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İdealist bir grup hekim tarafından 1868
yılında kurulan Hilâl-i Ahmer, bugün 151
yıllık bir merhamet çınarı olarak çalışmalarını
sürdürüyor. İyilik çınarı Türk Kızılay’ın1868
yılından günümüze gelen şiarı: “Vatana
muhabbet, yaralılara muavenet!”
Founded by an idealist group of doctors in 1868, Hilal-i Ahmer (Turkish Red Crescent) still
continues its operations as a monument of compassion. This sycamore of benefaction’s extant
maxim is: “Love for the homeland, aid for the wounded”.
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“İki Hilâl, Tek İstikbâl”

Dr. Kerem Kınık
Kızılay
Genel
Başkanı

Zor günler, millet olma vasfımızı
ortaya çıkarır. Muavenet, yani
yardımlaşma ve dayanışma
toplumsal enerjimizin niteliğini
gösterir. Mart ayında Kızılay
olarak farklı bir heyecan yaşarız.
Çanakkale Savaşları’nı anarken
Hilâl-i Ahmer’in Gelibolu’da
ve vatan topraklarına yayılmış
şefkat ve merhamet hikâyeleri
dolar zihnimize. Yeni nesillere
bu hikâyeleri nasıl anlatsak diye
düşünürüz.

Rapor bireysel bağışçılıktaki
eğilimler, bağış yapılırken dikkate
alınan noktalar ve bağış yapma
motivasyonları gibi birçok konuyu
ele alması bakımından önemli.
Daha da önemlisi, “Türkiye’de
faaliyet gösteren vakıf ve dernekler
arasında ilk aklına gelen kuruluşlar
nelerdir?” sorusuna hamiyetperver
halkımızın cevabı Kızılay olmuş.
Aynı rapora göre en çok güvenilen
kuruluşlar arasında da Kızılay yine
ilk sırada.

Bu sene Kızılay olarak zaferimizi
tüm Türkiye ile birlikte anmayı
planladık ve “İki Hilâl Tek
İstikbal” parolasıyla Çanakkale’deki
Hilal-i Ahmer Ağır Mecruhin
Hastanesi’nde bir sergi açmaya
karar verdik. Eylül ayına kadar
ziyaret edebileceğiniz sergimizde
Hilâl-i Ahmer’den Kızılay’a,
Gelibolu’dan Ağadere’ye vatan
topraklarının her köşesinden
toplanan hikâyeleri sizlerle
paylaşacağız. Dergimizde yer
veremediğimiz konuları sergimizde,
sergimizden taşan konuları da
bu ayki dergimizin sayfalarında
bulabilirsiniz.

İnsan olarak, kurumlar olarak
yaptığımız her şeyde mutlaka izler
bırakıyoruz. 1868 olarak iyiliğin
izinde gidiyoruz ve iyiliğin izini
bırakmaya çalışıyoruz. Merhametin
ocağı, şefkatin yuvası olma azmimiz
sürüyor.

Bu arada sizinle paylaşmak
istediğimiz bir haber var: Geçen
ay Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
(TÜSEV), Türkiye’deki bireysel
bağışçılık alanındaki gelişmeleri ve
değişimleri ortaya koymak amacıyla
hazırladığı bir rapor açıkladı.

Unutmayın merhamet, sensiz
olmaz!
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CENEVRE
SAĞ L I K
FORUMU
15 Mart
Trump Sahne

KARANLIKTA
KOMEDI
Peter Saffer tarafından
kaleme alınan Ebru Kara’nın
yönettiği Karanlıkta Komedi
sakarlıklar, yanlış anlaşılmalar ve korkularla dolu
izlemesi oldukça eğlenceli
bir oyun. Karanlıkta Komedi
oyununda, aydınlıkta saklanan kişiliklerin gerçek yüzleri
karanlıkta açığa çıkıyor.
Oyunda Bohem bir
heykeltraş olan Brindsley
hayatını değiştirecek bir
fırsat yakalar. Ülkenin en
zengin koleksiyoncusu George Bumberger, eserlerini
görmek için akşam evine
gelecektir. Nişanlısı Carol ise
bu durumu kendi açısından
fırsata çevirerek babası
Albay Melkett’i aynı akşam
Brindsley’in evine davet
eder. Ancak Carol,
Brindsley’in eski eşyalarla
dolu evinde bu iki önemli
konuğu ağırlamak istemez
ve Brindsley’in eşyalarıyla
komşusu Harold’un eşyalarını gizlice değiştirirler.
Ana sigortanın bir anda
atmasıyla kesilen elektrikler
karakterlerimiz için yeni
olaylar zincirini başlatır.

24 – 26 Mart
Cenevre, İsviçre

İnovatif saha çalışmalarına görünürlük
kazandırmak; akademi, siyaset, sivil

toplum ve özel sektörden gelen farklı
kesimlerden isimler arasında eleştirel
ve yapıcı bir diyalog sahası sunmak;
saha ve politika elemanları arasında
etkileşimi güçlendirmek Cenevre Sağlık
Forumu’nun amaçları arasında yer
alıyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün de
merkezinin bulunduğu Cenevre’de
düzenlenen bu foruma 84 ülkeden
1800’ün üzerinde katılımcı iştirak
ediyor. Birleşmiş Milletler organlarının
ve diğer sivil toplum örgütlerinin de
bulunduğu şehir, sunduğu ekosistem
nedeniyle ev sahibi olarak seçildi. 70
oturumun düzenleneceği forumda
100’den fazla inovasyon tanıtılacak.
Bu yıl forumda tartışılacak ana konu
“Sağlığa Erişimi Güçlendirmek:
Sahadan Öğrenmek” olacak.

TOPLUMSAL
CINSIYET
A DA L E T I
KO N G R E S I

4-5-6 Mart
TİM Show Center

SAINT-PETERSBURG
KLASIK BALE
TIYATROSU KUĞU GÖLÜ
Dünyaca ünlü topluluk
Saint-Petersburg Klasik
Bale Tiyatrosu, 04-05-06
Mart 2020 tarihlerinde P.I.
Çaykovski’nin büyük eseri
Kuğu Gölü ile TİM Show
Center’da İstanbul seyircisinin karşısında olacak.
2015 yılında, Rusya ve
Fransa’da yaptığı gösterilerle adını duyurmaya
başlayan Saint Petersburg
Klasik Bale Tiyatrosu
klasik baleye getirdiği
yenilikler, kullanılan
olağandışı bale formları,
farklı dans teknikleri ve
zengin repertuarıyla kısa
zamanda dünyanın en çok
tanınan bale tiyatrolarından biri olarak biliniyor.
2016 yılında kalıcı bir
ekibe dönüşen topluluk o
tarihten bu yana pek çok
klasik eseri sahneledi.
“Kuğu Gölü”, “Uyuyan
Güzel”, “Fındıkkıran”,
“Giselle” gibi klasik
repertuvarın önemli
eserlerini The Hermitage
Museums Theater, The
Alexandrinsky Theater,
The Bolshoi Drama Theater gibi prestijli yerlerde
sahneleyen ekip şimdi de
İstanbul’da.

2006 yılında kurulan Cenevre Sağlık
Forumu, küresel sağlık alanında en
önemli konferanslardan biri olarak
gösteriliyor. İki yılda bir düzenlenen
forumda tüm dünyadan sağlık alanında
faaliyet gösteren katılımcılar yer alıyor.
Sağlık alanında farklı sektörlerden bir
araya gelen uzmanların deneyimlerini
ve vizyonlarını paylaşma imkânı
bulduğu Cenevre Sağlık Forumu
uluslararası sağlık sermayesinin ve
insani yardım alanında profesyonellerin
buluştuğu bir zemin niteliğinde. Sağlık
alanında inovasyonu öne çıkartan
erişilebilir ve sürdürülebilir pratiklerin
tanıtıldığı forumda politika yapıcıların,
saha çalışanlarının, akademi dünyasının
ve özel sektörün buluştuğu etkinlikler
düzenleniyor.

5 Mart
İstanbul

ÖNEMLI GÜNLER

Kadın ve Demokrasi Derneği
(KADEM) tarafından düzenlenen
6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti
Kongresi bu yıl “Değişen Dünyada
Ebeveynlik” temasıyla 5 Mart
tarihinde gerçekleşecek. Kadın ve
erkek arasındaki rol paylaşımının
ancak hak ve sorumluluk dengesi
gözetilerek gerçekleşeceğine dair
toplumsal bilinç oluşturmak, birey
ve toplum arasında köprü olan
aileyi güçlendirmek, kadın ve aile
birliğinin maruz kaldığı tehditlere
karşı çözümler üretmek adına faaliyet
gösteren KADEM bu kongreyle kadın
ve aile konusunda yapılan çalışmaları
bir araya getirerek literatüre katkı
sağlamayı hedefliyor.
“Değişen Dünyada Ebeveynlik”
başlıklı kongre toplumun temel
taşı aile ve ebeveynlik algısının
değişen dünya koşullarından nasıl

etkilendiğini ele alıyor. Teknolojik
gelişmelere bağlı olarak geçmişten
günümüze ekonomik, sosyolojik
ve hukuki açıdan ebeveynlikteki
uzmanların ilgi alanları çerçevesinde
değerlendirilecek. Kongrede fikir
alışverişine imkân verilerek bilgilerin
ve deneyimlerin paylaşılacağı
disiplinler arası bir tartışma
platformunun kurulması, yeni
arayışların tartışılmasına zemin
açılması, ebeveynliğe dair ülke sosyal
politikalarının, yeni stratejilerin
ve uygulamaların alt yapısının
oluşturulmasına katkı sağlanması
hedefleniyor.
Medya ve Ebeveynlik, Sosyal
Medya ve Ebeveynlik, Dijital Çağ
ve Ebeveynlik, Etik, Biyoetik ve
Ebeveynlik, Ebeveynlik ve Ekonomi
gibi başlıklar kongrede yer alacak
bildirilerden bazıları.

• 1 - 7 M A R T Y E Ş I L AY H A F TA S I • 8 M A R T D Ü N YA K A D I N L A R G Ü N Ü
• 1 4 M A R T T I P B AY R A M I • 1 8 M A R T Ç A N A K K A L E Z A F E R I V E Ş E H I T L E R I A N M A G Ü N Ü
• 1 8 - 2 4 M A R T YA Ş L I L A R H A F TA S I • M A R T I N S O N H A F TA S I K Ü T Ü P H A N E H A F TA S I
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21 Mart
Salon İKSV

MOON DUO
PRESENT THE
LIGHTSHIP

R O YA L O P E R A
HOUSE
GÖSTERIMLERI:
LA BOHÉME

2 Mart
İstanbul, Zorlu PSM

Sezon boyunca Zorlu PSM’de
devam eden Royal Opera
House performanslarından
La Bohéme mart ayında
gösterilecek. 19. yüzyılın gözde
başkenti olan Paris’in bohem
mahallerinde yaşayan bir grup
genç sanatçının hikâyesini
tutku, komedi, trajedi ve zeka
dolu bir yaklaşımla anlatan
“La Bohéme” operasına ünlü

yönetmen Richard Jones,
yepyeni bir prodüksiyon ile
hayat veriyor. Unutulmaz bir
müzik ve günlük hayattan
esinlenen bir aşk hikayesi ile
Puccini’nin bohem Paris’teki
romantik tasviri, Royal Opera
House gösterimler kapsamında
2 Mart’ta opera severlere
unutulmaz anlar yaşatmaya
hazırlanıyor.

Psychedelic rock ve
krautrock’ı birbirine çok
yakıştıran Portland çıkışlı
ikili Moon Duo, 21 Mart’ta
sahne alacak. 2009’dan
bu yana üreten ikili, “Love
On The Sea” ve “The
Killing Time” teklileriyle
hayatımıza girdi. 2010
yılında yayımladıkları
ilk albümleri Escape’le
başlayan uzun çalar
serüvenleri, 2012 yılında
Sacred Bones etiketiyle
yayımlanan “Circles”la en
başarılı meyvelerinden
birini verdi. Psychedelic
türde çıkan “Shadow of
The Sun” ve geçtiğimiz
yıl yayımlanan “Stars Are
The Light” ile tüm dünyadan sadık bir dinleyici
kitlesine kavuşan ikili çok
sevildikleri Türkiye’ye,
Salon’a geliyorlar.

15 Mart
İstanbul, CRR Konser
Salonu

BARIŞ ORMANI ÇOCUK OPERASI
Çocuklara çevre ve, doğanın korunmasına yönelik
bir farkındalık kazandıran
“Barış Ormanı” müzikleri
ve renkli sahneleme teknikleriyle minik seyirciler
kadar yetişkinlerin de
ilgisini çeken bir çocuk
operası.
Operada çocuklara sürdürülebilir bir gelecek ve
çevre sevgisi aşılanması
amaçlanıyor. Barış Ormanı’nda bir zamanlar barış
içinde yaşayan sakinlerin
eski huzuru yoktur.
Herkes kendi hırslarına
yenik düşmüş, barış yerini
düşmanlığa bırakmıştır.
Aslan Kral ve arkadaşları
bu konudaki düşüncelerini paylaşırken ormanda
başka gelişmeler olur.

MISAFIRLER:
S A N AT Ç I L A R V E
Z A N A AT K Â R L A R

İstanbul Modern’in İstanbul
Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA)
desteğiyle Ekim 2018’de hayata
geçirdiği Uluslararası Misafir
Sanatçı Programı, dünyanın farklı
coğrafyalarından on sanatçıyı
İstanbul’daki zanaatkârlarla bir
araya getiriyor.

26 Şubat – 23 Ağustos 2020
İstanbul Modern

Türkiye’nin kültürel değerlerini
günümüze ait yorumlarla yeniden
düşünmek ve deneyimlemek
amacıyla davet edilen sanatçılar,
İstanbul’daki farklı zanaatlar
üzerine araştırma yaptılar ve
birlikte çalışmayı seçtikleri
zanaatkârların atölyelerinde yeni
yapıtlar ortaya çıkarttılar. Bu
yapıtlar “Misafirler: Sanatçılar
ve Zanaatkârlar” sergisinde ilk
defa gösterime çıkıyor. Sergi,
üretilen yeni yapıtların yanı

sıra sanatçıların İstanbul’daki
araştırma ve üretim süreçlerini,
kentte etkileşime geçtikleri,
ilham aldıkları kaynakları ve
birlikte çalıştıkları zanaatkârlar
hakkında bilgileri de ziyaretçilerle
paylaşıyor.
Uluslararası Misafir Sanatçı
Programı’na davet edilen
sanatçılardan Rodrigo Hernández
ebru yapımı, Outi Pieski yazma
üretimi, Servet Koçyiğit nakış
ve yorgancılık gibi geleneksel
zanaatlara odaklanırken Benji
Boyadgian ve Wael Shawky metal
ustalarıyla çalıştı; Rana Begum
ise metal sıvama atölyesinde yeni
üretim tekniklerini deneyimledi.
Bu sergiye ajandanızda mutlaka
yer açın!

Fabrika sahibi Parapara,
yeni bir fabrika kurmak
için ormanı gözüne kestirmiştir. Bunun üzerine
ormanda yaşayan canlılar
ve Bay Parapara’nın doğa
sever küçük oğlu birlik
olup yaşam alanlarını
korumaya karar verirler.
Bay Parapara ise çalışmalarını sürdürür. Toprak kısa
bir süre sonra heyelan
nedeniyle çökünce Bay
Parapara hatasını anlar.
“Her canlıya hayat veren
doğa en büyük dost insanoğluna” sözleriyle Çocuklara çevre ve, doğanın
korunmasına yönelik bir
farkındalık kazandıran ne
denli önemli olduğunu bir
kez daha belirterek oyun
sona erer. Doğa sevgisi,
birlik, Çocuklara çevre
ve, doğanın korunmasına
yönelik bir farkındalık kazandıran getirdiği olumsuz
sonuçları ele alan oyun
eğlenceli bir dille işleniyor.
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D E R G İ / AY I N

K İ TA P L A R I

BUNU HERKES BILIR
“Tarihte Yanlış Sorulara Doğru Cevaplar” diyerek okurunu karşılayan kitap “yanlış” kabul ettiği sorulara
cevaplar sıralamaktan imtina etmiyor. Eğlenceli bir dile sahip olan kitap tarih okurluğunu ileriye taşımak
isteyenler için güzel bir seçenek sunuyor. Tarihçi Emrah Safa Gürkan bu yeni kitabında okurlarına tarihi
bir anda değiştiren olayların aslında çok yavaş işleyen süreçlerin birer sonucu olduğunu göstermeyi
amaçlıyor. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ve Youtube temelli içerik platformu Flu TV’deki “Olmaz
Öyle Saçma Tarih” programıyla kısa sürede çok sayıda kişinin dikkatini çeken Gürkan’ın Kronik Kitap’tan
çıkan yeni kitabı “Bunu Herkes Bilir” tarihçiliği ve popüler tarih meselesini eğlenceli ve bilgilendirici bir
dil ile ele alıyor.
Em rah Safa Gü rka n / Kroni k Kita p / 304 sayfa

T Ü R K K Ü LT Ü R C O Ğ R A F YA S I
Türk kültür coğrafyasının temelini de oluşturan ortak kültürü inceleyen Türk Kültür
Coğrafyası önemli bir başucu eseri olarak hazırlanmış. Oldukça geniş bir kapsam gözetilerek
hazırlanan kitapta Türk kültür coğrafyasının ana kaynakları, Türk halk bilimi ve gelenekli Türk
edebiyatı, fütüvvet-nâmeler, manzum bilmeceler, Neşet Ertaş’ın türkü dağarcığı, âşık edebiyatı
ve yerleşim adları konulu çalışmalara yer veriliyor. Kitap, “Türk Kültür Coğrafyasının
Ana Kaynakları”, “Fütüvvet Kültürü ve Bu Kültürün Kökenleri”, “Manzum Söz Varlığı ve
Türkü Kültürü”, “Coğrafyayı Vatanlaştırma ve Ad Verme Kültürü” başlıklarını taşıyan dört
bölümden oluşmakta. Türk kültürüne dair derinlemesine düşünme fırsatı veren bu eserin her
kütüphanede yer alması gerekiyor.
B ay ra m D u r bilmez / Öt ü ke n Neşriyât / 3 34 sayfa

İ S TA N B U L’ DA İ K I Y I L 1 9 1 9 - 1 9 2 1
BIR RESSAMIN GÜNLÜĞÜ
Ukrayna doğumlu ressam Alexis Gritchenko’nun günlüğünü günümüz okuruna ulaştıran kitap
bugünkünden çok farklı bir İstanbul’u anlatıyor. Okurların kitapta yer alan ve günümüze kadar
ulaşan bazı izleri takip ettiklerinde hayli sürükleyici olaylar silsilesi ile karşılaşacağı kitap “maceraya
davet” niteliğinde. Günlüğün yazarı Alexis Gritchenko, Bizans sanatına duyduğu hayranlıkla Aralık
1919 ile Mart 1921 tarihleri arasında İstanbul’da kaldı. Bir mimar titizliğiyle Osmanlı dini yapılarını
ve İstanbul’un sokaklarını betimledi. İbrahim Çallı gibi ressamlarla tanışan Gritchenko işgal
kuvvetleri askerleriyle karşılaştı. Tüm bu olayları defterine kaydeden ressamın günlüğünden zengin
betimlemelerle dolu bir İstanbul panoraması çıkıyor.
Alexis Grit c he nko / Ya pı Kredi Yayı nla rı / 2 6 4 sayfa

D I L V E K Ü LT Ü R Ü Z E R I N E YA Z I L A R
Dil ve kültür meselesi her daim araştırmacıların ve fikir işçilerinin, üzerine düşünmek ve okumak
istediği bir konu. Bu alanda yazılmış makalelerin yer aldığı kitap dört bölümden oluşuyor. Birinci
bölümde, dilbilgisine ilişkin konular, ikinci bölümde Kutadgu Bilig üzerine yapılan incelemelere
yer verilirkenKutadgu Bilig’deki deyimlerin büyük çoğunluğu derlenilip kullanımları beyitlerle
örneklendiriliyor. Türkçe tıp metinlerine ilişkin yazılardan oluşan üçüncü bölümde, Anadolu’da
yazılmış Türkçe tarihsel tıp metinleri ve özellikle bu metinlerin söz varlığı üzerine yapılan
incelemeler yer alıyor. Dördüncü bölümdeyse, “ârif-âlim”, “bilge-bilgin”, “gönül”, “abdal” vb.
kavram ve kelimeler, Türkçede mevsim adları, manzum halk hikâyeleri, Yunus Emre, Mütercim
Âsım’ın Kâmûs’u gibi farklı konularda yazılmış kültür tarihine ilişkin incelemelere yer veriliyor.
Kitap bu yönüyle kültür ve dil meselesine dair kıymetli bilgilerin derlendiği nitelikli bir eser…
Zafe r Ö nle r / D e rg âh Yayınları / 520 sayfa

Emlak Katılım;
bir asra dayanan tecrübesiyle
gücünüze güç katmak için
hizmetinizde

emlakbank.com.tr

0850 222 26 26

/tremlakkatilim

/company/tremlakkatilim
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YOKUŞ AŞAĞI - DOWNHILL
Ruben Östlund’un ses getiren Force Majeure filminin yeni
yorumu olan Yokuş Aşağı filminde ailece çıkılan bir kayak
tatilinde bir anda karşılaştıkları büyük bir çığ tehlikesini
atlatan Billie ve Pete çifti birbirleri ile olan ilişkilerini ve genel
anlamıyla hayatlarını sorgulamaya başlar.
Nat Fa xon , Ji m Ra s h / Komedi , Dra m

A D A N I Ş : K U T S A L K AV G A
Aksiyon türünde bir yapım olan Adanmışlar, adını filmde geçen gizli bir teşkilattan alıyor. Hikâyeye göre Adanmışlar,
İstanbul’un fethinin ardından Türklerin eline geçen önemli bir sırrı korumak için teşkilatlanmış özel bir grup. Sırrı
korumak için her şeyi göze alan Adanmışlar, onu ele geçirmeye çalışan karanlık güçlere karşı zorlu bir mücadeleye
girişir. İsmail Filiz, Esra Bilgiç ve Baki İlhan rol aldığı film aksiyon türünde sürükleyici bir yapım.
Emir Khalil zade h / A ksiyon

H AYA L L E R I N P E Ş I N D E
Zack Gottsagen, Shia Labeouf ve Dakota Johnson’ın başrollerini paylaştığı The Peanut Butter
Falcon, bir Amerikan güreşçisi olmak ve bu hayalini gerçekleştirmek için kaldığı bakımevinden
kaçan Down sendromlu Zak ile bu yolculuğunda ona eşlik eden Tyler ve Eleanor’un hikâyesini
anlatıyor.
Mic hae l Sc hwart z Tyle r Nil son / Macera , Komedi

A S L A N H Ü R K U Ş K AY I P E L M A S
Aslan Hürkuş Kayıp Elmas, usta bir pilot olan büyük babasından kendisine miras kalan özel uçak
Hürkuş’u aramaya koyulan genç Aslan’ın hikâyesini anlatıyor. Aslan, kahraman bir pilot olan büyük
babasından kalan eşyaları kullanarak canlanabilen eski bir uçağın izini sürer. Bu eski uçak Aslan’ın
yardımıyla muhteşem bir uçak haline gelir. Animasyon türündeki yapım eğlenceli bir sinema filmi.
Hakan B ol , H. Sinan Gü ng or / Ani ma syon

MY SPY
My Spy filmi ciddi bir CIA ajanı olan Dave Bautista’nın kurmaca hikâyesini aktarıyor. Ajan, gizli
bir görev kapsamında bir aileyi gözetlemeye gönderilir. Ajanın kaderi ise dokuz yaşında olmasına
rağmen yaşından olgun davranan ailenin kızı Sophie’nin (Chloe Coleman) ellerindedir. Sürükleyici
bir yapım olan My Spy, bu yılın alanında ses getiren yapımları arasında.
Pe t e r Se g al / A ksiyon , Kome di
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ÇANAKKALE
GEÇILMEZ!
Çanakkale Zaferimizin 105. yılında, Türk
tarihinin en büyük zaferlerinden biriyle
sonuçlanan çetin muharebenin kahramanları
olan şehitlerimize rahmet diliyoruz.
Bedenlerini düşman süngüsüne siper eden
ecdadımızı yad ederken, dönemin ruhunu
hissettirecek bu listeyi hazırladık.
@emrekadir

ÇALMA LİSTESİ
Paul&Joseph Dwyer – Hey Onbeşli
https://youtu.be/ffhuxMCTlro (04:23)
Ruhi Su – Çanakkale İçinde
https://youtu.be/JcEPLCMUtLk (03:33)
Orhan Hakalmaz – Şu Kışlanın Kapısına
https://youtu.be/rjwoEA6N7j8 (03:30)
Bedia Akartürk – Bir Yiğit Gurbete Gitse
https://youtu.be/tJaqnfEXKlQ (03:58)
Nazlı Öksüz – Eledim Eledim
https://youtu.be/yBWil5gYvQ4 (04:13)
Emel Taşçıoğlu – Bir Of Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır
https://youtu.be/DqBEM_WKclA (04:26)
Neslihan Kızıltuğ – Mızıka Çalındı
https://youtu.be/vwskH5kN0sA (06:36)
Aysun Gültekin – Değirmen Başında Vurdular Beni
https://youtu.be/wZ0BC2DEWZ4 (04:40)
Esat Kabaklı – Çanakkale Bugün Toz ile Duman
https://youtu.be/zf31DfRgMs4 (04:41)
T.S.K. Armoni Mızıkası – Yaslı Gittim Şen Geldim
https://youtu.be/zRf5d_s6LaU (01:52)

Çalma Listesini
Dinlemek İçin
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TEKNOLOJI

İNSANLIĞIN HIZMETINDE
TEKNOLOJI
ERCAN GÜL

Temel ihtiyaç maddelerine ve hizmetlerine erişimi olmayan milyonlarca insan için basit bir
ihtiyacı gidermek dahi çok zahmetli bir süreç anlamına geliyor. Kimi icatlar günümüzde
milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını gidermeleri için oldukça etkili sonuçlar üretebiliyor.
Bu icatlar sayesinde milyonlarca insanın hayatı olumlu manada değişebiliyor. Bu sayımızda
insanlara elektrik enerjisi, temel temizlik malzemesi ve barınma olanağı sağlayan faydalı
icatlardan ve sosyal girişimlerden bahsedeceğiz. Keyifli okumalar!

