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1877-78 harbinde Türkiye'de ölen Rus askerleri için Rus mimar Bozarov tarafýndan Yeþilköy'dey yapýlan Rus anýtý, Osmanlý'ný
Rusya'ya savaþ ilan etmesinden 3 gün sonra, yani 14 Kasým 1914'te yýkýldý. Teðmen Bahri Doðanay, anýtý büyük bir kalabalýð
dinamitleterek havaya uçurdu...

Yeþilköy&rsquo;deki Rus anýtýný da yýkmýþtýk

1877-78 harbinde Türkiye&rsquo;de ölen Rus askerleri için Yeþilköy&rsquo;de yapýlan Rus Anýtý, Osmanlý&rsquo;nýn
Rusya&rsquo;ya savaþ ilan etmesinden 3 gün sonra yýkýldý.

ENDER MERTER
9 Þubat 20011 Türkiye
Önemli bir olayýn ya da kiþinin gelecek nesillerde de anýlmasý adýna tasarlanýp inþa edilen görsel açýdan tatminkar ve bir simg
sembol olmuþ yapýlara ithaf olunur...

RUS ANITI DÝNAMÝTLENEREK HAVAYA UÇURULMUÞTU
RUS ASKERLERÝ ÝÇÝN YAPILMIÞTI
1877-78 harbinde Türkiye'de ölen Rus askerleri için Rus mimar Bozarov tarafýndan Yeþilköy'dey yapýlan Rus anýtý, Osmanlý'ný
Rusya'ya savaþ ilan etmesinden 3 gün sonra, yani 14 Kasým 1914'te yýkýldý. Teðmen Bahri Doðanay, anýtý büyük bir kalabalýð
dinamitleterek havaya uçurdu...

OLDUBÝTTÝ ÝLE DEÐÝL, PLANLI BÝR ÞEKÝLDE YIKILDI
Kimi tarih kitaplarý, Ayastefanos Rus Anýtý&rsquo;nýn oldubitti içinde bir anda havaya uçurulduðunu yazmýþ olsa da, o dönemin
gazetelerinde de bu anýtý ortadan kaldýrma düþüncesi ve planlarý çok daha