Little Sun
Her ne kadar ismi “Küçük Güneş” anlamına gelse
de Little Sun pek çok insan için büyük farklar
meydana getiren faydalı bir sosyal girişim. 2012
yılında sanatçı Olafur Eliasson ve mühendis
Frederik Ottesen tarafından Tate Modern’de
tanıtılan Little Sun, elektriğe erişimi olmayan
insanlar için geliştirilmiş, düşük maliyetle üretilen
ve güneş enerjisini kullanan küçük bir panel.
Güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviren
bu küçük paneller sayesinde elektriğin ulaşamadığı
yerlerde güneş enerjisinden istifade etmek mümkün
oluyor. Little Sun sadece bu icattan ibaret değil.
Dünyada satın alınan her Little Sun güneş paneli
için üretici firma bir tane paneli de dünyanın
farklı bir köşesindeki mahrumiyet bölgesine
bağışlıyor. Bu sayede hem gelişmiş ülkelerde enerji
tüketiminin fosil yakıt tüketimini körüklemesinin
önüne geçiliyor hem de az gelişmiş coğrafyadaki bir
insanın hayatı kolaylaşıyor. Bu yönüyle dikkat çeken
bir sosyal girişim olan Little Sun Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı tarafından inovasyon ödülünü
kazandı. Kurulduğu günden bu yana mahrumiyet
bölgelerinde dağıtılan lamba sayısı 647 bin
rakamına ulaştı. Little Sun sayesinde tam 697 bin
tonluk karbondioksit salınımının da önüne geçildi.
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SuperTowel
Afet alanlarında ve dünyadaki pek çok mahrumiyet
bölgesinde el temizliği büyük bir lüks. Kaynakların
kısıtlı olduğu ve lojistik problemlerinin düzenli
tedarik zincirleri kurmayı güçleştirdiği coğrafyalarda
pek çok insan temel temizlik imkânlarına
sahip olmadığı için çoğu ölümcül hastalıklara
yakalanıyorlar. El temizliği bulaşıcı hastalıklardan
korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için olmazsa
olmazlar arasında. Peki temiz suya ve sabuna erişimi
olmayan coğrafyalarda bu pratik nasıl mümkün
kılınabilir? SuperTowel bu soruyu yanıtlamak
için geliştirilmiş bir ürün. Hafif ve dayanıklı bir
tür havlu olan SuperTowel hiç ya da çok az su ve
sabun kullanarak el temizliğini mümkün kılan özel
bir kumaş. SuperTowel ile bir insanın sadece 50
mililitrelik su kullanarak elini yıkaması mümkün.
SuperTowel 100 defa kullanıldıktan sonra dahi
antimikrobiyal özelliğini muhafaza edebiliyor.

Lifeshelter
Dünyada savaşlar, afetler ve kıtlık nedeniyle pek çok
insan yurtlarından olmakta. Milyonlarca insanın
mülteci durumuna düştüğü dünyamızda ne yazık ki
evlerinden ayrılmak zorunda kalmış pek çok insan
mülteci kamplarında yaşamlarını sürdürmek durumunda
kalıyor. Lifeshelter, evinden olmuş insanların mülteci
kamplarında konaklamalarını bir nebze de olsa daha iyi
bir duruma getirmek için geliştirilmiş bir ürün. 2012
yılında Danimarka’da kurulan Lifeshelter bugün 12
ülkede mültecilere yuva oluyor. Ödüllü tasarımı sayesinde
iç mekân iklimlendirmesini ideal koşullarda tutan
Lifeshelter yapıları, olumsuz hava koşullarına dayanıklı
ve çok sayıda insanın barınma ihtiyacını karşılayabiliyor.
Basit kurulumu ve yerel malzemeler ile üretilebilmesi
nedeniyle hem maliyetleri düşük tutuyor hem de kullanıldığı coğrafyalarda ciddi bir sorun olan işsizliğe karşı
istihdam alanı açıyor. Kıt doğal kaynaklar kullanılmadan
üretilen malzemesi sayesinde hem doğayı koruyor hem de
ortaya çıkacak atık miktarını ciddi manada azaltıyor.
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ÜMMÜ GÜLSÜM KEMALOVA
VE SAFIYE HÜSEYIN
Türk dünyasının meşhur fikir adamı ve gazetecisi Fatih
Kerimî, İstanbul Mektupları’nda dört üniversite öğrencisi kadından bahseder. Balkan Savaşları’nı takip etmek
için İstanbul’a gelirken vapurda tanıştığı bu kadınlar,
üniversite öğrenimlerini yarıda bırakıp Hilal-i Ahmer’e
yardım etmek ve Türk kadınlarını uyanışa çağırmak için
Osmanlı topraklarına gelirler. Petersburg Üniversitesi’nden
Kazanlı Ümmü Gülsüm Kemalova, Petersburglu Rukiye Yunusova, Taşkentli Meryem Yakubova ve Rostovlu
Meryem Pataşova’dır bu dört kadın.
Grubun lideri olan Ümmü Gülsüm Kemalova Türk
dünyasının önemli eğitim kurumlarından Çıstay Medresesi’nin kurucusu Zeki İşan Bey’in kızıdır aynı zamanda.
İstanbul’a geldikten sonra bir taraftan Hilal-i Ahmer’in
Kadırga’da bulunan hastanesinde gönüllü hasta bakıcılık
yapan kadınlar bir taraftan da devlet erkânı ve günün
önemli aydınlarıyla görüşmeler yaparak kadınlar arasında çalışmalar başlatırlar. 23 Kasım 1912’de İstanbul’daki
Tatar Talebe Cemiyeti Kulübü’nü ziyaret ederler. Ümmü
Gülsüm Kemalova burada Rusya’daki Müslümanların ge-

çimlerine, eğitim ve öğretim yolundaki faaliyetlerine dair
bilgi verir. Bu dört kadın, 5 Aralıkta da dönemin önemli
kadınlarından Halide Edip ile görüşürler.
Sadrazamdan gelen teşekkür
Gerekli izinler alındıktan sonra Fatih Kerimî ile bu dört
kadın, 1 Mart 1913 Cuma günü Dolmabahçe Sarayı’nın
yakınındaki Valide Camii’ne giderek padişahın selamlık
törenini izlerler. Kızların üzerinde sıradan paltolar ve
başlarında beyaz eşarp vardır. Yüzleri açıktır. Padişah
orada hazır bulunanları selamlayarak camiye girer. Başmabeynci Halit Hurşit Bey onların yanına gelerek padişahın selam ve memnuniyetini bildirir. Sadrazam Mahmut
Şevket Paşa da kızlara, “Her türlü fedakârlığa katlanarak,
yaralılarımıza bakmak için gelmenizden ve dört aydan
beri yaptığınız hizmetlerden fevkalâde memnunuz.
Size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz, Müslüman
hanımların yüce gönüllü ve âlicenap olduklarını siz bilfiil
gösterdiniz. Sizlerden Allah razı olsun” der.
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Fatih Kerimi’nin öncülüğünde bu dört kadının önerisiyle
İstanbul’da Müdafaa-i Milliye’nin Kadınlar Heyeti kurulur
ve Müdafaa-i Milliye’nin “Tenvir-i Efkâr (İrşat) Heyeti”ne
sundukları dilekçede şu öneriler yer alır:
• Yardım toplamak için hanımlardan bir heyet oluşturmalı,
İstanbul bölgelere ayrılarak hanımlar buralarda yardım
toplamalıdır (Bu hanımlar, kendilerinin de her türlü işte
yardımcı olacaklarını belirtirler).
• Hanımlar arasında konferanslar düzenlenmelidir.
• Savaş alanına gitmek için hanımlardan fırkalar kurulmalı,
bunlar yaralıları tedavi etmeli, yemek hazırlamalı, gerekirse vatan savunmasında canını vermelidir.

ELLER ÜMMÜ GÜLSÜM

K E M A L O VA V E S A F I Y E

HÜSEYIN

“Çanakkale’ye geldik, Akbaş Mevkiinde
demirledik. Hastaları, yaralıları
toplamaya başladık. Ne yaralılar
ne yaralılar. Şu parmakları görüyor
musunuz? Ben bu parmaklarımla
kaç delikanlının gözlerini bir daha
açılmamak üzere kapattım.”
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Hilal-i Ahmer’e
yardım etmek ve
Türk kadınlarını
uyanışa çağırmak için
Osmanlı topraklarına
gelirler. Petersburg
Üniversitesi’nden
Kazanlı Ümmü
Gülsüm Kemalova,
Petersburglu Rukiye
Yunusova, Taşkentli
Meryem Yakubova
ve Rostovlu Meryem
Pataşova’dır bu dört
kadın.

ELLER ÜMMÜ GÜLSÜM

• Hanımlar, padişaha
başvurarak onun da vatan
savunmasında bulunmasını
istemelidir. Halide Edip’in
Türk Yurdu’nda “Selâtin-i
Âl-i Osman”a hitaben
yazdıkları uygulamaya
konulmalıdır.
Dolup taşan bağış
kutuları
Müdafaa-i Milliye’nin Kadınlar Heyeti kurulduktan
sonra yaptıkları ilk önemli
faaliyet, kadınlar konferansı olur. Fakat bu konferans
Osmanlı tarihinin gördüğü
en kalabalık kadınları bu-

K E M A L O VA V E S A F I Y E

HÜSEYIN

luşmasıdır. Yaklaşık 4 bin
kadının katıldığı toplantıda
salona giremeyerek dönen
pek çok kadın olduğundan
da bahsedilir. Oldukça
hararetli konuşmaların
yapıldığı toplantıda Halide
Edip, Şair Nigâr Hanım
ve Fatma Aliye gibi önemli
isimlerin ardından kürsüye
Ümmü Gülsüm Kemalova
çıkar ve şunları söyler:
“Düşman ayakları altında
çiğnenen aziz kardaşlarımızın kemik şakırtıları kulaklarımıza kadar geliyor,
onların mazlum gölgeleri,
geceleri rüyama giriyor.

Hepsi de ‘intikam, bizi
unutmayınız!’ diye bağırıyorlar... Bu halde hanımefendiler, nasıl oluyor da biz
evlerimize kapanıp vaktimizi sükût içinde geçirmeye vicdanımız tahammül
ediyor?”
Ümmü Gülsüm Kemalova’nın sözleri salonda büyük bir etki yaratır. O gün
orada bulunan kadınlar
kollarındaki bileziklerini,
kulaklarındaki küpelerini,
üzerlerinde kıymetli ne
varsa vatan savunması için
çıkarıp verirler. Müdafaa-i
Milliye’ye ait yardım kutu-
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Müdafaa-i Milliye’nin
Kadınlar Heyeti
kurulduktan sonra
yaptıkları ilk önemli
faaliyet, kadınlar
konferansı olur. Fakat
bu konferans Osmanlı
tarihinin gördüğü en
kalabalık kadınları
buluşmasıdır. Yaklaşık
4 bin kadının katıldığı
toplantıda salona
giremeyerek dönen pek
çok kadın olduğundan
da bahsedilir.
larından dokuzuyla Hilali Ahmer’e ait
olan üçü kadınların bağışlarıyla dolar
taşar.
Fatih Kerimî, bu konferanstan sonra
“Zannederim ki, Türkiye devleti kurulduğundan beri Türk kadınları arasında
bu kadar galeyan, bu kadar büyük bir
hareket ilk defa olmaktadır” görüşünü
dile getirir.
İstanbul’da bulundukları süre içerisinde Ümmü Gülsüm Kemalova ve arkadaşlarının faaliyetleri bir kahramanlık
hikâyesi olarak tarihe geçer.
Gönüllü hastabakıcılık eğitimi
İstanbul’da bulundukları süre içerisinde gönüllü hastabakıcılık yaptıkları
Hilal-i Ahmer Kadırga Hastanesi’nde
onlarla birlikte hastabakıcılık yapan
Safiye Hüseyin Elbi’nin kahramanlık
hikâyesi ise Balkan Savaşları’ndan Çanakkale’ye, oradan Milli Mücadele’ye
kadar uzanmaktadır.
Safiye Hüseyin Elbi İngiltere’de
ataşelik yapan Ahmet Paşa’nın kızıdır.
Babasının yurtdışı görevi sebebiyle Avrupa’da iyi bir eğitim görmüş, İngilizce,
Fransızca ve Almanca öğrenmiştir. Safiye Hüseyin Hilal-i Ahmer’in başlattığı
hemşirelik eğitimi çalışmaları çerçevesinde Kadırga Hastanesi’nde gönüllü
hastabakıcılık eğitimi almış ve Balkan
Savaşları’nda ağır yaralı hastalar için
hastabakıcılık görevinde bulunmuştur.

Çanakkale Savaşları başladığında birçok vapur hastane gemisine dönüştürülür. Hastane gemileri Akbaş veya Kilya iskelesinden yaralıları alıp İstanbul’daki hastanelere sevk etmişlerdir.
“Ölümden korkmuş değilim”
Çanakkale cephesinde başhemşire olarak Reşit Paşa hastane gemisinde görev
alan Safiye Hüseyin’in savaşta yaşadıklarını anlamak için aşağıdaki cümlelerini okumak kâfidir:
“Çanakkale’de savaş başladığında Alman Salibiahmer (Almanya’nın Sağlık
Kurumu) ile bizim Kızılay Cemiyeti birleşmiş, Reşit Paşa vapurunu hastane gemisi yapmıştık. Ben bu geminin hasta bakıcısı olmuştum. Reşit Paşa
Çanakkale’ye gidecek, orada yaralıları tedavi edecek, yarası ağır olanları alıp
İstanbul’a getirecekti.
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Vaziyet tehlikeli dediler… Ne vapuru olursa olsun… İster hastane vapuru ister Kızılay ister Salibiahmer, İngilizler topa tutuyorlar. Ben aldırış etmedim.
Zaten umumi harp başladığı zaman ben hastabakıcılık için gönüllü yazılmıştım. Gönüllü olarak gidiyordum… Peşinen şunu söyleyeyim ki hayatımda
hiçbir zaman ölümden korkmuş değilim.
Reşit Paşa’ya bindik. Çanakkale’ye geldik, Akbaş Mevkiinde demirledik.
Hastaları, yaralıları toplamaya başladık. Ne yaralılar, ne yaralılar. Şu parmakları görüyor musunuz? Ben bu parmaklarımla kaç delikanlının gözlerini bir
daha açılmamak üzere kapattım. Kaç delikanlının…
Yaralıları aldık, dönüyorduk… Birdenbire tepemizde bir uçak belirdi, güverteye çıktık. Süvari müthiş bir haber verdi: ‘İngiliz uçağı!’
Mamafih zerre kadar korkmuyorduk. Reşit Paşa gemisinin bir tarafında
kızıl bir ay, bir tarafında da kızıl bir salip vardı. Belli ki hastane vapuru…
İçimizden “dünyada bize ateş edemezler” diyorduk. Uçaktan kırmızı bir ışık
yükseldi ve üstümüzde dehşetli gürlemeler oldu…”
Çanakkale savaşlarının adları pek de bilinmeyen kahramanlarından Ümmü
Gülsüm Kemalova ve Safiye Hüseyin Elbi, hem hastabakıcı-hemşire olarak
savaşa katkıları, hem kadın hareketlerini örgütlemeleri hem de diğer kadınları savaşta rol almaya davet etmeleriyle kendilerinden sonra gelen kadınlara
öncülük etmişlerdir.

Okuma Önerisi
Şefika Kurnaz, Balkan
Savaşında Kadınlarımız, İst.,
2012
Fatih Kerimi, İstanbul Mektupları, Haz. Fazıl Gökçek, İst.,
2001.
Ahmet Yurttakal, “İlk Türk
hemşiresi Safiye Hüseyin”,
www.geliboluyuanlamak.com
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A H M E T F E T TA H O Ğ LU

BİR MERHAMET OCAĞI

ÇANAKKALE’NİN
HİLÂL-İ AHMER CEPHESİ
“Vatan müdafaası” için ülke genelinde harekete geçerek sağlık,
yardım, aşevi ve çayhane gibi hayati hizmetleriyle zafere omuz veren
Hilâl-ı Ahmer’in unutulmaz katkıları…
Çanakkale Savaşı, doğrudan Osmanlı Devleti’nin
merkezi olan İstanbul’u hedef alan saldırılarla
başlamıştı. İtilaf Devletleri yüzde yüz başarılı
olacaklarına ve İstanbul’un kısa sürede düşeceğine
inanıyorlardı. Hatta bazı yerli işbirlikçiler İtilaf
donanmasının İstanbul’a girişinin izleyebilmek
için İstanbul’da Boğaz’a bakan evlerin balkonları
bile kiralamışlardı. Başkentin, en azından Başkent
İstanbul’daki kıymetli eşya, malzeme ve eserlerin,
arşiv vesikalarının Anadolu’ya taşınması konuları
bile gündeme gelmişti.
İstanbul’dan Eskişehir’e
Böyle bir hengâmede, Sahra Sıhhiye Müfettişliği de
Hilâl-ı Ahmer Cemiyeti’nden Çanakkale muharebelerinden önce savaşta tahrip edilebileceği kaygısıyla, bütün sağlık araç ve gereçlerini Anadolu’ya
nakletmesini ve Adapazarı dolaylarında da 2 bin
yataklı büyük bir hastane açmasını istemişti.
Bunun üzerine Hilal-i Ahmer, İstanbul’daki ambarda bulunan bütün eşyasını hızla Eskişehir’de
kurduğu yeni merkeze taşırken henüz Adapazarı
Hastanesi’ni hayata geçiremeden müttefikler de Çanakkale’yi işgal planlarını uygulamaya koyulmuşlardı. Batı’nın modern silahlarla teçhiz edilmiş en
güçlü orduları “ölüm kusan” silahları ile saldırıya

geçmişti. İstanbul’da Sultanahmed Türbesi’ndeki
merkezinde “vatan müdafaası” için ülke genelinde
harekete geçen Hilâl-ı Ahmer’in savaş boyunca gösterdiği faaliyetler sağlık, yardım, aşevi ve çayhane
faaliyetleri olmak üzere dört ana eksende belirginleşmişti.
Cephe Gerisindeki Hastaneler
Savaşta yaralanan ve hastalanan askerlerimizi
tedavi için İstanbul dışında harp sahasında toplam
1050 yatak kapasiteli Çanakkale, Erenköy, Ezine,
Umurbey, Kilitbahir ve Eceabat hastaneleri Hilâl-ı
Ahmer’in emrine verilmişti. Bu sayının yetersiz
olduğu açıktı. Bu yüzden sağlık faaliyetleri ilk
olarak cephe gerisinde kurulan çadırlarla oluşturulan sahra hastaneleri aracılığı ile yürütülüyordu.
En önemli iş yeterince doktor, özellikle operatör- ve
onlara yardımcı olacak personel bulmaktı. Özellikle birçok Türk kadını “Hastabakıcı” olarak gönüllerde taht kurmuştu. Şair Mehmet Emin Yurdakul
1917’de yayınlanan 16 sayfalık Hastabakıcı Hanımlar adlı küçük kitapçıkta Hilâl-ı Ahmer’i şöyle
anlatıyordu:

“Bu çatı merhametin ocağıdır
İnsanlığın düşkününe açılmış bir kucağıdır.”

1868

Gezici Doktorlar
Cephenin hemen gerisinde acil
durumlarda yaralılara anında
müdahale için dar kapasiteli ve
imkânlı “Yaralı Yuvaları” ve “Sargı Yerleri” oluşturulmuştu. Yaralı
Yuvaları ve Küçük Sargı Yerlerinde daha çok sıhhiye onbaşıları
görev yapıyor ve buraların hasta
kapasitesi 15’i aşmıyordu. Büyük
Sargı Yerleri ise 20-30 yatak kapasiteli yerlerdi. Buralarda gezici
bölük doktorları tarafından sürekli gezilerek hizmet veriliyordu.
Anadolu’da Tevfikiye, Rumeli’de
Seddülbahir, Salim Bey Çiftliği
ve Havuzlu olmak üzere toplam
4 adet büyük Sargı Yeri vardı.
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Ayrıca 6 da Küçük Sargı Yeri
bulunmaktaydı. Büyük Sargı
Yerinde sırasıyla “kabul, ameliyat,
pansuman, nakil ve nakli olmayacak hasta, şehidler” çadırları
vardı. Her yaralı askerin boynunda isim künyeleri yer alırdı.
Yüzlerce Yaralı Esir
Tedavi Edildi
Savaşta kullanılması yasak olmasına rağmen attıkları domdom
kurşunu ve kullandıkları zehirli
gaz iddialarıyla da gündeme gelen İtilaf Devletleri, Çanakkale ve
Gelibolu’da savaşta yaralananlar
için Hilal-ı Ahmer emrine verilen
hastaneleri de havadan uçaklarla
vurmuştu.

Savaşta kullanılması yasak olmasına rağmen
attıkları domdom kurşunu ve kullandıkları
zehirli gaz iddialarıyla da gündeme gelen İtilaf
Devletleri, Çanakkale ve Gelibolu’da savaşta
yaralananlar için Hilal-ı Ahmer emrine verilen
hastaneleri de havadan uçaklarla vurmuştu.
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Hilâl-ı Ahmer hastaneleri, sadece hasta ve
yaralı askerleri tedavi etme gayreti göstermekle kalmamış, kurmuş olduğu çadır hamamları
ve sterilizasyon faaliyetleri ile kolera, kara
humma, çiçek gibi bulaşıcı hastalıklara karşı
da çok önemli bir mücadele yürütmüştü. Bu
hastanede sadece Türk ordusuna mensup yaralılar değil, İtilaf Devletlerinden esir düşen
yüzlerce yaralı da insanî duygularla tedavi
edilmeye çalışılmıştı. Hilal-ı Ahmer tüm bu
sağlık kuruluşlarının tıbbî malzeme ihtiyaçlarını da sağlayarak cepheye gönderiyordu.
Düzenli Yemek İçin Aşevi ve Fırın
Hilâl-ı Ahmer hastanelerinin Çanakkale ve
Gelibolu başhekimleri 8 Nisan 1915 tarihinde Sahra Sıhhiye Genel Müfettişliği’ne
yazdıkları bir yazı ile cepheye Hilâl-ı Ahmer

HİLÂL-İ AHMER CEPHESİ

aracılığı ile çok acil sabun, çorap, çamaşır ve
kuşak istemişlerdi. Onların bu isteği üzerine
Hilâl-ı Ahmer 14 Nisan 1915’te hemen devreye
girerek Çanakkale Cephesi’ne “4 bin takım
çamaşır, 500 kilo sabun, 3 bin çift çorap göndermiş ve buna ilave olarak Bulgaristan’daki
para ile de 2 bin adet kuşak sipariş etmişti.”
Ayrıca daha sonra da “2 bin kilo sabun, 4 bin
takım çamaşır, 9 bin çift çorap ve 9 bin adet
kuşak” gönderilmişti.
Hilâl-ı Ahmer, çadır hastanelerin yanına özellikle yaralı ve sağlık faaliyetine katılan asker
ile personelinin ihtiyaçları için aşevi ve fırın
olarak kullandıkları çadırlar da kurmuş, burada düzenli sıcak yemek ve ekmek verilmeye
gayret edilmişti. Gıda takviyesi olarak ekmek
ve peksimetlerin yanında kuru incir, kuru
üzüm ve portakal da verilmekteydi.

Açılan çayhaneler herkesin yüreğini ısıtmış, Hilâl-ı
Ahmer’e olan muhabbet ve minneti arttırmıştı. Hatta
Başkumandanlık da bu durumdan çok memnun kalarak
17 Ekim 1915 tarihinde Hilal-i Ahmer Çayhaneleri Baş
Memuru Kenan Bey’i harp madalyası ile taltif etmişti.
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Kızılay arşivine göre
Çanakkale’deki çayhanelerde
sadece 9 ay içerisinde toplam
1.400.328 bardak çay ikram
edilmişti. Bunun için de
21.005 kilo şeker ve 700 kilo
çay kullanılmıştı.

Toplanan yardımlar yanında Eskişehir’deki merkez depodan alınan
malzeme ve eşyaların kullanımıyla bombardımandan etkilenerek
cephe gerisine mülteci olarak gelen
memur ve diğer halkın yiyecek ve
ikâmet konusundaki ihtiyaçları da
Hilâl-ı Ahmer tarafından karşılanmaya çalışılıyordu.
Bu durum Hilâl-ı Ahmer’in bütçesini de oldukça sarsmıştı. Savaşın en
acı yıllarından olan 1917’de Hilâl-ı
Ahmer, 263.785 liralık gelire karşılık 170.384 lira harcarken 1915’te
Çanakkale Savaşı sebebiyle 168.426
lira 9 kuruşluk gelire karşılık
207.833 lira 27 kuruş harcamıştı.
Bir başka ifadeyle 1915’te Çanakkale Savaşı harcamaları sebebiyle
39.404 lira 18 kuruş açık veren
Hilâl-ı Ahmer, 1917’de 93.401 lira
para arttırmıştı.
Yaralılar Vapurlarla Taşınıyor
Giderler fazlaydı çünkü artık yaralı
ve şehitler için Çanakkale ve çevresindeki hastaneler ihtiyaçlara cevap
vermiyordu. Bunun için cemiyet
on binlerce yaralı askeri Çanakkale’den İstanbul’daki hastane
ve sağlık merkezlerine taşımıştı.
Bu iş için de cemiyet tarafından
Edremit ve Gülnihal vapurları
yanında Şirket-i Hayriyye’nin 60,
61, 63 ve 70 numaralı vapurlarıyla
Seyrüsefain’den Akdeniz ve Reşid
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Paşa vapurları kiralanmıştı. İstanbul’da 1915
Mart’ında başlayarak savaş boyunca Çanakkale’den getirilen 19.445 yaralı tedavi edilmişti.
Bunun için 1700 yatak kapasiteli Darülfünun
Hastanesi, 1500 yataklı Galatasaray Sultanisi
Hastanesi, 500’er yatak kapasiteli Gureba,
Taksim, Çağlayan ve Darüşşifa hastaneleri,
250 yatak kapasiteli Kadırga Hastanesi başta
olmak üzere birçok sağlık kurumu Hilâl-ı
Ahmer’e, bir başka ifade ile Çanakkale’den
gelecek yaralılara tahsis edilmişti.

Ordu Sıhhiye
Dairesi’nin
Çanakkale’deki
yaralılar için
toplanma ve hareket
noktaları olarak
belirlediği Akbaş,
Lapseki, Ilgardere ve
Değirmenburnu’nda
Kızılay aşhanelerinde
yaralılara çorba,
çay ve ekmek
dağıtılıyordu.
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İhtiyaç karşılanmayınca Hilâl-ı Ahmer Galatasaray, İstanbul ve Darüşşafaka liselerini hastane olarak donatmıştı. Hatta bunlar da yetersiz
kalınca, 5.500 yataklı 7 hastane daha açıldı.
Hastaneler de en çok sıkıntı çekilen şeyler ameliyat malzemesi, serum ve ilaçlardı.
Cemiyet bu konuda da çok büyük bir gayret
göstermişti. Ayrıca Şarköy ve Tekirdağ’da da
yeni hastaneler açılmış, Adapazarı’nda da bu
konuda bir girişim başlatılmıştı. Bu arada Gelibolu ve Çanakkale’deki hastaneler de İtilaf
Devletlerinin uçakla havadan vurma tehdidi
ile çok büyük sıkıntılar içerisinde faaliyet
gösteriyordu.
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Çayhane Kurucusuna Harp Madalyası
Hasta askerlere, onlarla yakından ilgilen Mehmetçiklere,
Hilâl-ı Ahmer çalışanlarına sıcak çay verebilmek için ilk
çayhane, Hilal-i Ahmer Çayhaneleri Baş Memuru Kenan Bey
ve arkadaşları tarafından 12 Mayıs 1915 tarihinde Akbaş’ta
Hayreddin Bey yönetiminde açılmıştı. Kenan Bey, 10 Ekim
1915’te Değirmenburnu’ndaki hastanenin yanın ikinci
çayhaneyi açmıştı. Bu sıcak çay herkesin yüreğini ısıtmış,
Hilâl-ı Ahmer’e olan muhabbet ve minneti arttırmıştı. Hatta
Başkumandanlık da bu durumdan çok memnun kalarak 17
Ekim 1915 tarihinde Hilal-i Ahmer Çayhaneleri Baş Memuru
Kenan Bey’i harp madalyası ile taltif etmişti.
Çayhaneler çok aktif çalışıyorlardı. Hilâl-i Ahmer kayıtlarına
göre 12 Mayıs 1915 - 13 Şubat 1916 arası Akbaş’taki Sahra
Hastanesi’ne -aralarında esirlerin de bulunduğu- 1.059.146
hasta gelmiş, bu hastalara sadece Akbaş çayhanesinden
toplam 1.384.950 bardak çay ikram edilmişti. Ayrıca Hilâl-ı
Ahmer’in İstanbul’a hasta ve yaralı getirmek için kiraladığı
gemilerde de 137.495 kişiye çay ikram edilmişti. Kızılay arşi-
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vine göre Çanakkale’deki çayhanelerde sadece 9 ay içerisinde
toplam 1.400.328 bardak çay ikram edilmişti. Bunun için de
21.005 kilo şeker ve 700 kilo çay kullanılmıştı.
Ordu Sıhhiye Dairesi’nin Çanakkale’deki yaralılar için toplanma ve hareket noktaları olarak belirlediği Akbaş, Lapseki, Ilgardere ve Değirmenburnu’nda Kızılay aşhanelerinde
yaralılara çorba, çay ve ekmek dağıtılıyordu. İleri hatlarda
yaralanan askerlere çay ve yemek dağıtmak üzere Soğanlıdere, Arıburnu ve Anafartalar siperlerinde görev yapan Hilâl-ı
Ahmer memurlarına rastlamak da mümkündü.
Çanakkale Harbi sonrası tamamına yakını kapatılan bu çayhanelerden sadece Sirkeci ve Haydarpaşa çayhaneleri uzun
müddet devam ettirilmişti. Ayrıca Galiçya Harbi sırasında
oradan gelen yaralı askerlerimize Türkiye hududundan itibaren çay ve ekmek vermek üzere Edirne ile Alpullu istasyonlarında birer çayhane kurulmuş ve yaralıların tamamı gelinceye kadar bu çayhaneler Hilâl-i Ahmer tarafından devam
ettirilmişti.
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Antik Çağ’da “güzel
şehir” anlamına
gelen Gallipolis
adıyla anılan
Gelibolu, denizle
iç içe zümrüt yeşili
bir yarımada.

Boğaz’ın mavi suları sert bir rüzgarla
titreşirken, martılar sabahın ilk rızkını
kapmak üzere feribotun etrafında
kanat çırpıyor. “Karşıya geçmek”
fiilini İstanbul dışında da mümkün
kılan, Karadeniz ve Marmara’yı Ege
Denizi’ne bağlayan Çanakkale’de
olmanın heyecanı bambaşka. Kalbinden
deniz geçen şehirde herkesin sımsıcak
selamlaştığı bir feribot yolculuğuyla
Kilitbahir İskelesi’ne ulaşıyorum. Kıyıya
yaklaşırken, zümrüt yeşili ağaçların
arasına yazılan iki mısra dikkatimi
çekiyor:

“Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir”
Gelibolu Yarımadası güneşin ilk
ışıklarıyla ve toprağın uyanışını yansıtan
bahar renkleriyle içten bir karşılama
sunuyor. Antikçağ’da “güzel şehir”
anlamına gelen Gallipolis adıyla anılan
Gelibolu, denizle iç içe zümrüt yeşili bir
yarımada. Doğal ve sakin güzelliğiyle
bu yarımada Çanakkale Savaşları’nın
izlerini taşıyor.
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İki günde Gelibolu
Gelibolu, Çanakkale Tarihi Alan
Başkanlığı’nın çalışmalarıyla
sürekli gelişen bir açık hava müzesi
görünümünde. Zafere giden süreci
her solukta yaşayan Gelibolu’yu
hissetmek, mücadelenin nabzını
tutmak için en az iki günlük bir
vakit gerekiyor.
Tarihi alanı tanımak için başlangıç
noktam Rumeli Mecidiye
Tabyası oluyor. Burada 18 Mart
1915’te Boğaz’ı geçip İstanbul’a
ulaşmayı hedefleyen müttefik
donanmasına karşı kahramanca
mücadele eden Seyit Onbaşı
ve bütün Mehmetçiklerimizin
anısına yapılmış bir anıt yer alıyor.
Askerliğe “Ağır Topçu Neferi”
olarak başlayan Seyit Onbaşı, topun
mermi kaldıran vinci bozulunca 215
kiloluk top mermisini sırtına alarak
namluya sürmüş, ateşlediği top
sayesinde İngiliz zırhlısını batırmış.
Mücadelenin en ateşli anlarından
birinde bu kadar insanüstü bir çaba
gösteren Seyit Onbaşı efsaneleşmiş
bir savaş kahramanı. Böyle bir
yiğitliğe şahitlik eden Rumeli
Mecidiye Tabyası Gelibolu’nun
ziyaretçi akınına uğrayan
bölgelerinden biri.
Savaşın acı yüzü
Yarımadada gerçek bir kahramanlık destanının içinde yol aldığımı
bilerek önce Havuzlar Şehitliği
ve Anıtı’na, ardından Soğanlıdere
Vadisi’ne yöneliyorum. Vadi düşman
saldırılarına karşı korunaklı bir
konumda olması sebebiyle Seddül-

bahir Cephesi’nin önemli lojistik
merkezlerinden biri olarak kullanılmış. Askerlere sağlık hizmetlerinin
de verildiği bu bölgenin ardından
Alçıtepe Şehitliği ve Alçıtepe Bakı
Terası’na hareket ediyorum.
Güney Cephesi’ni bütünüyle gören
bir alanda konumlandırılan Bakı
Terası, ziyaretçilerine 25 Nisan 1915
tarihli çıkarma noktalarını izleme
imkânı veriyor. Alçıtepe köyünden
sahile inen yol üzerinde Redoubt ve
Skew Bridge mezarlıkları yer almış.
Her iki mezar alanı da Birleşik
Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda,
Hint ordusundan askerlerle, kimliği
belli olmayan askerlerin gömüldüğü
yerlerdir.
Morto Koyu üst mevkisinde
bulunan Seddülbahir Fransız
Askeri Mezarlığı Cezayir, Fas
ve Senegal’den gelen askerlerin
gömüldüğü alandır. Morto Koyu’na
bakan yamaç üzerinde yer alan
anıt, Gelibolu yarımadasındaki
tek Fransız mezar anıtı olma
özelliğini taşıyor. Savaşın acı
yüzünün ardındaki dostluk ve
vefa Gelibolu’da insanın gözlerini
yaşartıyor.
Turhan Sultan’ın yadigârı
Çanakkale stratejik konumuyla
bütün zamanlar boyunca gözde bir
şehir olduğundan her iki yakası da
kalelerle tahkim edilmiş durumda.
Anadolu yakasının girişinde 1659 yılında inşa edilen Seddülbahir Kalesi
bunlardan biri. Sultan IV. Mehmed’in annesi Hatice Turhan Sultan
tarafından yaptırılan kale yüzlerce
yıl denizden gelecek saldırılara

Askerliğe “Ağır Topçu Neferi” olarak başlayan
Seyit Onbaşı, topun mermi kaldıran vinci
bozulunca, 215 kiloluk top mermisini sırtına
alarak namluya sürmüş, ateşlediği top sayesinde
İngiliz zırhlısını batırmış.
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Çanakkale’de geçmişi Fatih
devrine kadar giden bir
seramik üretimi söz konusu.
Öyle ki seramikçilik şehrin
ayrılmaz bir parçası haline
gelince şehre adını bile vermiş.
Şehrin alamet-i farikası
seramik olunca, Seramik
Müzesi’ne uğramak şart oluyor.
Tarihi Er Hamamı’nın restore
edilmesiyle kurulan müze,
Çanakkale seramiğinin tarihsel
serüvenini sunan özel bir
mekân.

31

32

1868

DERGİ / GERÇEK BIR ZAMAN YOLCULUĞU

Çanakkale’den
ayrılmadan
bağımsızlık
mücadelesini
mısralarıyla
canlandıran
Mehmet Akif
Ersoy’un
çocukluğunun
geçtiği evi ziyaret
ediyorum. Millî
şairimiz olarak
gönüllerde yer
eden Mehmet
Akif ’in bir dönem
yaşadığı Bayramiç
ilçesindeki
ev, müzeye
dönüştürülmüş
durumda. Dilimde
Akif ’in dizeleriyle
şairin anılarına
dalıp gidiyorum.

göğüs germiş, Çanakkale Savaşları’nda da
12 topla savunmaya katkı sağlamış bir yapı.
Çanakkale Cephesi’nin ilk şehitlerinin
yattığı Seddülbahir Kalesi’ne ardından
Eskihisarlık Burnu’nda yükselen Şehitler
Abidesi’ne uğruyorum. Savaşın geçtiği
Gelibolu etkileyici atmosferiyle yüreğime
dokunuyor. Yarımadada tabiat, geçmişi,
savaşın izlerini saygıyla bir dantel gibi
kuşatıyor. Arıburnu sahilinde Anzak
Koyu’nu seyrederken Gelibolu’nun yeşil
örtüsünün derinliklerindeki gizlerini
benimle paylaştığını hissediyorum.
Atatürk’ü konuk eden ev
Eceabat’ın kuzeyinde bulunan Bigalı
Köyü’nün çınarlı kahvesinde kısa bir
mola veriyorum. Bigalı, Nisan 1915’te
19. Tümen’e ve Tümen Komutanı Yarbay
Mustafa Kemal’e karargâhlık yapmış bir
köy. Günümüzde Atatürk’ü konuk eden ev,
müze olarak ziyaret edilebiliyor.
Conkbayırı’na doğru ilerlerken 57. Piyade
Alayı Şehitliği karşıma çıkıyor. Yarbay
Mutafa Kemal’in emrinde çarpışan 57.
Piyade Alayı çıkarmanın ilk gününde
Arıburnu’na doğru harekete geçen
Anzak askerlerini geri püskürten Türk
kuvvetlerinden biri.

Cesaret ve kahramanlıkla örülü bu
topraklarda yoluma devam edip nihayet
Conkbayırı’na ulaşıyorum. Yarımadanın
zirvesi olan Conkbayırı’ndan bütün
Gelibolu önüme seriliyor. Anafartalar
Grup Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in
heykeliyle ufka dalıyorum. İçime sonsuz bir
minnet ve şükran duygusu yayılıyor.
Benzersiz bir coğrafya
Kendi halinde köyleri, çalışkan köylüleri,
keçi sürüleriyle kaplı otlakları ve denizin
bir görünüp bir yok olduğu maviliğiyle
Gelibolu kendini hafızama kazıyor. Küçük
Anafartalar Köyü tabelasını geçip Büyük
Kemikli Burnu’na geliyorum.
Rüzgârın ve dalgaların tasarımını üstlendiği
bu doğal oluşum fantastik görüntüsüyle
şaşırtıyor. Denizin kokusu içime işlemişken
rotamı yine deniz belirliyor. Eceabat’ın
şirin köyü Kilitbahir’de soluklanıp
Boğaz’ın en dar yerinde inşa edilen yonca
planlı kaleyi ziyaret ediyorum. Yapılışı 15.
yüzyıla kadar uzanan Kilitbahir Kalesi,
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığı’nın çalışmalarıyla yaşayan bir
tarih müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.
Eski adı Maydos olan Eceabat, Osmanlı
döneminin en önemli tuğla üretim
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merkezlerinden biri. Maydos’un tuğla ocakları özellikle
İstanbul’un tuğla ihtiyacına yönelik ciddi üretimler yapmış.
Eceabat bağları, zeytinlikleri, ayçiçeği tarlaları ve tarihiyle
benzersiz bir coğrafya.
Gemileri selamlayan kale
Çanakkale Kordon’a geri dönüp Ayvalık’ın sarımsak taşından 1897 tarihinde yapılan saat kulesinden başlayarak şehri
adımlamaya başlıyorum. Kulenin bir tarafı Kordon’a açılırken
diğer tarafı şehrin tarihi sokaklarından Fetvane’ye açılıyor.
Fetvane Sokağı taş binaları ve kahve kokusuyla cezbedici bir
alan. Sokağın köşesinde yer alan Kent Müzesi 19. yüzyılın başında inşa edilmiş bir yapıda kurulmuş. Giriş katında güncel
sergiler gerçekleştirilen müzenin diğer bölümlerinde şehrin
sosyal hayatından, tarihinden, anılarından kurulu sürekli bir
sergi alanı bulunuyor.
Fetvane Sokağı’ndan uzaklaşıp Yalı Camii ve çevresini inceliyorum. Birkaç sokak sonra o yürek burkan türküdeki Aynalı
Çarşı’nın önünde buluyorum kendimi. İki caddeyi birbirine
bağlayan çarşı bugün hediyelik eşya dükkânlarıyla dolu. Kulaklarımda o duygulu türküyle Çanakkale Boğazı’nın en dar
bölümünde gemileri selamlayan Çimenlik Kalesi’ne yürüyorum. Çimenlik ya da Kale-i Sultaniye bugün savaş kahramanı
Nusret mayın gemisini de içine alan bir Deniz Müzesi’nin
bünyesinde.

DERGİ / GERÇEK BIR ZAMAN YOLCULUĞU

Kale-i Sultaniye adıyla 1462’de Fatih Sultan Mehmet
tarafından yaptırılan Çimenlik Kalesi, dış kale ve iç kaleden
oluşmuş geniş bir kompleks. 18 Mart 1915’te İngiliz zırhlısı
Queen Elizabeth’in attığı top mermisi, bugün hâlâ isabet
ettiği kuzey sur duvarında duruyor. Müze bahçesiyse
farklı büyüklükte toplar, tanksavarlar, mayınlar ve UB 46
isimli Alman denizaltının kalıntılarına ev sahipliği yapıyor.
Çimenlik Kalesi ve içinde bulunduğu müze Çanakkale’nin
mücadeleci ruhunu hissettiren özgün bir yapı.
İnsanlık tarihinin 3 bin yılı
Çanakkale 1. Dünya Savaşı’nın akışını değiştiren gerçek
kahramanların şehri olmasının yanında Antikçağ’ın kör ozanı
Homeros’un epik anlatısında geçen Troya Savaşı’nın da geçtiği
yer.
Efsaneler çağından zamanımıza kadar şöhretini yitirmeyen
Troya Savaşı’nın izinde ve Homeros’un rehberliğinde Troya
(Troia) Antik Kenti’ne uzanıyorum. Troya Antik Kenti, 1998
yılından bu yana UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde. En
erken yerleşimin Tunç Çağı’na dek indiği Troya’da insanlık
tarihinden 3 bin yılı kesintisiz olarak izlemek mümkün.
2018 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Troya
Yılı ilan edilmesinin ardından hizmete giren Troya Müzesi,
Troya’nın farklı katmanlarına ait mezar taşları, heykeller

Kendi halinde
köyleri, çalışkan
köylüleri, keçi
sürüleriyle
kaplı otlakları
ve denizin bir
görünüp bir
yok olduğu
maviliğiyle
Gelibolu kendini
hafızama kazıyor.
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ve çeşitli canlandırmalarla izleyiciyi
karşılıyor. Müze cam bileziklerden
sikkelere, lahitlerden sunaklara,
gözyaşı şişelerinden yazıtlara uzanan
geniş koleksiyonuyla, binlerce
yıllık bir öyküyü sakince fısıldıyor.
Animasyonlar, ışık oyunları, üç boyutlu
tasarımlar, müzenin farklı bir deneyime
dönüşmesini sağlıyor.
Bütün zamanları esinleyen efsanenin
doğduğu, Odysseus’un kurnaz bir
hileyle, bir tahta atla tarih sahnesinden
sildiği yahut ebediyen var ettiği
Troya’nın görkemli ve trajik öyküsünü
yaşamak, zamanın dehlizlerinde
dolaşmak için Troya Müzesi kesinlikle
doğru adres.
Çanakkale bereketli toprakları
ve konumuyla tarih boyunca göz
kamaştıran şehirlerden biri. Bundan
dolayı birçok antik yerleşime ev
sahipliği yapıyor. Büyük İskender’in
komutanlarından Antigonos tarafından
kurulan Alexandria Troas bunlardan
biri. Anadolu’nun en büyük antik

kentlerinden biri olan Alexandria Troas,
Ezine ilçesinde ve yaklaşık 400 hektar
üzerinde yer alıyor.
Azmin ve cesaretin şehri
Ozanlara ilham veren, adına türküler
yakılan, Kuzey Ege’nin olanca
güzelliğiyle insanın içini tarifsiz
duygularla donatan bir şehir. Hayranlık
uyandırıcı geçmişi bugünüyle
harmanlayan, vedaları yürek burkan bir
şehir… Çanakkale azmin ve cesaretin
şehri.
İki kıyıyı birleştiren, kahramanlık
destanlarının gerçeğe dönüştüğü, her
adımda duygu durumunu değiştiren,
dünyanın nadir güzelliklerine sahip
şehirlerinden biri Çanakkale.
Bütün zamanların en şöhretli anlatısı
Troya’nın ve Birinci Dünya Savaşı’nın
seyrini değiştiren şanlı zaferin geçtiği
Çanakkale, binlerce yıllık birikimiyle
konuklarını gerçek bir zaman
yolculuğuna davet ediyor.

BiZ SiZi
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DOĞA SEVGIYI ÖDÜLLENDIRIR

TANIYORUZ

Biz sizi, her zorluğa meydan okuyuşunuzdan, şartlar ne olursa olsun
dik duruşunuzdan ve birlikte çok güzel oluşunuzdan tanıyoruz.
Biz size inanıyoruz, sizi her zaman destekliyoruz.

Çünkü biz Halkın Bankası’yız.
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YA Z I : A H M E T Y U R T TA K A L
F O T O Ğ R A F : A L P K AYA

ZAFERE GIDEN YOL

Adım adım
savaş alanları
Bir yıldan fazla süren ve her iki tarafın da büyük kayıplar verdiği Çanakkale Savaşları’nın geçtiği
alanları 1868 rehberliğinde gezmeye hazır mısınız? Türk ordusuna sağlık hizmetlerinin verildiği
en büyük hastanelerden birini, Çanakkale Boğazı’nın en dar noktasına yaptırılan ilk ve en büyük
tabyayı, IV. Mehmet’in annesi Turhan Sultan tarafından yaptırılan ve denizden gelebilecek
saldırılara karşı ilk savunma noktası olan kaleyi, Mustafa Kemal’in Bigalı Köyü’nde karargâh
olarak kullandığı evi merak ediyorsanız bu yazı tam size göre!
Eceabat

Namazgâh Tabyası

Şehitler diyarı kahramanlık destanının mekânıdır.
Cephedeki yaralı askerlerin tedavi edildiği sahra
hastanelerine de ev sahipliği yapmıştır. Eceabat, 1354
yılında Gazi Süleyman Paşa’nın Gelibolu’yu fethinden
sonra Osmanlı topraklarına katılmıştır. Eceabat ismi,
Gelibolu yarımadası topraklarında şehit düşen ilk Türk
komutanı Halil Ece Bey’e atfen verilmiştir.

Çanakkale Boğazı’nın en dar noktasına yaptırılan ilk
ve en büyük tabyadır. Bu tabya 1890 yılında Sultan II.
Abdülhamit dönemiyle son halini alarak merkez tabya
niteliği kazanmıştır. 16 adet kıyı topu bulunan tabya,
savaş sırasında askerler tarafından burada toplu olarak
namaz kılındığı için “Namazgâh” ismiyle anılmaktadır.
18 Mart 1915 günü Boğaz Muharebesi sırasında
askerlerimizin karargâhı ve harekât merkezi olarak
kullanılmıştır. Bu nedenle büyük donanma tarafından
ateşe tutulmuştur. Burada sergi ve video gösterim
alanları, batırılan gemilerin fotoğrafları ziyaret edilebilir.

Eceabat Tarihe Saygı Parkı
Eceabat iskelesinde denizin kenarında 2.520 metrekarelik
bir alan üzerine kurulan park, Gelibolu’nun tarihi
geçmişini yansıtan bir açık hava müzesi şeklindedir.
Ayrıca karşılıklı siperleri asker maketleriyle
canlandırılmaktadır.

Dur Yolcu Yazıtı
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Necmettin Halil Onan’ın “Dur Yolcu!” adlı şiirin
iki mısrası Değirmenburnu tabyasının arkasındadır.
Mısralara eşlik eden Mehmetçik ve meşale figürü 1960
yılında yapılmıştır.
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Kilitbahir Kalesi
İstanbul’un fethinden sonra Çanakkale Boğazı’nda da
tedbir almak isteyen Fatih, 1462-1464 yıllarında boğazın
en dar yerine, karşılıklı olarak iki kale yaptırmıştır.
Rumeli yakasında yer alan “Kilidü’l-Bahir” kalesi
Mimar Murat Ağa tarafından planlanıp üç yapraklı
yonca şeklinde yapılmıştır. Kale, Sultan II. Abdülhamit
döneminde de onarımdan geçirilmiştir. Çanakkale
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nca restore
edilen kale müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır.
Ağadere Hastane Şehitliği
Kilitbahir köyünün yakınında bulunan Ağadere Ağır
Mecruhîn (Yaralılar) Hastanesi Çanakkale Savaşları’nda
cephe gerisinde Türk ordusuna sağlık hizmetlerinin
verildiği en büyük hastanelerden biridir. Cephede
ağır yaralanan askerlerin tedavileri burada yapılmıştır.
Ağadere Şehitliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu
Tarihi Alan Başkanlığı ile Türk Kızılay tarafından ihya
edilecektir.

Seyit Onbaşı Anıtı, Rumeli Mecidiye Tabyası ve
Mecidiye Şehitliği
18 Mart 1915 günü Rumeli Mecidiye Tabyası’nda
İstanbul’u almayı hedefleyen büyük donanmaya karşı
amansız bir mücadele verilmiştir. Destanın yazıldığı
o gün Havranlı Koca Seyit, 190 ve 215 kiloluk top
mermilerini sırtlayıp savaşın seyrini değiştirmiştir. Rumeli
Mecidiye Tabyası’nda Seyit Onbaşı’nın kullandığı topun
bir benzeri bulunmaktadır. Ayrıca tabyanın yanında
bulunan Mecidiye Şehitliği’nde 18 Mart günü şehit olan
kahramanlar yatmaktadır.
Soğanlıdere Şehitliği
Soğanlıdere bölgesinde bulunan hastanelerde vefat eden
askerlerimizin yattığı şehitliktir. Zeytinburnu Belediyesi
tarafından 2005 yılında yaptırılmıştır. Şehitlikte 158
adetten oluşan enveriye motifli taş bulunmaktadır.
Üzerlerinde ise askerlerimizin memleket isimleri
yazılıdır. Soğanlıdere askerler için erzak ve ambar
depolarının ve aynı zamanda yemek pişirme yerlerinin de
merkeziydi. Şehitliğin yakınında muharebe döneminde
hastane olarak görev yapan Melek Hanım Çiftliği de
bulunmaktadır.
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Şahindere Şehitliği

Seddülbahir Kalesi

Cephe gerisinde korunaklı olmasından dolayı muharebe
döneminde büyük sargı yerlerinden biri de buraya kuruldu.
Seddülbahir’deki muharebelerde yaralanan askerlerin
tedavileri burada yapıldı. Tedavileri sırasında şehit olan
askerlerimiz bu şehitliğe defnedilmiştir. Burada isimleri
tespit edilebilen 2.177 şehidimiz yatmaktadır.

Seddülbahir, 1659-1660 yıllarında IV. Mehmet’in annesi
Turhan Sultan tarafından yaptırılmıştır. Kale, denizden
gelebilecek saldırılara karşı ilk savunma noktası olmuştur. 3
Kasım 1914 günü müttefiklerin bombardımanı sonucunda,
kalenin içinde yer alan tabyanın cephaneliği infilak etmiş,
5 subay ile 81 erbaş ve er şehit olmuştur. Bu şehitlerimiz
Çanakkale Muharebeleri’nin ilk şehitleridir. Kale, 19-25
Şubat 1915 günlerinde de bombardıman edilmiştir. Şu an
restorasyonda olan kale, yakında ziyarete açılacaktır.

Çanakkale Şehitler Abidesi
Çanakkale Şehitler Abidesi, Milli Savunma Bakanlığı
tarafından 1944 yılında düzenlenen bir yarışma sonucunda
birinciliği kazanan Prof. Dr. Doğan Erginbaş, Feridun
Kip ve İsmail Utkular’ın projesi olarak yapılmış ve 21
Ağustos 1960 günü ziyarete açılmıştır. Abide, “tüm Osmanlı
topraklarından gelen şehitlerimizin göğe yükselişini”
temsil etmektedir. Yüksekliği 41,70 metre olan abidenin
girişindeki temsili şehitlikte Çanakkale Muharebeleri’nde
şehit olan ve ismi tespit edilebilen 60 bin askerimizin
isimleri ve birlikleri yazılmıştır.

ÇANAKKALE TEMSİLİ ŞEHİTLİK

26. Alay ve Yahya Çavuş Şehitliği
25 Nisan 1915 günü Seddülbahir bölgesine çıkarma yapan
İngiliz askerlerine karşı koyan 26. Alay askerleridir. Ezineli
Yahya Çavuş ve arkadaşları Ertuğrul Koyu’nda canları
pahasına düşmanın ilerlemesini durdurmuştur. Şehitliğin
yanında bulunan Ertuğrul Tabyası Sultan II. Abdülhamit
döneminde, Asaf Paşa tarafından 1895 yılında yaptırılmıştır.
Tabyada 3 adet bonet, arasında da 2 adet top yeri
bulunmaktadır. Boğaz muharebelerinde tabya ve toplar
kullanılmaz hale gelmiştir.
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Zığındere Sargıyeri Şehitliği

Mehmetçiğe Saygı Anıtı

Zığındere, pek çok şiddetli muharebelere sahne oldu. Bu
şehitlik cephe gerisinde sargı yerinde şehit olan askerlerin
defnedildiği yerdir. Burası, gerçek şüheda kabristanlığın
üzerine yapılmıştır. Şehitliğin girişinde sıhhiye neferi ve yaralı
askeri tasvir eden bir heykel bulunmaktadır.

Anıt, Çanakkale Muharebeleri boyunca savaşan her iki taraf
askerlerinin birbirlerine karşı centilmence davranmaları
anısına 1992 yılında yaptırılmıştır. Savaş koşullarında bile
askerlerin kaybetmediği insanî yönlerini anlatan anıtta,
kucağında yaralı bir Anzak subayını taşıyan Türk askeri tasvir
edilmektedir.

Nuri Yamut Anıtı
Zığındere çok şiddetli çarpışmaların yaşandığı ve en fazla
asker kaybettiğimiz bölgedir. Burada teğmen olarak savaş
katılan, daha sonra Gelibolu’da 2. Kolordu Komutanlığı
yapan Korg. Nuri Yamut Paşa’nın gayretleriyle 1943 yılında
bölgedeki şehitlerimizin kemikleri toplanıp anıtın altına
gömülmüştür.
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi
Savaşın tüm aşamalarının ziyaretçilere hissettirilmesi ve
yaşatılmasını amaçlayarak donatılmıştır. Nusret Mayın
Gemisi, Ocean Zırhlısı, Seyit Onbaşı, Siper ve Cephe
Savaşları gibi 11 odadan oluşmaktadır. Odalardaki 1 saatlik
gösterimde ziyaretçiler kendilerini savaşın içindeymiş gibi
hissetmektedirler. Gösterimlerde 8 ayrı dilde seslendirme
yapılmaktadır. Yine merkezde yer alan 2 katlı savaş
malzemeleri sergi salonunda savaştan kalan malzemeler,
savaşa katılan askerler ve komutanlar ile ilgili alanlar ziyaret
edilebilir.

ÇANAKKALE

D E STA N I TA N I T I M

MERNKEZİ

Kanlısırt Kitabesi
Anzak Kolordusu’nun büyük hedefi olan bu sırt, Türk
askerinin kahramanca mücadelesi sonucu şiddetli
çarpışmalara sahne olmuştur. Kanlısırt, karanlık tünellerde
süngü süngüye, boğaz boğaza savaşın adıdır.
Yarbay Hüseyin Avni Bey Şehitliği
Kanlısırt’ı geçtikten sonra yolun sağına dönüldüğünde
Çataldere mevkiinde 57. Alay’ın komutanı Yarbay Hüseyin
Avni Bey’in kabri görünecektir. Kahramanlık ve cesaretiyle
ün salan Hüseyin Avni Bey 13 Ağustos 1915’te Ramazan
Bayramı’nın ikinci günü karargâhının yakınına düşen obüs
mermisi ile şehit düşmüştür.
Çataldere Şehitliği
Bu şehitlik, 25 Nisan 1915’ten itibaren aynı yılın Aralık
ayına kadar bu cephede çarpışma esnasında şehit olanlarla
yaralanarak sargı yuvalarında şehit olanların gömüldüğü
yerdir. 24 Mayıs 1915 ateşkesinde de oluşturulan hendeklere
şehitlerimiz toplu olarak defnedilmiştir. Kimlikleri tespit
edilebilen şehit sayımız 2.835’tir.

ÇANAKKALE
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MERNKEZİ
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57. Piyade Alayı Şehitliği

M E H M E T Ç I Ğ E S AY G I A N I T I

19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal’in önderliğinde
Conkbayırı’na gelen 57. Alay düşmanı karşılamış ve
muharebe seyrini değiştirmiştir. Komutanlığını Yarbay
Hüseyin Avni Bey’in yaptığı 57. Alay, 25 Nisan 1915 tarihinde
başlayan Kara Muharebeleri’nde düşman askerlerine ilk karşı
koyan alaylarımızdan biridir. Arıburnu Cephesi’nde görev
alan 57. Alay, Tümen Komutanı Mustafa Kemal’in “Ben size
taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” diyerek emir
verdiği alaydır. 57. Alay, bu bölgede verdiği kahramanca
mücadeleden dolayı padişah tarafından altın ve gümüş liyakat
madalyalarıyla ödüllendirilmiştir. Şehitlik, muharebeler
sırasında hayatını kaybeden 57. Alay askerleri anısına 1992’de
yaptırılmıştır.
Mehmet Çavuş Anıtı
Mehmet Çavuş, muharebede büyük kahramanlıklar
göstermiş, daha sonra bu anıta ismi verilmiştir. Bu şehitliğe
18. ve 64. Alaylardan şehit olanlar defnedilmiştir. Kimlik
bilgileri tespit edilebilen şehit sayımız 1115’tir.
Conkbayırı Atatürk Anıtı ve Mehmetçik Parkı Kitabeleri
Conkbayırı, 9-10 Ağustos gecesi şiddetli muharebelere sahne
oldu. Muharebeyi Anafartalar Grup Kumandanı Albay
Mustafa Kemal yönetmiştir. Bu taarruzla neye uğradığını
şaşıran müttefik askerleri bozguna uğramıştır. Conkbayırı’nın
zirvesinde bulunan anıt, Mustafa Kemal’in 9-10 Ağustos günü
düşmana karşı kazandığı büyük zaferin anısına 1993 yılında
yaptırılmıştır. Conkbayırı noktası, aynı zamanda Mustafa
Kemal’in bu taarruz sırasında yaralandığı yerdir. Muharebe
esnasında bir şarapnel parçası Mustafa Kemal’in göğsüne
isabet etmiştir. Cebinde bulunan saat sayesinde bu olaydan
hafif yaralanarak kurtulmuştur.
Kemalyeri Kitabesi
19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 27 Nisan 1915
“Arıburnu Kuvvetleri Komutanı” sıfatıyla karargâh yeri olarak
kullanmaya başlamış ve 17 Mayıs 1915 gününe kadar da
görevini buradaki karargâhta sürdürmüştür. 17 Mayıs 1915
tarihinden itibaren bu noktayı Esat Paşa kullanmıştır.

5 7.
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AKBAŞ ŞEHITLIĞI

Kireçtepe Jandarma Şehitliği
Kireçtepe Jandarma Şehitliği, Kapanca Tepe’nin zirvesinde bulunmakta olup 5. Tümen Kurmay Başkanı Yarbay
Arif tarafından muharebeler sırasında oluşturulmuştur. Albay Mustafa Kemal savaş sırasında buraya gelerek şehitliği
ziyaret etmiş ve jandarma neferlerini gösterdikleri gayretlerinden dolayı tebrik etmiştir. Mezarların yanında eski bir
taşın üzerine oturtulmuş üst üste boş top mermisi kovanlarının yerleştirilmesiyle yapılmış anıt bulunmaktadır. Şehitlik
2015 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenmiştir.
Büyük Anafarta Şehitliği
Bu şehitliğimiz ise 2005 yılında yaptırılmıştır. Cephede şehit olan askerler köy mezarlığına defnedilmiştir.
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Kocadere Hastane Şehitliği
Arıburnu Cephesi’nde şehit olan askerlerimiz yatmaktadırlar.
Burada yatan şehitlerimizden 1324’ünün kimliği tespit edilmiştir.
Bigalı Atatürk Evi ve Müzesi
19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, 5. Ordu’nun ihtiyatı
olarak tümenini 18 Nisan 1915 tarihinde Bigalı Köyü civarına
yerleştirdi. Kendisi de karargâh olarak bu evi kullandı. Bugün
en çok ziyaret edilen noktalardan biri olan bu ev 1973 yılında
müzeye dönüştürülmüştür. Müzede Mustafa Kemal Atatürk’e ve
muharebelere dair bilgi, belge ve fotoğraflar bulunmaktadır.
Akbaş Şehitliği
Akbaş Limanı, muharebeler sırasında savaş malzemelerinin karaya
çıkartıldığı ve cephelere dağıtıldığı önemli bir merkezdi. Buradaki
hastanelerde çarpışmalarda yaralanarak tedavileri esnasında şehit
olanlar ve yaralılar, İstanbul ile başka şehirlerdeki hastanelere
gemilerle Akbaş Limanı’ndan sevk edilmiştir. Akbaş’ta 1.213 asker
ve şehit olmuştur. Şehitlikte 459 şehidin adı dik taşlarda, 754
şehidin adı ise rölyefin her iki yanında duvarda yazılıdır.

RUMELI

M E C I D I Y E TA BYA S I
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ÇANAKKALE’YE ÇEVRILEN KAMERA

YARIM KALAN
HAYATLAR
M U H A M M E D U YA R

Türk-Anzak dostluğuna odaklanan Son Umut... Balkan gazisi Muhsin’i
ve kardeşini merkeze alan Çanakkale: Yolun Sonu ve bir pilot karakterin
gözünden savaşa mercek tutan Son Mektup… İşte gerçek insan
hikâyelerinden ilhamla beyazperdeye yansıyan Çanakkale filmleri…

Joshua Connor, Avusturalya’nın kurak topraklarında çocuklarına ve eşine bakmak için var
gücüyle çalışan çiftçi bir baba. Aralarındaki
yaş farkı çok fazla olmayan üç erkek çocuk için
en ideal rol model kuşkusuz babaları Joshua.
Anneleri Eliza ise evlatları ve eşi için tabiri caizse
saçını süpürge eden bir anne, bir eş. Çiftliklerinde her şey mükemmel olmasa da o, çocuklarına
çok çalışmayı, doğruyu ve ideal olanı anlatmaya
ve öğretmeye gayret ediyor. Nihayetinde yetiştirilen her evlat, günü geldiğinde bir baba, bir
koca olmaya namzet. Ve yetişkinlik dönemlerinde verecekleri her karar için çocukluklarından
alacakları bir referans mutlaka olacaktır.
Joshua evlatlarına vatan, tanrı, bayrak sevgisini
de aşılıyor. Çünkü bir insanı sahip olduklarına
sıkı sıkı bağlayacak şey bu duygulardır. Ve bu
duyguları yüreklerinde hissedenler yeri geldiğinde bunları korumak için canını vermekten geri
durmayacaktır.
Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Arthur,
Henry ve Edward Connor Avustralya topraklarından Çanakkale’ye İngilizlerin safında savaşmak üzere gidiyor. Avustralya 7. Tabura bağlı 3
asker 7 Ağustos 1915’te Kanlısırt’ta, diğer bütün
cephelerde olduğu gibi göğüs göğüse çarpışmalara katılıyor.
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Çanakkale’deki hayaletler
Savaşın üzerinden 4 yıl geçiyor. Savaşta evlatlarını yitiren
acılı anne Eliza’nın geçmişe tutunduğu bir iki anısı kalıyor
sadece; Arthur’un ayakkabısının ucunu yıpratması ve
Joshua’nın çocuklarını uyutmadan önce onlara okuduğu
masallar. Eşini böyle bir günün sabahında evinin yakınlarındaki gölette boğulmuş olarak buluyor Joshua. Ve onu
topraklarına bağlayan son varlığını da yitiriyor böylece.
Şimdi yapması gereken mezarsız kalan evlatlarını bulmak,
cenazelerini ülkelerine geri getirmek ve annelerine kavuşmalarını sağlamak.
Yaklaşık 10 bin asker kaybettikleri savaşın üzerinden
geçen 4 yılın sonunda Çanakkale’ye geri dönen Anzaklar
o günün şartları nedeniyle mezarsız kalan, bulunamayan
veya toplu mezarlarda olan askerlerini arıyorlar. İstanbul
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The Water Diviner (Son Umut)
filminde Joshua karakterini
canlandıran Yeni Zelandalı
aktör Russell Crowe ilk
yönetmenlik çalışması olan bu
filmde kamerasını Çanakkale’ye
çevirmeyi tercih ediyor.
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İngiliz işgali altında. Kimin nereye
gideceğine ve ne yapacağına onlar
karar veriyor. İlk olarak İstanbul’a
gelen Joshua’nın Çanakkale’ye
gitmesine izin verilmiyor. “Çanakkale’de hayaletten başka bir şey yok”
diyorlar ona. Ama baba yüreğinin
evlatlarını bulabileceğini, onları
hissedeceğini söylüyor ve kaçak
yollarla da olsa Çanakkale sırtlarına
tırmanıyor. Buradaki askerlere durumunu anlatıp onları ikna ediyor ve
iddia ettiği gibi iki oğlunun cesedini
buluyor. Lakin bir oğlunun kayıp
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veya hayatta olma ihtimali olduğunu
öğreniyor.
Bu sırada Anzaklara kayıplarını bulmaları konusunda yardımcı olmak
üzere orada bulunan iki Osmanlı
askeri ile tanışıyor; Binbaşı Hasan
Bey ve asker Cemal. Joshua büyük
oğlu Arthur’un nerede olduğuna
dair küçük de olsa bir ipucu bulmalarını sağlayan bu iki Osmanlı askeri
ile istemese de bir bağ kuruyor.
İstanbul’a döndükten sonra Kuva-yi
Milliye mücadelesine katılmak için

Ankara’ya gidecek Binbaşı Hasan ve
yanındaki diğer askerler ile birlikte
yola çıkıyor. Ve o yolculukta Yunan
çetelerinin saldırılarına uğruyorlar.
Geçmişin izlerinin peşinden koştukları bu yolculuk bir yoldaşlığa
dönüşüyor o andan itibaren. 4 yıl
önce siperlerde savaşırken İngilizler tarafından “vahşi birer barbar”
olduklarına inandırıldıkları Türklerle sonradan dost olan diğer Anzak
askerleri gibi.
Omuz omuza mücadele
Joshua’nın hikâyesini burada bırakıp
Türk saflarına bir göz atalım. Balkan Savaşı gazisi Muhsin ve kardeşi
Hasan, Bolkar Dağları’nda bir köyde
yaşıyor. Muhsin oğlunun doğumu
sırasında eşini kaybetmiş. Oğlunu
iyi ve vatansever bir evlat olarak
yetiştirmek isteyen bir baba. Hasan
ise çiçeği burnunda, yeni evli, yağız
bir delikanlı. Seferberlik emrinin
okunduğu bir gün insani bir gerginlikle karşılıyor durumu. Annesine,
babasına, abisine ve hamile eşine bu
haberi verirken şehadetin kokusunu
burnunda hissedercesine titriyor
sesi. Abisi de kardeşini yalnız bırakmamak için gönüllü olarak yazdırıyor adını seferberlik listesine ve
Çanakkale’ye doğru yola çıkıyorlar.

Çanakkale: Yolun Sonu
filminde kendisine neden
evinin verandasında kitap
okumak varken buralarda
sefalet çektiğini soran bir
Alman doktora “Asıl senin
burada ne işin var?” diyerek
karşılık verir yürekli hemşire.
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Cephenin bir diğer tarafında Osmanlı
pilotu Salih Ekrem ve silah arkadaşlarının
mücadelesine tanıklık ediyor Çanakkale
toprakları.
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Eşini kaybettikten sonra uzun süre hatırasıyla yaşamaya gayret
gösteren Muhsin, yolculuk esnasında Behice hemşirenin hayatını kurtarıyor. Behice hemşire, 4 dil bilen tahsili iyi, gönüllü
olarak birliğe katılmış bir hemşire. O da vatanı için rahatını
düşünmeyenlerden. Kendisine neden evinin verandasında kitap
okumak varken buralarda sefalet çektiğini soran bir Alman
doktora “Asıl senin burada ne işin var?” diyerek karşılık vermiş
yürekli bir hemşire.... Muhsin ile aralarında başlayan bu duygusal yakınlaşma belki de savaş günlerinin kargaşası, hatta dehşeti içerisinde sığınılacak bir liman arayışı gibi de görülebilir.
Nitekim kardeşi Hasan’ın sığınağı Muhsin, Kocadereli Eyüp’ün
sığınağı Rum Kostas, Muallim Mehmet Ali’nin sığınağı Suriyeli Hüseyin… Omuz omuza verilen mücadelenin satır aralarında
kalan ama yıllar geçse de unutulmayan yoldaşlıklar.
Günlerin yazgısı
Cephenin bir diğer tarafında ise Osmanlı pilotu Salih Ekrem
ve silah arkadaşlarının mücadelesine tanıklık ediyor Çanakkale toprakları. Salih Ekrem arkadaşları ile kara kuvvetlerine
havadan istihbarat desteği sağlıyor. Eşini kaybeden pilot,
İstanbul’da bıraktığı kızı Gülmelek’in hayaliyle yaşıyor. Vatanın düşman askerlerinden temizlenmesi için mücadelesine
durmaksızın devam ediyor. Bu sırada tanıştığı Nihal hemşire ile
gönüllerini birbirlerine kaptırsalar da o günlerin yazgısı gereği
açılmıyorlar birbirlerine. Bu sırada karşısına çıkan kimsesiz kalmış küçük Fuat’a sahip çıkıyor. Fuat’ın masumiyetinde bir araya
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geliyor birçok duygu. Bir gün gördüklerini ertesi
gün göremeyen, bugün güldükleri ile ertesi gün
konuşamayanların yaşadığı günler nihayetinde. Bu
durum daha da büyütüyor içlerindeki sevgiyi. Ve
bekledikleri bir son mektup bile aşkın yaşatabileceği en büyük duyguyu yaşatıyor bu insanlara.
Kamerayı cepheye çevirmek
Kuşkusuz Çanakkale’ye dair anlatılacak daha çok
insan hikayesi var. Yukarıda anlattıklarımız gerçek
olaylardan esinlenilen üç filmin hikâyelerinden
kısa birer bölüm sadece. The Water Diviner (Son
Umut) filminde Joshua karakterini canlandıran
Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe ilk yönetmenlik
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çalışması olan bu filmde kamerasını Çanakkale’ye
çevirmeyi tercih ediyor. Bu bile Çanakkale ruhunun bir yansımasıdır. Filmin içerisinde zaman zaman Hz. Mevlana üzerinden mistik göndermeler de
yapan Son Umut, mesajları ve içeriği ile Çanakkale
üzerine çekilmiş unutulmayacak filmler arasında
yerini aldı. Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz’ın yanı
sıra Salih Kalyon’un da filmde rol aldığını not düşelim. Bu açıdan bakıldığında da üzerinden bir asır
geçen Çanakkale Savaşı’nın ardındaki Türk-Anzak dostluk hikâyelerinin devam ettiğini görmek
mümkün.
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Özhan Eren’in senaryosunu yazdığı, aynı
zamanda yapımcılığını ve yönetmenliğini
üstlendiği Son Mektup filmi ise Çanakkale
Savaşı’na bir pilot karakterin gözünden bakıyor.

Balkan gazisi Muhsin’i ve kardeşini odağına alan Çanakkale Yolun
Sonu filmi ise Çanakkale’ye doğru
bir noktadan bakmayı başarabilen
filmlerden biri. Yönetmenliğini
Serdar Akar’ın üstlendiği filmin
başrollerinde Gürkan Uygun,
Berrak Tüzünataç ve Umut Kurt
yer alıyor.
Özhan Eren’in senaryosunu yazdığı, aynı zamanda yapımcılığını
ve yönetmenliğini üstlendiği Son
Mektup filmi ise Çanakkale Savaşı’na bir pilot karakterin gözünden
bakıyor. Tayyareci Yüzbaşı Salih

Ekrem’in ve Hemşire Nihal’in
hikayesini izlediğimiz filmin
başrollerinde Tansel Öngel, Nesrin
Cavadzade, Bülent Şakrak ve
Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı
isimler yer alıyor.
Savaşların hâlâ canlar almaya devam ettiği bugünlerde bile geçmişe
dönüp baktığımızda yüreğimizi
sızlatan Çanakkale’de her ne kadar
kaybedilenlerin hikâyeleri çoğunlukta olsa da kavuşmaların ve
dostlukları hikayeleri de var satır
aralarında.
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FAT I H G Ü L DA L

Ç A N A K KA L E ’ N İ N
ŞEHİTLER
C O Ğ R A F YA S I
Şehitlerimizin memleketleri arasında, bugün sınırlarımız içerisinde yer almasa
da gönül coğrafyamızdan hiçbir zaman çıkmamış, yüzlerce yıl idare ettiğimiz,
kültürde, mimaride izlerimizin hala yaşadığı şehirler dikkat çekicidir.

8,5 ay süren Çanakkale kara muharebelerine
her iki taraftan yaklaşık 500’er bin asker katıldı.
Osmanlı tarafında, Anadolu haricinde o sırada
hala Osmanlı toprağı olan coğrafyalardan ve kısa
bir süre önce kaybedilmiş bölgelerden de askerler,
Hilafet merkezi olan İstanbul’u korumak adına
cepheye koştu.
O zamana kadar meydana gelen savaşlar içerisinde
en kanlısı olan I. Dünya Savaşı’nın bizim için en
önemli cephesi Çanakkale’de düşmana dur demenin bedelini Osmanlı Devleti, yetişmiş nüfusunu,
özellikle genç insanlarını kaybederek ödedi.
Genel Kurmay’ın resmi rakamlarına göre Osmanlı ordusunun Çanakkale’deki zayiatı; şehit
55.177, yaralı 100.177, kayıp 10.067, hastalıktan
ölen 21.498, hastalıktan dolayı hava değişimi alan
64.440 olmak üzere toplam 251.359’dur. Muharebe
alanında yaralanıp sevk edildiği hastanelerde şehit
olanlar da düşünüldüğünde Osmanlı ordusundaki
şehit sayısı yaklaşık 101 bindir.

Şehitlerimizin memleketleri arasında, bugün sınırlarımız içerisinde yer almasa da gönül coğrafyamızdan hiçbir zaman çıkmamış, yüzlerce yıl idare
ettiğimiz, kültürde, mimaride izlerimizin hala
yaşadığı şehirler dikkat çekicidir.
Bugün bağımsız ülkeler olan Afganistan, Arnavutluk, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Bulgaristan,
Filistin, Gürcistan, Irak, Kosova, Libya, Lübnan,
Makedonya, Suriye, Tunus, Yemen, Yunanistan’ın
birçok kentinin bağımsız tek Müslüman devlet
olan Osmanlı Devleti’ni ayakta tutmak adına verdiği şehit sayılarını, kesin değildir.
Büyük kayıplarla ayrıldılar
Gelibolu yarımadasında İngiliz bayrağı altında
İngiliz, İrlandalı, İskoç, Kanadalı, Avusturalyalı,
Yeni Zelandalı ve Yeni Zelanda yerlisi Maori, Hindistan’dan Sih, Hindu, Nepal’den Gurka, Yahudiler; Fransız bayrağı altında, Senegalli, Gambiyalı,
Tunus ve Cezayirliler, cephe gerisinde ise Yunan,
Mısırlı ve Ruslar Osmanlı ordusuna karşı savaştı.
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Düşman müttefikleri de büyük kayıplarla Çanakkale’den ayrıldılar. İngilizlerin zayiatı 30 bin ölü, 80 bine
yakın yaralı; Anzakların, yaklaşık 12 bin ölü, yaklaşık
25 bin yaralı olarak verilen kayıp sayılarının içerisinde
İngiliz sömürgesi altında olan ve kimle neden savaştıklarını aslında pek de bilmeyen birçok sömürge vatandaşı
bulunmaktaydı. Subay ve bazı küçük birlikler dışında
neredeyse bütün ordusunu Afrika’daki sömürgelerinden
sağlayan Fransızların ise 14.500 ölü, 17 bin yaralı şeklinde zayiat verdikleri resmi kayıtlardan anlaşılmaktadır.
Müttefiklerin kayıplarına hastalık nedeniyle tahliye
edilen 90 bine yakın asker de ilave edildiğinde toplam
zayiatları 270 bini bulur.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında Anzak
annelerine hitaben yazdığı mektupta şöyle diyor:
“Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken
kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız.
Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle
yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan
evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı
dindiriniz, evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur
içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır.
Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim
evlatlarımız olmuşlardır.”
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KAT M A N L A R I N A YO LC U LU K

YA Z I : D I L A N AY Y I L D I Z
F O T O Ğ R A F : A L P K AYA

TARIHINE TANIKLIK ETMEK ISTEYENLER IÇIN

Troya’nın
Katmanlarına
Yolculuk
Çanakkale’de dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından birinde yer
alan ve Avrupa yılın müzesi ödüllerinde finale kalan Troya Müzesi
ziyaretçilerini tarihte 5000 yıllık bir yolculuğa çıkarıyor.
Homeros’un İlyada destanında anlattığı
Troya Savaşı’na sahne olan Troya antik
kentinin geçmişi M.Ö. 3000’e uzanır.
Efsaneye göre Zeus ve Elektra’nın oğlu
Dardanos’un çocukları ve torunları
tarafından kurulan kentte ilk kazı
çalışmaları 1871’de başlar. Heinrich
Schliemann’ın başlattığı kazılar daha
sonra sırasıyla W. Dörpfeld ve C.W. Blegen
tarafından sürdürülür. Bugün ise Troya
Arkeoloji Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem
Aslan önderliğinde devam etmektedir.

1998 yılında UNESCO tarafından Dünya
Kültür Mirası Listesi’ne alınan antik kentin
hemen girişinde, bu görkemli alana ve
tarihine ışık tutan Troya Müzesi yer alır.
Çanakkale’de müzecilik faaliyetleri 1936’da
Zafer Meydanı’nda tarihi mermer ve taş
eserler toplanması ile başlamıştır.
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Adres: Merkez İlçe, Tevfikiye
Köyü, Truva 6 Sokak, No: 12
Ziyaret saatleri:
Yaz Dönemi:
1 Nisan - 31 Ekim
Açılış Saati: 08:30
Kapanış Saati: 19:30
Kış Dönemi:
31 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 08:30
Kapanış Saati: 18:00
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(Parion) Tarihi M.Ö. 4.
yüzyılın ikinci yarısına
dayanan Parion,
zemin katın en önemli
parçalarından. 2005
yılı Parion antik kenti
kazılarında kentin
güney nekropolünde
bulunan bronz
amfora testi 34 cm
yüksekliğindedir.
Üzerinde Satyr
ve Menad’ın dans
eden figürlerinin
resmedildiği testinin
kulplarının altında ise
Eros figürleri bulunur.

Toplamda 90 bin metrekareye yayılan Troya Müzesi,
3 bin metrekarelik oldukça geniş bir sergi salonuna
sahip.

Bölgede zengin buluntuların ortaya çıkmasıyla, sergilenecekleri bir
müzeye gereksinim duyulur. “Troya Müzesi Serbest Katılımlı, Tek
Aşamalı, Ulusal Mimari Proje Yarışması”nın kazananı Yalın Mimari
Tasarım, 2013 yılında müze için çalışmalara başlar. Beş yıllık yoğun bir
sürecin sonunda müze Ekim 2018’de kapılarını ziyaretçilere açar. 2018
ayrıca, antik kentin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabulünün
20. yılı sebebiyle “Troya Yılı” ilan edilmesi bakımından da anlam
taşımaktaydı.
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2 bine yakın obje

Zemin Kat (Troas Kentleri)

Toplamda 90 bin metrekareye yayılan
Troya Müzesi, 3 bin metrekarelik oldukça
geniş bir sergi salonuna sahip. Troya’nın
tarihine tanıklık etmek isteyenleri
bekleyen müzenin giriş alanında
“neolitik”, “kalkolitik”, “restorasyon” ve
“konservasyon” gibi terimler ziyaretçilere
tanıtılıyor. Giriş alanı bu anlamda bir ön
hazırlık niteliği taşıyor. Zemin de dahil
toplam dört kattan oluşan sergi salonunda
ziyaretçiler yedi başlığa bölünmüş bir
hikâyeye davet ediliyor: Troas Bölgesi
Arkeolojisi, Troya’nın Tunç Çağı, İlyada
Destanı ve Troya Savaşı, Antik Dönemde
Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı
Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi, Troya’nın
İzleri.

Bu bölümde müzenin konumlandığı
Troas bölgesi ele alınıyor. Altınlar,
heykelcik ve kuklalar, masklar, mermer
eserler, pişmiş toprak figürler ve kaplar,
taş ve kemik aletler ile tıbbi aletler gibi
günlük yaşama dair fikir sunan arkeolojik
kalıntılar ışığında hazırlanan bu kat, yazı,
resim, çizim ve interaktif etkinliklerle
zenginleştirilmiş. Assos, Tenedos ve Prion
gibi antik kentlerin tarihi ve coğrafyasına
dair fikir sahibi olacağınız katta özel bir
oda da Troas altınlarına ayrılmış.

Heykelden yazıta, kemik aletlerden metal
kaplara, süs eşyalarından koku şişelerine
dek onlarca çeşit parça bulunduran müze
2 bine yakın objeye ev sahipliği yapıyor.
Müzede ziyaretçilerin izleyeceği yolu ise
etrafı Troya’nın katmanlarını, bölgede
bulunan büyük boy heykelleri ve mezar
taşlarını gösteren fotoğraflarla donanmış
480 metrelik rampa çiziyor.

Birinci Kat (Troya’nın Katmanları)
Troya kentinin Tunç Çağı’ndaki gelişimine
ışık tutan bu bölümde dokumacılık, çanakçömlek yapımı ve pişirme yöntemlerinin
yanı sıra kent kültüründe deniz ticaretinin
önemini yansıtan gemi-vitrine yer
verilmekte. Troya protogeometrik çanakçömlek buluntuları ile demir aletler bu
bölümde sergilenenler arasında.

(Ok Uçları) İlyada’da
Akhilleus’un Paris
tarafından okla
topuğundan vurularak
öldürmesi sebebiyle
mitolojide ayrı bir
önem taşıyan oklar,
müzenin de önemli
parçalarından. Savaş
ve avlanmada silah
olarak kullanılan
bronz uçlar, üçgen,
yassı, yaprak ve konik
formuna sahip.
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İkinci Kat (Antik Dünya)
Troya Savaşı anlatısının M. Ö. 800’den M. S. 1500’lere
uzanan tarihi dönemde bölgedeki sözlü geleneğe, inanç
dünyasına, siyasete, mimariye ve sanata yansımalarının
ele alındığı bu katta savaş, olaylar, mekânlar, sikke,
çanak-çömlekler; maket, çizimler, ve dijital programlarla
tanıtılıyor. Harita, metin ve çeşitli eserlerle desteklenen
katta İskender’in Çanakkale Boğazı’nı geçerek Priapos’ta
Pers ordusuyla savaşması gibi tarihi olaylara da yer
veriliyor. Poliyksena lahdi, Roma imparatorlarının
heykelleri, Triton heykelinin yanı sıra Doğu Roma’dan
kalma yazıt, haç, küpe gibi farklı eserler de bu katta
sergileniyor.

Üçüncü Kat (Troya Kazı Tarihi)
Bu katta Osmanlı Devleti’nde Troya etrafındaki yaşamın
yanı sıra antik kentte 19. yüzyıldan bu yana devam
eden kazıların tarihi anlatılıyor. Çanakkale Boğazı’nın
Osmanlı’daki önemini anlatan metin, gravür ve
fotoğrafların yer aldığı katta sikke, seramik ve taş eserler
de bulunuyor. Arkeolojik hikâyeler arasındaysa Calvert’in
başlattığı kazılar, dünyanın Truva’ya bakışını değiştiren
Alman arkeolog Manfred Korfmann’ın katkıları ve dokuz
katmanın yeniden tarihlenmesi öne çıkıyor.

(Polyksena Lahdi):
M. Ö. 6. yüzyıla ait
olan Polyksena lahdi,
Anadolu’da bulunan
figürsel anlatımlı
lahitlerin en erken
örneğidir. Adını,
üzerinde resmedilen
Troia Kralı Priamos
ile kraliçe Hekabe’nin
küçük kızları olan
Polyksena’nın kurban
edilmesi olayından
alınan lahitte 37
insan figürüne yer
verilmiştir.
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HALIL SOLAK

AY L A E R D U R A N
İ N S A N L A R A YA R D I M
I Ç I N S O K A K TA D A
KEMAN ÇALARIM

PANCAR
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Dünyaca ünlü keman virtüözümüz Ayla Erduran I. Dünya Savaşı’nda
Çanakkale cephesinde doktor olarak görev yapan babası Ordinaryüs
Profesör Behçet Sabit Erduran’ı 1868’e anlattı.

Ayla Hanım’ın babası Behçet Sabit
Erduran 1886 İstanbul, Sultanahmet doğumlu. 1909’da Darülfünun-ı Osmanî Ulûm-ı Tıbbiye
Şubesi öğrencisiyken Cemil Topuzlu’nun cerrahi kliniği bünyesinde
açtığı üroloji kliniğinin ilk asistanı
olur. Balkan Savaşları’nda başhekim muavinliği göreviyle Kırklareli
harp sahasına gönderilir. I. Dünya
Savaşı’nda önce Gelibolu Hilâl-i
Ahmer Hastanesi’nde çalışır,
ardından da Yıldız Tabya mevkiine geçer. Çanakkale Zaferi’nin
kazanıldığı 18 Mart 1915 ve kara
muharebelerinin başlangıcı olan 25
Nisan günlerine şahitlik eder.
Ayla Hanım’a babasının Çanakkale’ye dair hatıralarından kendisine bahsedip bahsetmediğini
soruyorum:
“Elbette, bana anlatırdı hatıralarını
babam. Meselâ bir gün şöyle bir
anısını anlatmıştı: Çanakkale’de bir
İngiliz subayı esir düşüyor. Derhal
ameliyat olması lazım. Babam
onunla ilgilenmek üzere çadırına
gidiyor. Duruma bakıyor ki bacağı
kesilmezse adam kangren olacak.
Ancak İngiliz subay kabul etmiyor,
Londra’da ameliyat olmak istediğini söylüyor. Babam da subaya
durumun ciddiyetini anlatıyor ve
karar vermesi için de beş dakika
verip dışarı çıkıyor. Biraz uzaklaştığı sırada bir bomba çadıra isabet
ediyor ve tabii adam ölüyor. Ne
şans ama değil mi?”
Gözlerinin dolduğu o an
Behçet Sabit Bey’in yayınlanan
anılarını, Cephedeki Bir Dokto-

run Gözünden 1915 Baharında
Çanakkale’yi elimde görünce
birden duygulanıyor Ayla Hanım.
Bu hatıratın ilginç bir hikâyesi
var. Tam bir “Kitapların da bir
kaderi vardır” olayı: 60’lı yıllarda
Çanakkale’de görev yapan bir tarih
öğretmeni sahaflardan eski yazıyla
kaleme alınmış bir not defteri satın
alır. Evde kilitli bir dolapta muhafaza edilen bu defterin bir doktor
tarafından yazıldığı ve savaşla ilgili
olduğu bilinir ev ahalisi tarafından.
Aradan yıllar geçer, aile İstanbul’a
taşınır. Bir gün Galatasaray’da
bir yayınevine yayınlanmak üzere
bırakır ancak fikrini değiştirerek
yoldan geri dönüp defteri alır.
Bir gün, defteri dolaptan çıkarıp
kızına uzatarak “Bunu sen yayınlayacaksın” der. Tamay Açıkel de babasına verdiği sözü tutar, uzun ve
yorucu bir emeğin sonucu olarak
günlüğü Latin harflerine aktarıp
sadeleştirir. 2015’te, Çanakkale
Savaşları’nın 100. yılında kitap olarak yayınlamak ister ve izin almak
için Ayla Erduran’ın kapısını çalar.
Bundan sonrasını Ayla Hanım’dan
dinleyelim:
“Bana yayınlamak üzere ulaştıklarında bir konser hazırlığı içindeydim. Konserden hemen sonrasına
randevu verdim. Eve geldiler.
Babamın kaleminden çıkan o
defteri gördüğümde gözlerim
doldu. Çok duygulandım. Benden
yayın için izin istediler. Hiç izin
vermez olur muyum, dedim. Nasıl
heyecanlandığımı anlatamam size.
Dediğim gibi babam bana Çanakkale hatıralarından bahsediyordu
ama bu, günü gününe tutulmuş bir
defterdi. Ben de babamın orada ya-

şadıklarının ayrıntılarını bu kitap
sayesinde öğrendim. Muhtemelen
babam bu defteri yazdıktan sonra
onu bir yerde unuttu. Sonra da
çok meşgul biri olduğu için peşine
düşmedi.”
Atatürk’ün teklifi
Peki Behçet Sabit Bey nasıl bir
insandı? Bu sorumu duyunca “Babacığım, babacığım, babacığım”
diyor üç defa Ayla Hanım hasretle
ve anlatmaya başlıyor:
“Bilmem ki, babamı size nasıl anlatayım? Babam çok sevgi dolu bir
insandı. Zaten hem o hem de büyükbabam Mevlevi idi. Adeta bir
melekti babam. Çok merhametli ve
yardımsever bir insandı. Bazı geceler, hastalarını merak edip durumlarını kontrol etmek için hastaneye
dahi gittiğini hatırlıyorum. Ayrıca
çok çalışkan bir insandı. 1919’da
Samsun’daki tifo salgınında gösterdiği yararlık üzerine Mustafa
Kemal’den bir teşekkür mektubu
almış. Hatta Atatürk kendisine bir
fotoğrafını imzalayıp vermiş, ancak
ben bunları yıllar içinde kaybettim
maalesef. 1924’te böbreklerinden
rahatsız olan Gazi Mustafa Kemal’i
muayene etmiş ve onun ricası
üzerine bir süre Ankara’da kalmış.
O sırada Atatürk babama şimdi
Kavaklıdere’deki Polonya Sefareti’nin bulunduğu yeri teklif etmiş
ve Ankara’da kalmasını istemiş. Babam da, ‘Paşam, çok isterdim ama
bu teklifinizi kabul edemeyeceğim.
Çünkü ben İstanbul’u seviyorum’
demiş.”
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Mutfaktaki pastalar

En büyük şansım

Türkiye’de ordinaryüs profesörlüğe
yükseldiği ürolojinin gelişmesinde büyük
emekleri olan Behçet Sabit Bey, alanıyla
ilgili uluslararası kongrelere davet edilir.
Hatta Amerika’dan kendisine yapılan bir
iş teklifini memleketini çok sevdiği için
reddeder.

Kemana annesiyle başlayan Ayla Hanım,
dört yaşında ünlü Macar virtüöz Karl
Berger’in öğrencisi olur. On yaşında Paris
Ulusal Konservatuarı Keman Bölümü’nde
okumak üzere gittiği yurtdışında neredeyse
bir ömür geçirir. Amerika, Rusya, Kanada… Dersler ve konserlerle geçen günler…
1973 yılında, 90’lara kadar eğitmenlik
yapacağı İsviçre’ye gider. İsviçre’den İstanbul’a ailesini ziyarete geldiğinde bir Kadir
gecesinde yaşadıklarını hiç unutamaz Ayla
Hanım:

Bu kadar başarılı ve ünlü bir doktorun
çevresini merak ediyorum. “Acaba evinize o
yıllarda kimler misafir olurdu?” diye sorduğumda birden yüzünü buruşturuyor:
“Her Pazar günü evimize Yahya Kemal Beyatlı, Yunus Nadi, Fahrünnisa Zeyd, Aliye
Berger, Fuat Köprülü başta olmak üzere
devrin önemli yazarları, şairleri, sanatçıları, düşünce insanları, çeşitli hanedanlara
mensup prens ve prensesler gelirdi. Bu
benim nefret ettiğim bir şeydi, çünkü 5-6
yaşlarından itibaren her Pazar onlara keman konseri vermek zorundaydım. Salona
girerdim, sırayla “Bonjur madam, bonjur
mösyö” diyerek hepsini selamlar, konsere
öyle başlardım. Oysa benim aklım mutfaktaki pastalardaydı!”

“O gece babam, ‘Allahım artık yanına
çağır beni’ dedi. ‘Babacığım, niçin böyle
söylüyorsunuz, siz daha çok uzun yaşayacaksınız’ dedim. ‘Kızım gözlerim iyi
görmüyor, romatizmam var, kulaklarım iyi
işitmiyor, bazen insanları tanıyamıyorum.
Zamanı geldi gitmenin artık’ dedi. Bu
cümleleri söyledikten on beş gün sonra da
vefat etti. Allah bin rahmet eylesin. Benim
konserim olduğu için İstanbul’dan ayrılmak zorundaydım ancak babam gitmemi
istemedi. Gidip hemen geleceğimi söyledim. Arkamdan babamın ağır hastalandığı
haberi geldi, hemen koştum yanına. Vefat
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“Kızılay’a
hürmetim o kadar
sonsuz ki… Küçük
bir yardım konseri
verebilirim Kızılay
için. Benim için
çok büyük bir
bahtiyarlık olur.”

etmeden hemen önceydi, ‘Kızım
affet beni’ dedi babam. İki şey için
af diliyordu benden: Kardeşim
yoktu ve kendisi beni kimseyle
paylaşmamak için evlenmemi istememişti. Tüylerim ürperiyor hâlâ
anlatınca. Ben hiç evlenemedim,
ailem olmadı. Halbuki sade bir
hayatım olsun, çocuklarım olsun,
onlara reçeller yapayım isterdim
ama olmadı. Buna mukabil ben
hayatım boyunca çok büyük insanlar tanıdım. Benim de en büyük
şansım buydu işte.”
Kızılay’la iftihar ediyorum
“Ah şekerim, sizin için ne yapabilirim?” diye soruyor kocaman
gülümseyerek Ayla Erduran. “Bir
süredir kulaklarım ağır işitiyor
ama Beethoven yıllarca sağır

yaşadı. Benimki de laf!” deyip
ardından bir kahkaha atıyor. Biraz
düşündükten sonra babasının
Çanakkale’de görev yaptığı Hilal-i
Ahmer yararına şöyle bir teklifte
bulunuyor:
“Kızılay’a hürmetim o kadar sonsuz ki… Küçük bir yardım konseri
verebilirim Kızılay için. Benim için
çok büyük bir bahtiyarlık olur.”
Yıllarca pek çok yardım kuruluşuyla işbirlikleri yaptığını, hatta
ilk konserini Saray Sineması’nda
Çocuk Esirgeme Kurumu yararına verdiğini, yine 1993’te Bosna
Savaşı’nda yaralananlara yardım
için Atatürk Kültür Merkezi’nde
(AKM) piyanist Ayşegül Sanca ile
Bach’ın “Aria”sını yorumladıkları
bir konser verdiğini söylüyor:

“Benim için kişinin dini, dili, ırkı,
rengi önemli değil. Kimin ihtiyacı
varsa onların yanında olurum elimden geldiğince. İnsanlara yardım
için sokakta da keman çalarım.”
Cümlesini bitirir bitirmez kendisine takdim ettiğimiz 1868’in son sayısını eline alıp manşetini okuyor:
“İyiliğin Gücü”. İşte bu, diyor:
“Yaşadığımız devirde, bu kadar savaşlar, fakirlik, felaketler,
açlıktan ölen çocuklar, ekolojik
problemler varken Kızılay gibi
yardım cemiyetleri olmasa dünyanın hali ne olurdu, bilemiyorum.
İyi ki kurulmuş bu cemiyet… Ben
Kızılay’a bakınca dünyada hâlâ iyi
insanların olmasına seviniyorum
ve bu cemiyetin varlığıyla iftihar
ediyorum.”
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Koleksiyonerliğe ilk başladığımda tıp, mühür ve
ağırlıklara karşı özel bir yakınlık duydum. Bu konularda
hem kendimi hem de koleksiyonlarımı geliştirdim.

Kızılay dünyaya örnek iyilik dağıtan tek kuruluştur. Geçmişteki olağanüstü faaliyetlerini günümüzde de devam
ettiriyor. Kesintisiz sürdürdüğü iyilik çalışmalarını daha iyi tanıtması için geçmiş ve günümüz faaliyetlerini bir
arada sergilemeli ve bu sergi dünyayı dolaşmalıdır.

Hangi alanlarda koleksiyonlara
sahipsiniz?

Kızılay ile ilgili de pek çok sergi açtınız. Bu konuya ilginiz nasıl başladı?

35 yıldır İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne
bağlı olarak koleksiyonerlik yapıyorum.
20 senedir de Halûk Perk Müzesi adıyla
özel müze olarak faaliyet gösteriyorum.
Koleksiyonerliğe ilk başladığımda tıp,
mühür ve ağırlıklara karşı özel bir yakınlık duydum. Bu konularda hem kendimi hem de koleksiyonlarımı geliştirdim. Mühür ve ağırlık koleksiyonlarım,
ayrı bir müze açabilecek kadar geniş
çeşitliliğe sahip. Her iki koleksiyonum
da klasik çağ öncesinden günümüze
kadarki dönemleri kapsamaktadır.
Sağlık koleksiyonum ise çok daha
ayrıcalıklı ve geniştir. Antik dönem tıp
alet koleksiyonumun dünyadaki en
zengin koleksiyon olduğunu rahatlıkla
söyleyebilirim. Antik dönem dışında
Osmanlı dönemi objeler, belgeler, kitaplar, fotoğraflarla da koleksiyonumu
zenginleştirdim. Sağlık tarihi konusundaki koleksiyon gruplarımız çok çeşitli.
Ülkemizde ilk defa Göz Hekimliği,
Sünnet, Berberlik gibi konularda sergiler ve yayınlar yaptım. Sağlık tarihi konusunda açtığımız sergiler ve yayınlar
konusunda Zeytinburnu Belediyesi’nin
çok büyük katkısı olmuştur. Burada
eski Başkan Murat Aydın ve şimdiki
Başkan Ömer Arısoy’a şükran duygularımı tekrarlamak isterim. Sağlık tarihi
konusunda yaptığım bütün çalışmalarda dostum Murat Dinçer Çekin ve Nil
Sarı hocalarımın da destekleri çoktur.

Kızılay dünyaya örnek iyilik dağıtan
tek kuruluştur. Geçmişteki olağanüstü
faaliyetlerini günümüzde de devam
ettiriyor. Kesintisiz sürdürdüğü iyilik
çalışmalarını daha iyi tanıtması için
geçmiş ve günümüz faaliyetlerini bir
arada sergilemeli ve bu sergi dünyayı
dolaşmalıdır. Sağlık tarihi koleksiyonumun bir parçası olan Kızılay
koleksiyonumu ilk defa 2012’de Zeytinburnu 13. Merkezefendi Festivali
kapsamında sergilemiş ve “Felaketlerin Umut Işığı Kızılay” ismiyle bir
yayın yapmıştık. Kitapta Kızılay’ın
kurumsal yapısı, faaliyetleri, barışta ve
savaşta sağlık hizmetleri, kan merkezi,
hemşire okulu, ilk yardım istasyonları,
sosyal yardımlar, tanıtım faaliyetleri,
gelirleri gibi başlıklarla Kızılay genel
olarak tanıtılmıştı. 2019 yılındaysa yine
Zeytinburnu Belediyesi tarafından
düzenlenen 20. Merkezefendi Festivali
kapsamında Kızılay’ın kuruluşunun
150. yılı münasebetiyle “Belgelerin
Tanıklığında Kızılay” sergisi açılmış ve
aynı isimle 276 sayfalık yayını yapılmıştır. Katalogta Kızılay’ın kendi yayınlarından seçmelerle geçmişteki faaliyetleri anlatılmıştır. Kızılay’ın raporlarında,
yayınlarında, törenlerinde, takvimlerinde, kartpostallarında, pullarında,
afişlerinde, okul defterlerinde, makbuz
ve rozetlerinde görülen faaliyetler derlenmiştir. Alanında ilk ve değişik bir

çalışma olan sergide kendi koleksiyonumuzda olan eserlere yer verilmiştir.
Biz Halûk Perk Müzesi olarak yayına
çok önem veriyoruz. Özellikle arkeolojik eserlerin belge niteliği olması
sebebiyle yayınlanması düşünülmeyen
eserler koleksiyona katılmamaktadır.
Peki okurlarımız koleksiyonlarınızı
nerede ziyaret edebilir?
Müzeciliğin üç önemli fonksiyonundan koruma, depolama ve yayın konularında başarılı olan müzemiz daimî
sergileme konusunda maalesef yeterli
değil. Ülkemizdeki önemli bazı üniversiteler ve belediyelerle yapılmış ön
anlaşmalara rağmen daimî sergileme
binalarına kavuşamamıştır. Müzemizin
şimdiye kadar çıkardığı 25 civarında
yayın, kütüphanelere, akademisyen ve
ilgililere ücretsiz dağıtılmıştır. Müzemiz koleksiyonları üzerinde çalışmak
isteyen akademisyenlerle iş birliği de
yapıyoruz. Biz tematik müzeleşmenin
doğruluğuna inanıyoruz. Ben de tıp,
mühür ve ağırlık koleksiyonlarımın
zenginliğini yayınlarla taçlandırarak
belli bir eser grubu ölçeğinde Anadolu’nun medeniyetlerini tanıtma amacı
taşıyorum.
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İDLİBLİ

TORUNLARDAN

ÇANAKKALE’DE
ŞEHIT DÜŞEN
ATA L A R I N A V E FA
Ataları Çanakkale Savaşları’nda şehit düşen Suriyeli göçmenler,
Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü
tarafından “Bir Destandır Çanakkale: Atalarımızın İzinde” adlı bir
etkinlikle Çanakkale Şehitliği’nde bir araya getirildi.
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“Türk Kızılay beni aradığında dedemin savaştığı yerleri
görecek olmanın verdiği mutluluk tarif edilemezdi. Bu
yerleri görmeyi çok istiyordum çünkü küçüklüğümde
annem ve babam hep bu savaşta Türklerin ve Arapların
nasıl bir olduklarını bize anlatıyorlardı.”

Kızılay Haftası kapsamında 2 Kasım 2019’da, Türk Kızılay Toplum Merkezleri yararlanıcıları Çanakkale’de şehit düşen yakınlarını ziyaret etti. Sosyal uyum programı kapsamında yerel halk ve göçmenler arasında bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi,
yerel halkın göçmenler hakkında yanlış algılarının kırılması ve kültür-tarih birlikteliğinin vurgulanması amacını taşıyan ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.
Programa katılan Kerküklü sanatçı Ahmet Benne, “Burada olmak benim için çok farklı
bir duygu. Burada yıllar önce atalarımız din, dil, ırk demeden bizim için omuz omuza
savaşmışlar refah ve huzur içinde yaşayalım diye. Bu paha biçilemez bir duygu. Allah
şehitlerimize rahmet eylesin” diye konuştu.
Tarif edilemez mutluluk
Çanakkale gezisine katılan yararlanıcılardan Bessam Caber duygularını şu cümlelerle ifade etti: “Çanakkale Savaşı’nın olduğu yere şehit yakınlarını götürdüğünüz için
teşekkür ederim. Bu gezi sizinle çok güzeldi. Arap ve Türkleri misafir ettiğiniz için ve
gösterdiğiniz çabadan dolayı teşekkür ederim.”
Bir başka yararlanıcı Gülsüm Şerif ise, “Türk Kızılay beni aradığında dedemin savaştığı yerleri görecek olmanın verdiği mutluluk tarif edilemezdi. Bu yerleri görmeyi
çok istiyordum çünkü küçüklüğümde annem ve babam hep bu savaşta Türklerin ve
Arapların nasıl bir olduklarını bize anlatıyorlardı. Çanakkale’ye ulaştığımızda bizlere
Çanakkale şehitleri hakkında sunum yapıldı. Ben o anda 35 sene öncesine gittim. Babamın bana dedemin nasıl savaştığını anlattığı zamanları hatırladım” dedi.
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Sanki dün olmuş gibi
Büyük dedesinin Osmanlı Devleti’yle birlikte Çanakkale’de
nasıl savaştığına dair anlatılarla büyüyen Mithat Bedevi ise
şunları söyledi: “Türkiye’ye geldikten sonra bu konu hakkında
araştırmaya başladım ve Türk Kızılay vasıtasıyla öğrendim ki
dedemin Çanakkale’de bir mezarı varmış. Türk Kızılay ekibinin
yardımlarıyla bir gezi planlandı. Grup halinde mezarlığa gittik,
orada Çanakkale Valisi bizi karşıladı. Valiyle birlikte şehitliğe
gittik, oradaki mezarlara çiçek bıraktık. Ondan sonra savaş bölgesine gittik, orada düşmanlara karşı kullanılan topları gördük.
Savaşı dün olmuş gibi hissettik ve mutluluktan ağladık.”
Bizi buraya getirmeselerdi…
Ziyaret esnasında, savaşta bir Türk komutanın dedesine “Biz
kardeşiz. Yabancılar vatanımızı elimizden almaya çalışıyor. Hepimiz burada birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” sözleri
aklına gelen Mustafa Shaker Katouh hislerini şöyle anlatıyor:
“Ben Çanakkale’de çok etkilendim. Yüzbinlerce şehit verildi.
O kadar can verilmesine rağmen askerlerimiz savaşı kazanmak
için kanlarının son damlasına kadar direnmişler ve Allah’ın
izniyle düşman bu vatandan atılmış. Şehitliğe gittiğimizde

“Şehitliğe gittiğimizde Suriyelilerin
kabristanını gördük. Şehitlikten sonra
bizi hastaneye götürdüler. Bombalanan
hastaneleri gördüğümde askerlerin
orada yaşadığı sıkıntılar aklıma geldi.
Tercümanın bize anlattığı şeyler bizi
derinden etkiledi.”
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Suriyelilerin kabristanını gördük. Şehitlikten sonra bizi hastaneye
götürdüler. Bombalanan hastaneleri gördüğümde askerlerin orada
yaşadığı sıkıntılar aklıma geldi. Tercümanın bize anlattığı şeyler
bizi derinden etkiledi. Bizi buraya getirmeselerdi, dedelerimizin
nasıl savaştığını bilemeyecektik.”
Tek tek isimleri okudum
2014 yılında Türkiye’ye gelen İnci Hamza’nın da büyük dedesi
Çanakkale’de şehit olmuş. Ziyaret haberini aldığında çok heyecanlanan Hamza, Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etmeyi hep istediğini
söylüyor. Babasının Suriye’deyken, “Bir gün Türkiye’ye gidersek
Çanakkale’ye mutlaka gideceğiz ve ceddimizi ziyaret edeceğiz”
dediğini nakleden İnci Hamza’nın duyguları şöyle: “Gitmeden önce
hazırlıklarımı yaparken aklıma dedemin şehitlik belgesi geldi ve
onu yanımda götürmeye karar verdim. Hem bir örnek olarak yanımızda olurdu hem de gerçekten dedemin burada şehit düştüğünü
kanıtlamış olacaktım. Yolculuk başladığında o kadar sabırsızdım ki
yol bana çok uzun geldi. Bir an önce oraya varıp ziyareti gerçekleştirmek istedim. Şehitliğe gittiğimizde o kadar kalabalık bir şehitlik
ile karşılaşacağımı bilmememe rağmen sabırla dedemi aradım ve
bütün isimleri tek tek okudum. Daha sonra dedemin burada olmadığını söylediler. Gezinin devamında ziyaret ettiğimiz şehitlik de
çok büyük olmasına rağmen yine bütün isimleri tek tek okudum ve
dedemin ismini orada görünce çok duygulandım.”
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Kocaeli’de simit satarak geçimini
sağlayan Erkan Ayhan, 23 Şubat’ta
Türkiye-İran sınırında meydana gelen
ve Van’da da hissedilen depremden
etkilenen vatandaşlara destek
vermek için bir günlük gelirini Kızılay
aracılığıyla bölgedeki depremzedelere
bağışladı.
Tepsisindeki simitleri “Vanlı
kardeşlerimize destek olalım” diye
bağırarak satan Ayhan, Ramazan
Bayramı’nda da savaş mağduru
çocuklara yardım etmek için İdlib’e
gidecek.

F OTO Ğ R A F AA / TA H I R T U R A N

E R O Ğ L U
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E D E B İ YAT

‘Yazılmamış
Destanlar’a
Vakfedilen Ömür
SUAVİ KEMAL YAZGIÇ

Çanakkale Savaşları denince akla
ilk gelen romanlardan biri Çanakkale Mahşeri. Rahmetli Mehmed
Niyazi’nin 1998 yılında yayınlanan
romanı hâlen her kesimden insan tarafından sevilerek okunmaya devam
ediyor.
Ahmet Kabaklı, “Mehmed Niyazi
bir destancıdır. Nitekim çok büyük
vatan hizmetleri olduğu halde
haksızlığa ve resmî tarihin kahrına
uğratılarak unutulmuş nice seçkin
Türk kahramanına karşı, hepimizin millî minnet borcunu ödeyen
eserine Yazılamamış Destanlar adını
vermiştir” der. Yazılmamış Destanlar’da Balkan Savaşları’nda kaybedilen Edirne’nin geri alınışını ve Batı
Trakya’da kurulan o kısa ömürlü
cumhuriyeti romanlaştıran Mehmed
Niyazi, yazı ömrünü “yazılmamış
destanlarımıza” vakfeder adeta.

“Tarihi bilmek, geçmişi yaşamak
için değil, geçmişle bağı korumak
içindir” diyen yazar, roman sanatını
geçmişle bağı canlı tutmak için bir
araç olarak görür ve Yemen’i, Plevne’yi destanlaştırır. İşte bu devasa
destanın sayfalarından biri Çanakkale Mahşeri’ne ayrılmış durumda.
Dostluklarla kurulan yayınevi
Peki 20 yılı aşkın bir zamandır büyük bir heyecanla okunan bu roman
nasıl yazıldı? Bu sorunun cevabı
Mehmed Niyazi’nin hayatının satır
aralarında gizlidir.
1942 yılında Sakarya, Akyazı’da
doğan Mehmed Niyazi ilk öğrenimini burada tamamladıktan sonra
İstanbul Haydarpaşa Lisesi’ne kaydolur, ardından da İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’ni bitirir.
Lise ve üniversite yıllarında Necip
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Fazıl, Nurettin Topçu ve Mahir İz gibi devrin önde
gelen edebiyat ve fikir adamlarıyla tanışıp sağlam
dostluklar kurar. Öyle ki bu dostluklar bazen bir
yayınevi kurmaya bile sebep olur.
Necip Fazıl’ın hapishaneden yeni çıktığı bir dönemde, hiç kimse onun kitabını basmaya cesaret
edemez. Durumdan haberdar olan Mehmed Niyazi
ve birkaç arkadaşı hemen bir araya gelerek 1964 yılında Şehzadebaşı’nda Ötüken Neşriyat’ı kurarlar.
Böylece Ötüken, Necip Fazıl’ın ünlü tiyatro oyunu
Reis Bey’i neşrederek yayın hayatına başlar.
Bu arada doktora yapmak üzere Almanya’ya
giden Mehmed Niyazi, bir yandan “Türk Kamu
Hukukunda Temel Hürriyetler” konusunda tezini
yazarken bir yandan da geçinmek için amelelik
dahil pek çok işte çalışır.

FOTOĞRAF AA / UĞUR ASLANHAN

Alman profesörün sorusu

Nasıl Tolstoy, Savaş
ve Barış’ı yazarken
romana konu alan
bölgeyi at sırtında
dolaşmışsa Mehmed
Niyazi de Çanakkale
Mahşeri’ni yazmadan
önce kütüphanelerde
yaptığı o titiz çalışmayla
yetinmemiş Çanakkale’de,
savaşın gerçekleştiği
siperlerde uzun bir mesai
sarf etmiş.

Bir gün Almanya’da yaşlı bir profesörle sohbet
ederken laf Çanakkale Savaşları’na gelir. Alman
profesör, “Bu Çanakkale’yi bir daha yapabilir misiniz?” diye bir soru yöneltir genç doktoranta. Soru
çalışmadığı yerden gelmiştir. Acaba Çanakkale gibi
bir savaş bugün olsa kazanılabilir miydi? Lojistik,
mühimmat, iaşe… gibi alanlarda o günlerden çok
daha iyi durumda olunmasına rağmen aynı cesur
yürekler var mıydı? Artık zihninde cevabını aradığı
bu soruyla dolaşıyordu. Yurtdışında kaldığı süre
içinde pek çok kez bu soruyla karşılaşınca Çanakkale’yi iyice merak eder. Artık araştırma vaktidir!
Almanya’daki kütüphanelerde Çanakkale ile
alakalı bine yakın kaynak tarar. Türkiye’de Beyazıt
Devlet Kütüphanesi’ne gittiğindeyse konuyla ilgili
kitapların sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini üzüntüyle görür. Bunun üzerine “Çanakkale
yazmak benim için bir borçtur” diyerek bir roman
yazmaya karar verir.
Sağlığı pahasına Çanakkale!
Çanakkale Mahşeri’ni sadece bir Alman profesörün sorusuna borçlu değiliz. Çanakkale Savaşları’na ailevî bir bağ ile de bağlıdır: Çanakkale ve
Filistin cephelerinde kahramanca savaşan binlerce
askerden biri de romancımızın babası Mehmet
Bey’dir ve romandaki gerçek hikâyelerden biri de
babasına aittir.
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F O T O Ğ R A F A A / Ç I Ğ D E M A LYA N A K
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Muharebe alanını dolaşırken bir başka âleme giren Mehmed
Niyazi, burada binlerce Mehmetçiği görür gibi, onların
‘Allah! Allah!’ seslerini, kılıç şakırtılarını duyar gibi olduğunu
söyleyecekti.
Romanı kaleme almadan önce savaşa
katılan insanların peşine düşen yazar,
aradan geçen uzun zaman sebebiyle
ancak çok az gaziyle görüşebilir. Onların
da birçoğu hafıza kaybına uğramıştır.
Fakat gazilerin çocuklarından babalarının hatıralarını defalarca dinleyerek
notlar almayı ihmal etmez.
Bu kadarla da yetinmez o. Sağlığı
pahasına yazdığı bir eser Çanakkale
Mahşeri. Niçin sağlığı pahasına? Bu
sorunun cevabını bir şahitten okumakta
fayda var. Nasıl Tolstoy, Savaş ve Barış’ı
yazarken romana konu olan bölgeyi at

sırtında dolaşmışsa Mehmed Niyazi de
kütüphanelerde yaptığı o titiz çalışmayla yetinmemiş Çanakkale’de, savaşın
gerçekleştiği siperlerde uzun bir mesai
sarf etmiş.
Yazar İbrahim Altay, Mehmed Niyazi’nin vefatının ardından Beytullah
Çakır’ın kendisiyle yaptığı bir söyleşide
romanın yazılma sürecini şu sözlerle
özetlemişti:
“Çanakkale Mahşeri kitabı, yedi yıllık
bir emeğin mahsulüdür. Sadece hatıratları ve tarih kitaplarını okumuyor,
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savaşı adeta yaşıyor. Hadiselerin nasıl gerçekleştiğini anlamak
için Çanakkale’deki siperler arasında dolaşıyor uzun süre. O
tepelerin rüzgârı hayatını zorlaştırsa da bunu yapmış olmaktan hiçbir zaman pişman olmuyor. Bilenler bilir. Çanakkale’de
siperlerin bulunduğu bölge tam boğazın kıyısındadır ve
inanılmaz rüzgâr alır. Niyazi Bey siperler arasında dolaşmaktan yüz felcine maruz kalıyor. Sonraki yıllarda ciğerlerinden
muzdarip olmasının sebeplerinden biri de o şartlardır.”
Muharebe alanını dolaşırken bir başka âleme giren Mehmed Niyazi, burada binlerce Mehmetçiği görür gibi, onların ‘Allah! Allah!’ seslerini, kılıç şakırtılarını duyar gibi
olduğunu söyleyecekti.

Her askerin bir hikâyesi var
Vefatından bir süre önce verdiği bir demeçte Çanakkale ile
ilgili piyasadaki romanlardan şikâyetçiydi Mehmed Niyazi.
Konuyla ilgili 400 civarında roman vardı, ancak bunların çoğunun yazılma maksadı “ölü soyuculuk”tu ona göre: “Burada
bir pasta var, ben bundan ne kaparım, hikâye bu!”
Elbette romancıyı rahatsız eden; hiçbir edebi kriter gözetmeden, çalakalem yazılan, satış odaklı kitaplardı. Çünkü
Mehmed Niyazi’ye göre Çanakkale hakkında 253 bin roman
yazılması lazım. Zira her askerin bir hikâyesi var.
Evet, savaş biteli çok oldu ama görünen o ki Türk romanının
Çanakkale cephesi henüz tam anlamıyla yazılmadı.
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HAZINESI

PARION

KÜBRA ABUT

ÇANAKKALE’NIN GIZLI HAZINESI

PARION

Parion’da bulunan sikkeler ve yavaş yavaş ortaya çıkan tiyatro bölümüyle birlikte bölgenin bir lejyon

kolonisi olduğu sonucuna ulaşıldı. Antik kaynaklardan elde edilen bu bilgi, lejyonu simgeleyen kartalın
bulunması ile de doğrulandı.
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Antik kentle ilgili henüz tam
olarak açığa çıkarılamamış ilk sır
“Parion”’nun manası. Kelimenin
anlamı tam olarak bilinmemekle
birlikte kökeni hakkında üç farklı
görüş var.

DERGİ / ÇANAKKALE’NIN GIZLI

Anadolu’nun her bir yanı
ayrı bir tarihe sahip topraklarında yapılan arkeolojik
çalışmalarla kültürel zenginliğimiz giderek gün yüzüne
çıkıyor. Çanakkale’nin
Biga ilçesine bağlı Kemer
köyünde bulunan Parion
antik kenti de bu tarihi zenginliklerden, Çanakkale’nin
yüzlerce yıllık tarihinde ev
sahipliği yaptığı büyük medeniyetlerden sadece biri.
Eski Bronz döneminden
itibaren bir yerleşim alanı
olarak kullanılan Çanakkale, konumu sayesinde sağladığı üstünlükle her zaman
dikkat çekici bir alan olmuş.
Hatta bu yüzden sürekli istilalar ve savaşlarla başetmek
zorunda kalmış bu toprakların sakinleri. Ancak bütün
bunlara rağmen Çanakkale
tarihini korumayı başarmış.
Yapılan çalışmalarla ortaya
çıkan eserler, tarihin içinde
bir yolculuk yapmaya imkân
verecek kadar çok.
Bu tarihî yolculuğun önemli
parçalarından Parion da 15
yıldır devam eden çalışmalar sonucunda büyük ölçüde
ortaya çıkmış olsa da henüz
tam olarak sırlarını açığa
çıkarmış değil. Önemli
kentlerle komşu olması,
bir liman kenti olması gibi
bilgiler tarihteki konumuna
dair ipuçları verse de henüz
kesin sonuçlara ulaşmak
mümkün değil.

HAZINESI

PARION

Son bulgular ne söylüyor?
Antik kentle ilgili henüz tam
olarak açığa çıkarılamamış
ilk sır “Parion”nun manası. Kelimenin anlamı tam
olarak bilinmemekle birlikte
kökeni hakkında 3 farklı
görüş var: İlki ve en güçlüsü
Parion isminin Truva prensi
Paris’ten geldiği. Parion da
“Paris’in kenti” anlamına
geliyor. Diğer iki görüş de
Parion’un Paros’tan esinlenildiği ya da Erythrailı göçmen Iason ve Demetria’nın
oğlu Parius’dan türediği
yönünde.
Son bulgular ilk tahminin
doğruluğunu gösterir nitelikte. Kazılarda bulunan Paris’in resminin olduğu sikke,
Truva Savaşı’nı başlatan
Paris’in bazı antik kaynaklardan edinilen bilgilere
göre yetişmesi için Parion’a
gönderildiğini destekliyor.
Sikkelerin kazı alanında
bulunması ise Parion’da
basıldığının ve buraya ait
olduğunun bir kanıtı.
Mezar odaları
Çok geniş bir alana yayılmış
Troas Antik Bölgesi’nde
bulunduğu bilinen Parion’a
“Tarihin Babası” Herodot’ta
rastlıyoruz. Parion’un Kemer’de bulunduğu bölgedeki sikkelerden yola çıkılarak
1800’lü yıllarda öğrenilmiş.
İlerleyen yıllarda birçok
farklı ülkeden arkeolog ve
tarihçi köye gelerek araş-
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Çok geniş bir alana yayılmış Troas Antik
Bölgesi’nde bulunduğu bilinen Parion’a
“Tarihin Babası” Herodot’ta rastlıyoruz.

tırmalar yapmış ve 2005
yılında başlayan kazıların
öncüleri olmuşlar.
Parion’un liman kenti
oluşu ve jeopolitik konumu
sayesinde birçok krallığa
ev sahibi yaptığı kazılarla
ortaya çıkmaya başladı.
Araştırmalara göre Parion,
önce Helen sonra, Bergama
krallığı daha sonra da Roma
hakimiyetine girmiş, Bizans
döneminde birçok antik
kentte rastladığımız gibi piskoposluk merkezi olmuştur.
Kazı çalışmaları sonucu
ortaya çıkan mezar odaları
kentin ne kadar gelişmiş
olduğunu ve soylu aileleri
barındırdığını kanıtlar
niteliktedir. Ayrıca kentin
en bilindik yapılarından biri
olarak dikkat çeken tiyatronun mimari süslemeleri de
şehrin öneminin bir diğer
göstergesi.
Uzun ve zorlu çalışmalar
İlk olarak 1949 yılında
Parion ve yakın çevresinde yapılan araştırmaların
ardından 1970’lerde Çanakkale Müzesi tarafından
bölgede yüzey araştırmaları
gerçekleştirmiş, 1991 ve 1996
yıllarında ise Parion’a keşif
gezileri yapılmış. 2004 yılında yapılmaya başlanan okul
kazısı sırasında antik mezarlara rastlanılması üzerine
Çanakkale Müzesi bölgede

“kurtarma kazısı” yapmış,
bu alanda antik kentte ait
bulguların ortaya çıkmasıyla
da bilimsel kazı çalışmalarının yapılması zorunlu hale
gelmiştir.
İlk gerçek anlamda bilimsel
kazıların 2005 yılında yapıldığı Parion’da ilk olarak
Güney Nekropolü, ardından
Roma Tiyatrosu, Roma
Hamamı, Yamaç Kapısı,
Odeion, Hellenistik Kule ve
Sondaj yapısında çalışmalar
sürdürülmüş. 9 yıl boyunca,
Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Cevat Başaran’ın
yönetiminden gerçekleşen
çalışmalarda, antik kentin
altı ayrı bölgesinde yapılan
kazıların yanında kentin
değişik yerlerine açılan sondajlar sayesinde birçok yapı
kalıntısı ortaya çıkartılmış.
Uzun ve zorlu çalışmalar
sonucunda bugün antik
kentten kalan Roma Hamamı, Agora, limanda bulunan
Kule ve Odeion görülebiliyor. Günümüzde de Prof.
Dr. Vedat Keleş yönetiminde kazı çalışmaları devam
ediyor.
Tarihe üç boyutlu yolculuk
Parion’un Odeion bölümünde yapılan çalışmalarla
birlikte, tiyatro sahnesinin
mimarisi ortaya çıkarıldı.
Oturma sıralarının yer
aldığı “kavea” bölümünü

1868

İlk gerçek
anlamda bilimsel
kazıların 2005
yılında yapıldığı
Parion’da ilk
olarak Güney
Nekropolü,
ardından Roma
Tiyatrosu, Roma
Hamamı, Yamaç
Kapısı, Odeion,
Hellenistik Kule ve
Sondaj yapısında
çalışmalar
sürdürülmüş.
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tamamen ortaya çıkmasının yanı
sıra bulunan yüzden fazla mimari
parça da tiyatro hakkında bilgi verir
nitelikte.
Tiyatro alanıyla ilgili elde edilen
bulgulardan bir diğeri ise sahne binasının en önemli ögelerinden alınlık
kısmı. 40’a yakın parçanın birleşmesiyle ortaya çıkan alınlık yaklaşık 3
metre genişliğinde. Bunun yanı sıra
sütun tamburu, korint sütun başlıkları, filiz ve en üst kısımda yer alan
korniş, ardından da alınlık olmak
üzere üstyapıya ait çok ciddi veriler
elde edildi.
Parion’da bulunan sikkeler ve yavaş
yavaş ortaya çıkan tiyatro bölümüyle
birlikte bölgenin bir lejyon kolonisi
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(Roma ordusundan emekli askerlerin bilinçli olarak yerleştirildiği bir
antik kent) olduğu sonucuna ulaşıldı.
Antik kaynaklardan elde edilen bu
bilgi, lejyonu simgeleyen kartalın
bulunması ile de doğrulandı.
Parion antik kentine dair bulgular
arttıkça ziyaretçi sayısı da artıyor.
Kentin turistik bir bölgede bulunmasının da etkisiyle daha şimdiden
oldukça ilgi çeken bir alana dönüştü.
Kazı çalışmaları tamamlandığında
3D gözlüklerle tarihe üç boyutlu bir
yolculuk yapma ihtimalimiz oldukça
güçlü.
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A LT I N LA R , HAFİYELER, MAH KEMELER …

T ROYA’ NI N H AZINE L ERI
T Ü R K I Y E ’ D E N NAS I L
KAÇ I R I L DI?
ÖMER ERBIL

Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişi,
özellikle 18. yüzyılın ortasından sonra
Batılı seyyahların ve zenginlerin iştahını
kabartmıştı. Batı’da yükselen arkeoloji
merakı da bu iştaha eklenince oryantalist
dünyanın her türlü hikâyesi, mimari yapısı, objelerine ulaşma hırsı beraberinde
entrikalara ve hırsızlıklara konu oldu.
Özellikle 19. yüzyılın başlarında diplomatik yollarla Anadolu’ya gelen Batılılar
gerek siyasi oyunlarla gerekse akıl almaz
soygun hikâyeleriyle Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişini yağmalamaya başladı.
British Museum, Louvre, Berlin müzeleri
bu hikayelerin taşıdığı on binlerce belge
niteliğindeki objeyle doldu.
Bugün bu müzeler UNESCO’nun “Her
eser yerinde güzeldir” kararına uyup
eserleri ait olduğu topraklara iade etmeye
kalksa, bahse konu müzelerin vitrinlerinde neredeyse tek bir eser kalmaz.
“Padişah Verdi” Yalanı
Durum bu kadar acı olmasına, hırsızlıkları tescillenmesine rağmen Batılılar “Bu
eserleri bize Osmanlı Sultanı hediye etti”
gibi aslı astarı olmayan bir savunmayı
önümüze sürerler. Lakin bu savunmaya
karşı tek bir belge ya da bilgi sunmaya
yanaşmazlar.

Üstelik bu duruma maalesef ülkemizde
de çanak tutanların sayısı az değildir.
Osmanlı düşmanlığı gözlerini o kadar
kör etmiştir ki, “Padişah, ‘bu taşlardan
bizde çok var’ diyerek verdi” yalanının
arkasına sığınarak Batı’nın hırsızlığını
görmezden gelirler. O padişah kimdir,
hangi eseri kime vermiştir sorusu ise her
daim havada asılı kalır.
Fatih Troya’nın Öcünü Aldı
İşte size Osmanlı Devleti’nin eski eser
kaçakçılığıyla nasıl mücadele ettiğini
gösteren çarpıcı bir hikâyeyi anlatacağım. Homeros’un İlyada destanında
anlattığı binlerce yıllık geçmişin adıdır
Troya. Efsanelerin, acıların, aşkların,
dramların şehridir. Tahta atı ile asırlardır
öykülere, hikâyelere, felsefelere, siyasete
konu olmuş Anadolu’nun kadim kentidir. Günümüzden 5000 yıl önceye kadar
giden kent deprem, yangın gibi felaketlerle tam 7 kez yıkılıp yeniden kuruldu.
Homeros, İlyada ile Troya’yı asırlar
önce dünya kenti yapmıştı. Batı’nın ve
Doğu’nun en büyük isimleri Troya’yı
andılar. Pers Kralı Yunanistan’a sefere
giderken Troya’ya uğramış ve 1000 sığır
kurban etmişti. Büyük İskender, Pers
seferine çıkarken bu topraklara gelmiş
ve kendi tarihini anlatacak bir Homeros
olmadığından yakınmıştı. Fatih Sultan
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Mehmet İstanbul’un fethinden sonra
Troya’ya gelerek “Allah aradan bunca yıl
geçmiş olmasına rağmen bu şehrin ve
halkının intikamını alma hakkını bana
nasip etmiştir” demişti.

yaşındayken Troya’yı araştırma ve yerini
bulma fikrinin oluştuğunu açıkça ifade
ediyordu.

Dünyanın İlyada destanı ile tanıdığı Troya’nın nerede olduğu 18. yüzyıldan sonra
araştırılmaya başlandı. Çanakkale ve
çevresinde yapılan aramalarda Osmanlı
Devleti’nden izinsiz kaçak kazılar bile yapıldı. Bu araştırmacılardan biri de Alman
asıllı Heinrich Schliemann’dı. Almanya’nın küçük bir kasabası olan Neubukow’da dünyayaya gelen Schliemann, çocuk yaşlardan itibaren İlyada’da anlatılan
Troya’yı merak etmeye başlamıştı. Kendi
hayatını anlattığı Kahramanlar Çağının
İzinde Troya Kazıları kitabında henüz 8

Schliemann Çanakkale’ye ilk defa 1868
yılında geldi. İda dağları, Scamander vadisi ve Pınarbaşı köyü civarında günlerce
tek başına gezdi. Homeros’un İlyada’da
anlattığı Troya’nın izlerini takip etti. O
tarihe kadar yapılan tahminlerin doğru
olmadığı kanaatindeydi. 15 günlük araştırmanın sonucunda Yunanistan’a giden
gemiyi kaçırdı. Bu hayatının dönüm
noktası oldu. Çünkü Troya’yı ilk bulan
Frank Calvert ile bu sayede tanıştı.

Gemiyi Kaçırdı Talihi Döndü

NASIL KAÇIRILDI?

Almanya’nın küçük bir
kasabasında dünyaya gelen
Heinrich Schliemann,
çocuk yaşlardan itibaren
İlyada destanında anlatılan
Troya’yı merak etmeye
başlamıştı. Kendi hayatını
anlattığı kitabında henüz
8 yaşındayken Troya’yı
araştırma ve yerini bulma
fikrinin oluştuğunu açıkça
ifade ediyordu.
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19. yüzyılın
başlarında
diplomatik yollarla
Anadolu’ya gelen
Batılılar gerek
siyasi oyunlarla
gerekse akıl almaz
soygun hikâyeleriyle
Anadolu’nun
binlerce yıllık
geçmişini
yağmalamaya
başladı. British
Museum, Louvre,
Berlin müzeleri
bu hikayelerin
taşıdığı on binlerce
belge niteliğindeki
objeyle doldu.
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Bugün bildiğimiz Troya’da aslında ilk kazılara
başlayan Schliemann değildi. Çanakkale’de
Amerikan Konsolosu olarak görev yapan Frank
Calvert 1865 yılında kazılara başlamıştı. Hatta
Athena tapınağını da bulmuştu lakin maddi
imkansızlıklar nedeniyle kazılara devam edemedi. Calvert ile Schliemann’ın yolları gemiyi
kaçırmasıyla kesişti. Calvert zengin bir iş adamı
olan Schliemann’ı Troya’yı kazma konusunda bir
fırsat olarak değerlendirdi. Ancak Schliemann
kendisiyle hiçbir zaman aynı fikirde olmadı.
Onun amacı Priamos’un hazinelerini bulup kaçırmaktı. Bu düşüncesini de Calvert’e hiçbir zaman
söylemedi. Calvert gerçeği yıllar sonra anladığında iş işten geçmiş olacaktı.
Maarif Nazırının Kurnazlığı
Amerika’nın Çanakkale Konsolosu olan Frank
Calvert’in izin konusundaki büyük yardımları ve
referansı ile Schliemann kazı izni için Osmanlı
Devleti’ne müracaat etti. Ancak Maarif Vekaleti
beklenen izni bir tülü çıkarmadı. Schliemann
9-19 Nisan 1870 tarihilerinde izinsiz olarak Calvert’in gösterdiği yerde kazılara başladı. Kazıya
başladığı noktayı adeta tarumar etti. Arkeolojik
kazıdan çok defineci gibi kazmış, antik kentin
ortasında kocaman bir yarma açmıştı. Arazi
sahibi Kumkaleli iki köylü kendi arazilerinde
kazı yapan ve izin alamayan bu yabancıyı şikâyet
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etti. Kazılar durduruldu. Schliemann iki köylüden araziyi satın almaya çalıştı. Ancak resmi
makamlar buna izin vermedi. Bunun üzerine
Maarif Nazırı Safvet Paşa durumu anlamış ve
araziyi İmparatorluk Müzesi adına hazineye
kamulaştırmıştı. Böylelikle Schliemann’ın planı
suya düştü. Çünkü Schliemann araziyi satın
alarak çıkan eserler üzerinde pay sahibi olmak
istiyordu. Yürürlükteki Asar-ı Atika Nizamnamesi’ne göre bir eser ya da hazine bulunduğunda
bunun üçte biri arazi sahibinin, üçte biri bulanın,
üçte biri devletin oluyordu. Safvet Paşa o üçte
bir hakkı müzeye kazandırmış oldu. Schliemann
bu duruma çok kızmıştı ama yapacağı bir şey
olmadığından kazı izni konusunda ısrar etmeye
devam etti. Araya hatırı sayılır diplomatlar sokarak nihayet 29 Haziran 1871 tarihinde kazı iznini
almayı başardı.
Yurtdışına Çıkış İzni Yok
Kazı izninin dayanağı, 1869 tarihli Asar-ı Atika
Nizamnamesi idi. Yasanın ikinci maddesinde
şöyle diyordu:
“Devletçe sakınca görmeyip de kendilerine kazı
izni verilenler araştıracakları ve çıkaracakları
eserleri başka devletlere nakletmeyip dahilde istediklerine, talep olunursa hükümete satmaya izinli
olacaklardır.”
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Schliemann bu kazı izninden hiç memnun değildi. Çünkü
onun en başından beri amacı bulacağı hazineleri yurtdışına
götürmekti. Ancak yasa buna müsaade etmiyordu. Buna rağmen hiç düşünmeden 1871 yazında kazılara başladı. 8 tahta el
arabası, 52 sepet, ortalama 74 işçiyle çalışıyordu. İşçilere günlük 9 kuruş yevmiye veriyor, devletin kendisine tahsis ettiği
kazı komiseri Emin Efendi’ye de 23 kuruş günlük ödüyordu.
İşçilerin başında da Rum asıllı Yannakis vardı. Yannakis yıllar
içinde kendisinin sağ kolu oldu ve hazinelerinin kaçırılmasında da büyük pay sahibi olacaktı.
Schliemann ilk dönem kazılarında istediğini elde edemedi. Hatta kazdığı yerin Troya olup olmadığı konusunda da
şüpheleri vardı. İkinci dönem kazılarına 1872 Mart ayında bu
endişeyle başladı. İşçi sayısını iki katına çıkarmıştı. Hisarlık
(Troya) tepesinde 40 derece açıyla 14 metre derinliğinde kocaman bir yarma açtı. Troya’nın tüm arkeolojik katmanlarını
tarumar etmişti. Amacı asıl zemine ulaşıp Priamos’un hazinelerine ulaşmaktı.

HAZINELERI TÜRKIYE’DEN
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2018 Troya Yılı münasebetiyle Ehli Hayal
Film “Asırlık Hasret Troya Hazineleri”
isimli belgesel yaptı. Yönetmenliğini Nihal
Ağırbaş’ın senaristliğini Ömer Erbil’in
yaptığı belgesel film 2019 yılı Sedat Simavi
Ödülü’nü kazandı. Belgeselde Schliemann,
kaçırdığı eserler belgeleriyle birlikte anlatıldı. Dokudrama olarak yapılan belgeselde Schlieman ve kazı alanı da canlandırıldı.
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İşçilerin Bulduğu Hazine
1873 Mart ayında başladığı üçüncü dönem kazılarında en başlarda işler istediği gibi gitmemişti. Kazının başlarında iki işçi
hazine bulmuş ancak bu durumu Schliemann’dan saklamıştı.
İşçilerden Türk olan şikâyet üzerine Erenköy’de bir kuyumcuda
hazinenin bir kısmını eritirken yakalanmıştı. Rum olan diğer
işçi, hazineyi karısının boynuna taktırdığı için yakalanmış ve
sorgusunda itiraf etmişti. Hazineden geriye kalan bir çift bilezik, bir çift küpe, bir zincir ve gerdanlık Osmanlı Devleti’nin
eline geçmişti. Uzun yıllar İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde “İşçi
Hazinesi” adıyla sergilenen hazine şimdilerde yeni yapılan
Çanakkale’deki Troya Müzesi’ne götürüldü.
Bu olay Schliemann’da büyük hayal kırıklığıyla birlikte hazinelere çok yaklaştığı duygusunu da beraberinde getirdi. Daha
fazla işçiyle Troya’yı kazmaya devam ederken akşam paydosunda da işçilerin üstünü aramayı ihmal etmedi. Schliemann,
Troya’nın kaderini değiştiren buluntulara Haziran ayı içinde
ulaşmayı başardı.
Hisarlık tepesinde en eski ikinci yerleşim katmanına ait kale
duvarlarının dibinde hazineyi buldu. Karısı Sophia ile birlikte
önce işçileri hazinenin bulunduğu yerden uzaklaştırdı. Kendi
anlatımına göre daha sonra karısının şalına saklayarak eserleri kazı evine taşıdı. Kazı komiseri Emin Efendi durumdan
şüphelenmişti ama Schliemann kazı komiserine eserleri hiç
göstermedi. Buluntuların toplamı 8831 altın, gümüş, tunç ve
elektron parçadan oluşuyordu. İçlerinde en muhteşemleri filigran sarkaçlı iki diyadem, dört küpe, kolyeler, bilezikler ve altın
boncuklardı. Yine gümüş kap-kacak ve vazolar vardı. Eserler
bugün Berlin ve Puşkin müzelerinde bulunuyor.
Osmanlı Devleti’nden Kaçırdı
Schliemann eserleri bulmuştu ve yasa gereği ancak üçte biri
kendisinindi. Payına düşeni de yurtdışına çıkarmasına izin yoktu. Bu nedenle buluntulardan Osmanlı Devleti’ne hiç bahsetmedi. Lakin her an ortaya çıkma korkusuyla endişe içindeydi.
Eserleri bir gece vakti 6 küfenin içinde Erenköy’deki Frederick
Calvert’in çiftliğine gönderdi. Frank Calvert’in ağabeyi olan
Frederick Calvert eserleri kaçırması için kendisine yardımcı
olacağına söz vermişti. Bunun karşılığında Schliemann’ın
kendisine ne verdiği ise hiçbir zaman öğrenilemedi. 6 Haziran
1873 akşamı yardımcısı Erenköylü Yannakis ile Demetrio’yu
Calvert’in çiftliğine gönderdi. Calvert iki adama atlarla birlikte
sandıklara yüklediği hazineyi teslim etti. Yaklaşık 500 metre
mesafedeki Karanlık Liman’a getirilen hazine oradan bir daha
hiçbir zaman geri dönmeyecek şekilde Yunanlı Kaptan Andrea’nın gemisine yüklenerek anavatanından kaçırıldı. Gemi
gümrükten, önceden ayarlanmış memurlar sayesinde kolaylıkla
geçerek Atina’ya ulaştı.
Schliemann 18 -19 Haziran tarihinde kazıları sonlandırdı,
kendisi de Atina’ya kaçtı. Schliemann eserlerin fotoğrafları-

Schliemann, Troya’nın kaderini değiştiren
buluntulara ulaştığında karısı Sophia ile
birlikte önce işçileri hazinenin bulunduğu
yerden uzaklaştırdı. Daha sonra karısının şalına
saklayarak eserleri kazı evine taşıdı. Kazı komiseri
Emin Efendi durumdan şüphelenmişti ama
Schliemann kazı komiserine eserleri hiç göstermedi.
Buluntuların toplamı 8831 altın, gümüş, tunç ve
elektron parçadan oluşuyordu.
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nı çekiyor, dünyaya kendisini “Troya’yı bulan adam” olarak
tanıtıp hazineyi de hiç alakası olmamasına rağmen Priamos
hazinesi olarak lanse ediyordu. Diğer yandan Osmanlı Müze-i
Hümayun Müdürü Anton Dethier’e de mektup yazarak eserleri
kaçırdığını itiraf ediyordu.
Osmanlı Eserlerin Peşini Bırakmadı
Eserlerin kaçırıldığının ortaya çıkması üzerine Çanakkale
Vilayeti Evrak Müdürü İzzettin Efendi soruşturma yapmak
üzere görevlendirildi. Kumkale Müdürü Rüstem Ağa, gümrük memurları Emrullah Efendi, Çanakkale Gümrük Müdürü
Halit Efendi, Kazı Komiseri Emin Efendi, kazıda çalışan işçiler
tek tek sorgulandı. İzzettin Efendi 24 Temmuz 1874 tarihli
raporunda şöyle diyordu:
“1873 senesi Nisan ayı başında ve aynı senenin mayıs ayı
sonunda olmak üzere iki kez Kumkale nahiyesinde bulunan
Karanlık Liman isimli yerde kereste yüklemek üzere gelmiş
olan Yunanlı Kaptan Andreya’nın gemisine koyarak kaçırmıştır. Hafif olup da koyun ve koltuğa sığabilen altın mücevherleri
ise bir kasa içerisinde ve kendisi ile ailesinin ceplerinde olarak
Kumkale iskelesinden Abdullah Reis’in kayığıyla Kale-i Sultaniye idaresine getirilip oradan Atina’ya götürülmüştür.’’ İzzettin Efendi daha sonraki raporunda ise Schliemann’ın kaçırdığı
eserlerin sayısının 8 binden fazla ve cinslerine göre kaçırılan
eserlerin sayısının 73 bin 139 olduğunu belirleyecekti.

HAZINELERI TÜRKIYE’DEN

NASIL KAÇIRILDI?

Atina’da Hafiye Kiralandı
Osmanlı Devleti kaçırılan eserleri geri alabilmek için Atina’da
dava açtı. 15 Mayıs 1874 günü mahkeme Osmanlı Devleti’nin
aleyhine karar verdi. Schliemann endişe içinde beklediği
süreçten mutlu çıkıyordu. Ancak Osmanlı Devleti pes etmeyerek davayı Yunan Kraliyet Mahkemesi’nde temyize götürdü.
1874 Haziran ayında yüksek mahkeme kararı bozarak Osmanlı
Devleti’ne ait olan hissenin iadesine hükmetti.
Bu arada Schliemann’ın karardan haberi olmuş ve eserleri
Atina’daki evinden kaçırmıştı. Yunan kolluk güçleri evine gittiğinde eserler yoktu. Osmanlı Devleti 500 Frank ücret ödeyerek
Schliemann’ın evini gözlemesi için iki hafiye görevlendirdi. Ancak eserler hiçbir şekilde bulunamadı. Bunun üzerine Osmanlı
Devleti, Schliemann’ın Yunanistan’daki mal varlığına tedbir
koydurdu ve Yunan mahkemelerinde 1 milyon Frank tazminat
davası açtı. 1875 Nisan ayında sonuçlanan davadan Osmanlı
Devleti hiç de memnun olmadı. Mahkeme Schliemann’ı Osmanlı Devleti’ne 10 bin Frank ödemeye mahkum etmişti.
Osmanlı Devleti hukuk yoluyla eserleri geri alamayacağını
anladı. Schliemann ise Osmanl Devleti’ne 50 bin Frank vermeyi teklif ederek davadan vazgeçmesini istedi. Maarif Meclisi
hayati bir hata yaparak bu teklifi kabul etti ve 50 bin Frank’ı
alarak davadan vazgeçti.
Böylelikle yasa dışı yollardan eserleri yurt dışına kaçırarak
hırsızlık yapan Schliemann Maarif Meclisi’nin aldığı hatalı
kararla aklanmış oldu. Lakin bu eserlerin Troya’dan kaçırıldığı
gerçeği hiçbir zaman değişmedi.

Okuma Önerisi
Rüstem Aslan, Yeni
Başlayanlar İçin
Troya, Doğan: 2018.
Göksel Sazcı, Troya
Hazinleri, Aygaz:
2007.
Heinrich Schliemann,
Troas’ta Yolculuk,
Say: 2014.
Heinrich Schliemann,
Kahramanlar Çağının
İzinde Troya Kazıları,
İletişim: 2017.
Ali Sönmez, Osmanlı
Devleti’nde Eski Eser
Kaçakçılığı: Truva
Örneği, Kriter: 2014.
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DOÇ. DR. CAHIDE SINMAZ SÖNMEZ

C E P H E GER ISIN DE

Hastalıklarla Nasıl
Mücadelede Edildi?
Savaş şartlarında yürütülmeye çalışılan sağlık hizmetlerinde kimi zaman bulunamayan
ürünlerin yerine pratik çözümler üretildiği de olmuştur. Örneğin cerrahi amaçlı kullanılan
ve sıvı şeklinde bir yapıştırıcı olan mastisol yerine sakız kullanımı oldukça sık başvurulan
pratik bir yöntemdir.
A S K E R L E R E Y E M E K D A Ğ I T I M I
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M E H M E T ÇI K L E R I N S U A L I Ş I

Savaş süresince hastanelerin
faaliyeti sadece tedavi üzerine
yoğunlaşmamış, çeşitli
hastalıklarla da bir o kadar
mücadele edilmiştir.

Ç A N A K K A L E ’ D E A T L A R I N A S U V E R E N S Ü V A R I L E R

Yoğun çatışmaların yaşandığı, binlerce şehit ve yaralının verildiği Çanakkale cephesinde savaşan askerler kadar cephe gerisi hizmetleri de önemli
bir yere sahiptir. Bu bağlamda Hilâl-i Ahmer Cemiyeti öncelikle cephede
yaralananlara tütün, portakal ve ilaç dağıtarak yardım etmeye çalışmıştır.
Yerini yurdunu terk ederek ağır şartlar altında yaşamak zorunda kalan
halka yönelik bu yardımların yanı sıra cemiyet Gelibolu, Şarköy ve Tekirdağ’da hastaneler açarak cephe gerisindeki sağlık hizmetlerini karşılamıştır. Hastanelerde yaralanan askerlere yapılan ilk müdahale öncelikle hastanın ağrısını dindirmek ve acısını hafifletmek için morfin kullanılmasıdır.
Pratik çözümlerle tedavi
Yaraya kaynamış, derinin veya dokuların içine karışmış olan asker giysilerinin temizlenmesi için ise yumuşatıcı niteliği olan borik asit, merhem
ya da vazeline başvurulmuştur. Kirli ve açık yaralar aracılığıyla insana
bulaşan tetanos hastalığı da önemli bir risk oluşturduğundan bu hastalığın tedavisinde tetanos serumu kullanılmıştır. Bu çeşit tıbbi malzemelerin
temininde cemiyet önemli rol oynamış, çok sayıda pravaz şırınga, ameliyathane muşambası, sargı bezinin tedariki için çaba göstermiştir.
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Savaş şartlarında yürütülmeye çalışılan sağlık hizmetlerinde kimi zaman bulunamayan ürünlerin yerine pratik
çözümler üretildiği de olmuştur. Örneğin cerrahi amaçlı
kullanılan ve sıvı şeklinde bir yapıştırıcı olan mastisol
yerine sakız kullanımı oldukça sık başvurulan pratik bir
yöntemdir.
Sıtmaya karşı sineklikler
Ancak alınmaya çalışılan tıbbi önlemler cepheden artarak
gelmeye başlayan yaralılar için yetersiz kalmış, bu duruma
Almanya’dan gönderilen tıbbi malzemelerin birçoğunun ya
kullanılamaz ya da ihtiyaca uygun olmayan nitelikte olması da eklenince içine düşülen çaresizlik sağlık personelinin
özverisiyle kapatılmaya çalışılmıştır.
Bu şartlar altında cemiyet kendisinden talep edilen ihtiyaçları karşılamak için yoğun bir çaba sarf ederek Gelibolu,
Şarköy ve Tekirdağ hastanelerinin yanı sıra cephedeki
diğer hastanelere de yardım göndermeye gayret etmiştir.
Savaş süresince hastanelerin faaliyeti sadece tedavi üzerine
yoğunlaşmamış, çeşitli hastalıklarla da bir o kadar mücadele edilmiştir. Özellikle Kumkale ve civarında bataklık ve
başka yerlerdeki durgun sular nedeniyle ortaya çıkan sıtma
hastalığına karşı askerlerin kaldıkları yerlerin mümkün
olduğunca sinekliklerle korunmasına çalışılmıştır. Ayrıca
çeşitli vasıtalarla vücudun örtülü tutularak sivrisineklerin
ısırmasının önüne geçilmesi ve ateşlenen hastaların kanlarının alınıp hastalık taşıyanların ayıklanması gibi tedbirlerle sıtma hastalığının yayılması önlenmeye çalışılmıştır.

EDILDI?

Menzil temizleme istasyonu
Genellikle bombardımandan korunmak için derin kazılan
siperlerin rutubetli ve ıslak oluşu da askerler arasında
ishalin yayılmasına neden olmuştur. Dizanteri ve kolera
salgınına karşı ise ilaç yokluğunda killi topraktan istifade
edilmiş, yeni gelenlere yapılan aşılarla da hastalığın yayılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Alınan bu önlemler
sonucunda tifo hastalığından ölenlerin sayısında belirgin
bir azalma sağlanabilmiştir.
Olası bit salgını da askeri tedirgin eden bir diğer hastalıktır. Zira bitler vasıtasıyla yayılan tifüs, halk arasındaki
söylemiyle lekeli humma, askerler için önemli bir tehdit
oluşturmaktadır. Hastalığın yayılmasına karşı seyyar etüv
(dezenfekte veya sterilizasyon gibi amaçlarla kullanılan
alet) ile bir menzil temizleme istasyonu açılarak orduya
yeni gelen erler temizlenmeye başlanmıştır. Ayrıca birliklere seyyar etüvlerin verilmesine çalışılmış ve yeterli olmadığı durumlarda elbise veya eşyaların sahra fırınlarından
geçirilmesi yoluna gidilmiştir. Alınan bu önlemler sonucunda muharebe boyunca tifüsün salgın haline gelmesinin
önüne geçilebilmiştir.
Sebze ve taze gıdalar verildi
C vitamini eksikliğiyle ortaya çıkan iskorbüt hastalığına
karşı ise kış aylarında dağ eteklerinde bulunan ve askerin
de tanıdığı “kuzu kulağı” bitkisinin tüketilmesi sağlanarak tedbir alınmaya çalışılmış, yaz aylarında sebze ve taze
gıdalar verilmesiyle de yaygın hale gelmesi önlenebilmiştir.

Ç A N A K K A L E C E P H E G E R I S I N D E

EKMEKLERINI

P A Y L A Ş A N
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C vitamini eksikliğiyle ortaya
çıkan iskorbüt hastalığına
karşı ise kış aylarında dağ
eteklerinde bulunan ve
askerin de tanıdığı “kuzu
kulağı” bitkisinin tüketilmesi
sağlanarak tedbir alınmaya
çalışılmış, yaz aylarında sebze
ve taze gıdalar verilmesiyle
de yaygın hale gelmesi
önlenebilmiştir.

YA R A L I L A R I N S I R K E C I ’ D E VA P U R D A N

İ N D I R I L M E L E R I
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Kızılay Arşivi
AKGÜN Karal Seçil, Uluğtekin
Murat, Hilâl-i Ahmer’den Kızılay’a,
Ankara, 2002.
Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale
Cephesi, Cilt V, Kitap III, Ankara,
2012.
ESENKAYA, Ahmet, “Çanakkale
Muharebelerinde Cephede ve Cephe
Dışında Sağlık Hizmetleri”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl
9, Sayı: 10-11, Bahar 2011, s. 25-70.

Y A R A L I L A R I N T A Ş I N M A L A R I

Hilâl-i Ahmer Cemiyeti cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce dost ve düşman
askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, savaş esirlerine gereken insanî yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiştir.

NOYAN, Abdülkadir, Son Harplerde Salgın Hastalıklarla Savaşlarım,
Ankara, 1956.
ÖZBAY, Kemal, Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri, I-II,
İst., 1976.
Türkiye Kızılay Derneği: 73 Yıllık
Hayatı 1877-1949, Ankara, 1950.
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Endonezyalı Müslümanların Çanakkale’de Atan Kalpleri

“Hepimiz burada
hizmetinize hazırız!”
DR. AHMET UÇAR

Cava (Endonezya) Müslümanları Trablusgarp, Balkan ve I.
Dünya savaşları döneminde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) vasıtasıyla Türkiye’ye önemli miktarda mali yardım
göndermişlerdi. Bu yardımlar 1912 sonlarında başlamış
olup I. Dünya Savaşı sonlarına kadar devam etmişti. Yardımlar, Cava adası ve diğer adalardaki Müslümanların oralarda kurdukları Hilâl-i Ahmer şubeleri tarafından toplanıp
gönderiliyordu.
10 Ocak 1914’te Osmanlı İmparatorluğu’nun Dahiliye Nezareti’ne Endonezya’nın o yıllardaki başkenti ve Cava adasının merkezi olan Batavya’dan gelen bir mektupta şu satırlar
yazılıdır:
“Bendeniz Seyyid Ebubekir bin Abdullah el-Attas, Cava
Adası’nda bulunan Batavya şehrinde sakin olup Osmanlı
coğrafyasında harp sahalarında can siperâne ve can-u gönül-

den savaşarak canlarını feda eden din kardeşlerimize dostluğumuzu göstermek için burada bulunan Osmanlı Muhibleri
tarafından Batavya Hilâl-i Ahmer Cemiyeti başkanlığına
tayin olunup bu ana kadar Batavya’da toplanan iâneleri
(yardımları) dört defa taksiden Dersaadet Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne gönderdim. 2 Aralık 1912’de 12 bin Frank, 9 Aralık
1912’de 12 bin Frank, 17 Ocak 1913’te 12 bin Frank, 19 Mart
1912’de 10 bin Frank olmak üzere toplam 46 bin Frank gönderdim. Yalnız ilk üç taksitin (36 bin Frank’ın) Dersaadet
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne ulaştığını öğrendim.
Fakat dördüncü taksit olan 10 bin Frank’ın Dersaadet’e ulaştığına dair şu ana kadar herhangi bilgi alamadım. Bununla
beraber beşinci taksit olarak Dersaadet Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne verilmek üzere Dahiliye Nezareti’ne 6 bin Frank
daha gönderiyorum. Bu mektupla birlikte hürmetlerimi arz
ederim.”
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Osmanlı maliyesine can suyu
Bunun üzerine İstanbul’dan Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti İkinci Başkanı
ve Başkâtibi tarafından 10 Şubat
1914’te Batavya Başşehbenderliği
aracılığıyla Cava Müslümanlarının
liderlerinden, büyük âlim ve Peygamber Efendimizin (sav) torunlarından Batavya Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti Başkanı Seyyid Ebubekir
bin Abdullah el-Attas Efendi’ye
gönderilen cevapta tüm paraların
alındığı belirtilmiş ve bununla ilgili
makbuz da Dahiliye Nezareti vasıtası ile Batavya’ya gönderilmişti.
Ayrıca Surabaya bölgesinden de 18
Kasım 1913 tarihinde İstanbul’daki
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti merkezine
2513 Frank gönderilmiş ve bu bölgede Charter Bank vasıtasıyla Osmanlı
Hazine tahvilleri satılmaya başlanmıştı. Bölgedeki Müslümanlar
Osmanlı hazine tahvili satın alarak
Balkan Savaşı sebebiyle sıkıntıya
düşen Osmanlı maliyesine can suyu
olmaya çalışıyorlardı. Ardından I.
Dünya Savaşı’nda Çanakkale Zaferi’nin mutluluğunu gazetelerinde

Çanakkale Savaşları kazanıldıktan sonra Cava’daki
mahalli gazetelerde zaferle ilgili yazılar yayınlanmış,
zafer müjdesi kalpleri Çanakkale’de atan tüm
Endonezyalı Müslümanlara duyurulmuştu. İşte Kızılay
Arşivi’nden belgelerle Endonezyalı Müslümanların
Çanakkale’ye yardımları…

İZİNDE
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ilan eden ve sokaklarda bayram olarak
kutlayan Endonezya Müslümanları, 20
Nisan 1915’te Batavya’da bir tiyatroda
toplanarak bir yardım organizasyonu
gerçekleştirmişler ve Cava Bankası
vasıtasıyla Hilâl-i Ahmer’in İstanbul’daki
genel merkezine 1.379,73 Florin daha
göndermişlerdi.
Yardımlara İngilizler engeli
23 Mayıs 1915 tarihinde Batavya Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’nden gönderilen 5
bin Florinlik çek 24 Ağustos 1915’te
İstanbul’da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne
verilmişti. Ancak Hollanda hükümeti,
İngilizlerin baskısıyla aynı gün Endonezya’daki tüm Hilâl-i Ahmer’in
faaliyetlerini yasaklama kararı almıştı.
Ayrıca coğrafi uzaklık, savaş şartları ve
İngilizlerin engellemeleriyle bu paraların
makbuzlarının biraz gecikmesi de Cava
ve çevresinde bazı İngiliz casuslarının
aleyhte propagandasına sebep olmuştu.
Bu durum çok kısa bir süre yardımların
durmasına sebep olmuştu.
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Bunun üzerine devreye Batavya’daki Osmanlı Başkonsolosu Mehmed Refet Bey girdi. Mahalli gazetelere
yazılar yazarak Hilâl-i Ahmer’in de -bazı farklı hususiyetlerine rağmen- Hilâl-i Salib gibi insanî bir yardım
kuruluşu olduğu, bunun Uluslararası Cenevre ve
Lahey konferanslarında da tüm dünya kamuoyu tarafından kabul edildiği vurgulayarak kamuoyu aydınlatmış ve yanlış bilgiler düzeltilmişti. Böylece Hollanda
hükümetini, Hilâl-i Ahmer’in faaliyetlerine tekrar izin
verme mecburiyetinde bırakmıştı. Bu sebeple de 18
Ağustos 1915’te Osmanlı Hariciye Nazırı Said Halim
Paşa, Batavya Başşehbenderi Refet Bey’e bir teşekkür
mektubu göndermişti.
Kızılay ve Kızılhaç elele
9 Eylül 1915’te ise Cava adasının şark cihetinde bulunan Surabaya adlı şehirdeki bir tiyatro binasında
Hilâl-ı Ahmer Şubesi Başkanlığı ve Alman Salib-i Ahmer Cemiyeti tarafından ortaklaşa düzenlenen yardım
gecesinde toplanan 20 bin Florinin yarısı İstanbul’a
Hilâl-i Ahmer’e gönderilecekti. 15 Ekim 1915 Cuma
günü Batavya’da bulunan tiyatro binasında yine Almanlar ile müşterek olarak düzenlenen bir gecede toplanan ve Hilâl-i Ahmer’in payına düşen 3.193 Florin
40 Sent (28.740,5 Kuruş) yardım parası da -İstanbul’a,
Osmanlı Başvekiline ulaştırılmak üzere- Nederlandsche Handel-Maatschappij Bankası’nın Amsterdam’daki
merkez şubesi hesabına yatırılmış, oradan da Hilâl-i
Ahmer Cemiyeti’nin hesabına aktarılmıştı.
Ayrıca toplanan paradan 400 Florinlik kısmı ise Batavya Hilâl-ı Ahmer Merkezi adına düzenlenecek yeni organizasyonlarda kullanılmak üzere orada bırakılmıştı.
Bu arada İngilizlerin tesirinde kalan bazı Hollandalı
mahalli yöneticiler de bu toplantı sonrası Osmanlı
Başkonsolosluğu Kâtibi Seyyid Abdurrahman el-Aydaros ve mahalli zenginlerden Seyyid Abdülmuttalib
Şihab efendileri göz altına alarak bu konuda bazı
sıkıntılar çıkarmaya çalışmışlar, ancak başkonsolos ve
Alman diplomatların tepkileri sayesinde emellerine
tam olarak ulaşamamışlardı.
Çanakkale Savaşları sırasında ve zafer kazanıldıktan
sonra Cava’daki mahalli gazetelerde Çanakkale Zaferi
ile ilgili yazılar yayınlanmış, zafer müjdesi kalpleri
Çanakkale’de atan tüm Endonezyalı Müslümanlara
duyurulmuştu. 5 Mart 1916’da Hariciye Nezaretine
Batavya’dan gönderilen bir yazıya göre Endonezya
Müslümanları, Çanakkale’yi savunan kahramanlara
hediye olmak üzere Batavya Başşehbenderliği tarafından toplanan 817 Florin 6 Sentlik bir yardım daha
göndermişlerdi.

Çanakkale Zaferi’nin mutluluğunu gazetelerinde
ilan eden ve sokaklarda bayram olarak kutlayan
Endonezya Müslümanları, 20 Nisan 1915’te Batavya’da bir tiyatroda toplanarak bir yardım organizasyonu gerçekleştirmişler ve elde ettikleri parayı
Cava Bankası vasıtasıyla Hilâl-i Ahmer’in İstanbul’daki genel merkezine göndermişlerdi.

“Mazlum Müslümanları kurtarınız!”
Bölgeden Hilâl-i Ahmer aracılığı ile gelen malî
yardımlar uzun yıllar devam etmişti. Hatta Cava’nın
Bukittinggi şehrinden Vakit gazetesine gönderilen
ve 17 Haziran 1923’te yayınlanan bir yazıda Cava
Müslümanlarının Başkonsolos Refet Bey’in adalardan
ayrılmasından üç yıl sonra bile hâlâ yeni bir başkonsolos bekledikleri şu cümlelerle vurgulanacaktı:
“(Türkiye’den) buraya konsolos ve imam yollasınlar.
Mazlum Müslümanları kurtarınız. Bu istimdad Cavalı
40 milyon İslamın istimdadıdır. Her gün, her saat
Türk Konsolosunun vusulünden haber soruyorlar.
Rica ederim. Allah ve din hakkı için lazım gelen müracaatı geciktirmeyiniz. Hepimiz burada hizmetinize
hazırız, özellikle Hilâl-ı Ahmer ianesine konsolos çok
yardımcı olacaktır. Zira Müslüman ahali iane (yardım)
yollamak için resmî bir merci bulamıyorlar. Özellikle
buradaki Hilâl-ı Ahmer cemiyetleri türlü türlü bahanelerle men olunuyor. Cenab-ı Hak mücahidîn-i İslamın
muini olsun!”
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AHMET MÜNIR GÖRGÜLÜ

BIR FOTOĞRAFTAN FAZLASI

Savaş Hattında
Bir Hastane

Balkan Savaşları esnasında çarpışmaların Bolayır taraflarına sıçrayacağının anlaşılması
üzerine Kızılay Gelibolu’da askeri bir hastane kurar. Şimdi gelin, yüz yıl önce bu hastanenin
fedakâr çalışanlarını gösteren fotoğrafa yakından bakalım.

1868

Balkan Savaşları sırasında dünya
coğrafyasındaki her Müslüman elinden
geldiğince Osmanlı’ya yardım etmeye
gayret eder. Özellikle Hindistan Müslümanlarının yardımları asla unutulmaz.
Savaş anında yaraları sarma vazifesi ise
yine Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne, yani
Kızılay’a düşer. Kızılay savaş boyunca
seyyar hastaneler, hastane gemileri, merkezi hastaneler kurarak yaralı askerlerin
tedavisine koşar, iyileşenleri taburlarına
taburcu eder.
Savaş hattında kurulan hastanelerden
biri de Gelibolu Kızılay Hastanesi’dir.
Savaş esnasında çarpışmaların Bolayır
taraflarına sıçrayacağının anlaşılması
üzerine derhal Gelibolu’da askeri bir
hastane kurulması için girişimlerde
bulunur.
Fransız okulu hastane oluyor
İlk öce Baştabip Operatör Dr. Rasim
Ferid Bey’in başkanlığında bir sağlık
heyeti oluşturulur. Sağlık heyetinde
tedavi doktoru Dr. Sedad İhsan Bey,
Operatör Muavini Behçet Sabit Bey,
tabip muavini İhsan Arif Bey, Eczacı Eflatun Efendi, idare memuru Tahsin Bey,
Depo Memuru, Vekilharç Hamid Efendi
ile altı hastabakıcı yer alır. Hastanenin
ihtiyacı olan araç-gereçler tamamlanarak
sağlık heyeti 13 Ocak 1913’te İstanbul’dan Gelibolu’ya sevk edilir.
Gelibolu’da hastane olmaya elverişli
bulunan kız mektebi binasına elli yatak
yerleştirilir. Eczane ve ameliyathane
kurulur. Hastanenin karşısında bulunan bir ev de doktor ve memurların
ikâmetine tahsis edilir. 19 Ocak 1913’te
Gelibolu Hastanesi açılarak hasta kabulüne başlar. Ancak kısa bir süre sonra
hastaneye çok sayıda yaralının gelmesi
üzerine elli yatağın yeterli olamayacağı
anlaşılır. Bunun üzerine yetmiş yatak
alabilen Fransız Kız Mektebi ile Erkek
Mektebi’nin bir kısmı da hastaneye
dönüştürülür. 18 Şubat 1913’te bütün
ihtiyaçları tamamlanarak yetmiş yatak
daha ilâve edilir ve kapasitesi 120 yatağa
çıkarılır.
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Hatıra defterine yazılanlar
22 Şubat 1913’te Gelibolu Kızılay Hastanesi’ni ziyaret eden Akdeniz Boğazı
Kuvâ-yı Umumiye Komutanı General
Hurşid Paşa, hastanenin hatıra defterine
şunları yazar:
“Gelibolu Kızılay Hastanesi’ni gezdiğimde intizam ve temizliğini ve görevli
memurlarının çalışma ve gayretlerini
gerçekten takdir ve teşekküre değer
gördüm.”
General Hurşid Paşa’dan bir gün sonra
23 Şubat 1913’te hastaneyi ziyaret eden
Gelibolu Kuvâ-yı Umumiye Sıhhiye
Müfettişi Albay Fuad Paşa da hastanenin hatıra defterine duygularını şu
şekilde kaleme alır:
“Kızılay Cemiyeti tarafından Gelibolu’da Dr. Operatör Rasim Ferid Bey’in
başkanlığında kurulan hastaneyi ziyaret
ve teftiş ettim. Gerek intizam, faaliyet,
idare ve temizlik hususunda ve gerek
tıbbî hassasiyet ve özenlerini takdire lâyık gördüm. Rasim Ferid Bey’e ve mesai
arkadaşları olan efendilere teşekkürlerimi sunarım.”
Elbisesi kirlenmesin diye
28 Mart 1913 tarihli Şehbal dergisinin
72. sayısında yayınlanan bu fotoğrafın
alt yazısında “Gelibolu Hilâl-i Ahmer
Hastahânesi’nin Heyet-i Sıhhiyesi”
ibaresi okunuyor.
Gelibolu Kızılay Hastanesi önünde dış
mekânda çekilen fotoğrafta sağlık heyeti
üç sıra halinde dizilmişler.
İskemlelerde oturanlar: Sağdan itibaren
sağlık heyetinden hastane idare memuru
Hasan Tahsin Bey, Operatör Muavini
Behçet Sabit Bey, Baştabip ve Operatör
Rasim Ferid Bey, tedavi doktoru Sedat
İhsan Bey, tabip muavini İhsan Arif Bey.
Ayakta duranlar: Sağdan itibaren,
hastabakıcı İskender Efendi, Durmuş
Efendi, ambar memuru Hamid Efendi,
hasta bakıcı Saim Efendi, Eczacı Efla-
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tun Efendi, hasta bakıcı Sinan Efendi,
İbrahim Efendi, Bekir Efendi.
Yerde oturanlar: Hasta bakıcı Selami
Efendi, Emin Efendi, Hakkı Efendi.
Gelibolu Kızılay Heyeti gayet şık
ve temiz elbiseleriyle dikkat çekiyor.
Yerde oturan üç hastabakıcının elbisesi
kirlenmesin diye altlarına iki kat kilim
serilmiş. Fotoğraf kış ayında çekildiği
için üzerlerine kalın paltolarını giymişler. Sol kollarında, boyunlarında ve
başlarındaki kalpaklarda Kızılay logosu
kendini gururla gösteriyor. En arkada
ise kanatlı kapının önünde bir kişi belli
belirsiz fark ediliyor.
Balkan Savaşları’nda birçok askerimizin
tedavisini gerçekleştiren bu yiğit vatan
evlatlarını bu fotoğraf vesilesiyle yeniden rahmet ve minnetle anıyoruz.
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ZÜMRÜT SÖNMEZ

Savaşın İzlerini
Taşıyan Kadınlar
Büyük kayıplar vermiş, çatışmalarda bizzat yara almış ya da işkenceye maruz kalmış bu
kadınlar savaşın izlerini üzerlerinde taşımaya devam ediyorlar.
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Kara Fatma adıyla
anılan savaşçı
kadınlar, Safiye
Hüseyin gibi hemşire
ve hastabakıcı olarak
hizmet verenler ya
da Fatma Aliye ve
Halide Edip gibi
birer aydın olarak
cephe gerisinde
mücadeleye destek
veren kadınlar
tarihe adlarını
altın harflerle
yazdırmışlardır.

Son yıllarda tüm dünyada tanıklık
ettiğimiz savaşlarda dikkat çeken en
önemli özellik sivil kayıplarının çok fazla olmasıdır. Bosna, Çeçenistan, Filistin,
Irak ve son olarak Suriye’de “katliam”,
hatta “soykırım” olarak tanımlanabilecek olaylarda milyonlarca insan hayatını
kaybetti.
Kitle imha silahlarını kullanmaktan çekinmeyen devlet ve devlet dışı aktörlerin
ve terör gruplarının şehir merkezlerini,
hastane ve okulları hedef alan saldırılarında öldürülen ve yaralananların
arasında çok sayıda kadın ve çocuk da
bulunuyor.
Tarihin her döneminde savaş ve çatışma
ortamlarında en korunmaya muhtaç
grubu çocuklar ve kadınlar oluşturur.
Günümüzün değişen savaş şartlarında
ise kadın ve çocuk olmak geçmiştekinden
çok daha zor. Özellikle kadınlar çatışan

tarafların hedefi haline gelerek çeşitli
zulüm ve işkencelere maruz kalıyorlar.

kelerdeki sosyal hayatta kendilerine yer
bulmaya çalışıyorlar.

Örneğin Suriye’de kadına yönelik ihlallerin, şiddetin ve tecavüzün bir savaş
silahı haline dönüştüğü biliniyor. Kadınlar aktif olarak savaşta rol almasalar bile
sırf taraf oldukları için hapsedilip türlü
işkencelere uğruyorlar.

Büyük kayıplar vermiş, çatışmalarda
bizzat yara almış ya da işkenceye maruz
kalmış bu kadınlar savaşın izlerini üzerlerinde taşımaya devam ediyorlar.

Savaşın izleri
Diğer yandan gerek içlerinde bulundukları toplumların iyiliği gerekse kendi
aileleri için çeşitli sorumluluklar üstlenen kadınlar sadece çatışma ortamında
mağdur olmuyor. Göç söz konusu
olduğunda da, yer değiştirdikleri ülkelerde yeni bir hayat kurabilmek için
farklı bir mücadelenin içinde buluyorlar
kendilerini. Bir yandan aileleri için yeni
bir yuva kurmaya çalışan kadınlar, bir
yandan da misafiri oldukları farklı ül-

Yıllar önce Suriye’nin Lazkiye şehrinde tanıdığım Filistinli Meryem Nine
onlardan biriydi. Daha çocukken İsrail
saldırıları sırasında ailesinin izini kaybedip bir grup muhacirin arasında önce
Lübnan’a, sonra da Suriye’ye sığınmıştı.
Kendisi gibi yüzlercesini karşılamıştı
yıllar içinde. Ne kadar zaman geçerse
geçsin yerleşememiş, yaşlandığı yeri vatan olarak benimseyememişti. Ne var ki
vatanı Filistin’e olan özlemi ve bağlılığı
onu zinde tutuyor, bir gün geri dönme
umudunu kaybetmediği gibi, özgürlüğü için uzaktan bile olsa elinden geleni
yapmaya çalışıyordu.

97

98

1868

D E R G İ / S AVA Ş I N

İ Z L E R I N I TA Ş I YA N

KADINLAR

Sivil alanlara yönelik tahribatın bir savaş taktiği
olarak kullanıldığı günümüzde çatışmalara sahne
olan şehirlerde günlük yaşamın sürdürülmesi
olanaksız hale gelmektedir. İnsanlar kitleler halinde
göçe zorlanırken, mülteci kamplarında yeme-içme,
eğitim ve güvenlik gibi en temel ihtiyaçlardan yoksun
yaşamaya mecbur bırakılmaktadır.

Mülteci kamplarındaki kadınlar
Yıllar içerisinde ziyaret ettiğim mülteci kamplarında Meryem
Nine gibi pek çok savaş mağduru kadınla tanıştım. Her biri farklı tecrübelerden geçmiş olsa da hem ailelerinin güvenliği hem de
terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerinin geleceği için aktif roller
üstlenen bu kadınlar aslında birbirinden zorlu iki farklı cephede
savaşıyorlardı.
Bilindiği gibi tarihten günümüze yaşanan savaşlarda erkekler
bizzat çatışmaların içinde yer alırken, kadınlar çoğunlukla cephe
gerisinde kalmıştır. Ancak buna rağmen mücadeleye devam eden
kadınlar, özellikle sivil toplum çalışmaları yardımıyla hem sosyal
hayata aktif bir şekilde katılıyorlar hem de kendileri gibi geride
kalan kadın, çocuk hasta ve yaşlılar için yardım faaliyetlerinde
bulunuyorlar.
Daha önce belki de üstlenmek zorunda olmadıkları sorumlulukları üstlenmek zorunda kalan kadınlar için savaş ortamı dönüştürücü bir etken olagelmiştir. Bunun yakın tarihimizdeki örneklerini hatırlamak bugün karşılaştığımız savaş mağduru kadınları da
daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.
Osmanlı kadınının savaş tecrübesi
Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle son yılları
savaşlarla doludur ve Osmanlı kadınları bu savaşlarda hem silah
başında hem de cephe gerisinde gönüllü olarak hizmet vermişlerdir. Kara Fatma adıyla anılan savaşçı kadınlar, Safiye Hüseyin
gibi hemşire ve hastabakıcı olarak hizmet verenler ya da Fatma
Aliye ve Halide Edip gibi birer aydın olarak cephe gerisinde
mücadeleye destek veren kadınlar tarihe adlarını altın harflerle
yazdırmışlardır.
Büyük kayıpların verildiği, hayat şartlarının kat kat zorlaştığı
savaş dönemleri Osmanlı kadınını dışarıda daha aktif bir duruma
getirmişti. Erkeklerin cepheye, silah başına gitmekten başka bir
seçenekleri yoktu. Ama askerlik zorunluluğu olmayan kadınların,
erkeklerin yokluğunda üstlerine düşen görevler daha fazladır.
Bu yüzden savaş dönemlerinde kadını pek çok kılıkta ve rolde
görmek mümkündür ve kadınlara ait örgütlenmelerin çoğu böyle
zamanlarda ortaya çıkmıştır.

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, bugünkü adıyla Kızılay,
faaliyetleriyle döneminin en önemli yardım derneği olmuştur.
Kuruluş özelliklerine uygun olarak cephede ve cephe gerisinde
çalışmış, yaralı askerlere, hasta ve kimsesizlere gerekli gözetim
ve bakımı sağlamayı amaçlamıştır. Bu faaliyetlerinden başka
asker ve şehit ailelerine, göçmenlere, muhtaçlara ve yoksullara da
yardım eden dernek, hastaneler açarak hasta ve yaralıları tedavi
etmiş, hastabakıcı ve sağlık personeli de yetiştirmiştir. Ordunun
ihtiyaç duyduğu sağlık malzemelerini üretecek atölyeler kurmuş, sargı bezi, zehirli gazlardan korunmaya yarayan ağızlık ve
burunluk vs. birçok alanda malzeme üretmiştir. Yardım toplama
baloları, çeşitli sergiler ve konferanslar aracılığıyla toplumsal
dayanışma ve yardımlaşmada etkili olmuş, düzenlediği toplantı
ve konferanslarla toplumu eğiten bir kuruluş olma özelliğini de
taşımıştır.
Hatta Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi Başkanlığı, zaman zaman
gazetelerde bütün kadınları muhatap alan ve onları vatan vazifesine çağıran ilanlar da yayınlamıştır.
Kederin ve hasretin habercisi
Savaşlar tarih boyunca kadınlar için zor şartların, kederin ve hasretin habercisi olmuştur ancak zor şartlar yanında onların sosyal
hayattaki görünürlüğünü arttırmıştır.
Elbette günümüz savaş koşullarının tarihtekinden farklı ve çok
daha acımasız olduğunun altını çizmek gerekir. Sivil alanlara yönelik tahribatın bir savaş taktiği olarak kullanıldığı günümüzde
çatışmalara sahne olan şehirlerde günlük yaşamın sürdürülmesi
olanaksız hale gelmektedir. İnsanlar kitleler halinde göçe zorlanırken, mülteci kamplarında yeme-içme, eğitim ve güvenlik gibi
en temel ihtiyaçlardan yoksun yaşamaya mecbur bırakılmaktadır.
Sonuç olarak kadınlar gerek mülteci kamplarında gerekse bombardıman altındaki şehirlerde tüm olumsuz koşullara rağmen
çeşitli alanlarda organize olarak hem geleneksel rollerini hem de
savaş şartlarının üzerlerine yüklediği yeni rollerini sürdürüyorlar.
Komşu devletlerin ve yerel ve uluslararası kurumların, onlara
yönelik duyarlılığın artırılmasının yanında sosyal ve çalışma alanlarının çoğaltılmasına yapacağı her katkı hayati önem taşıyor.
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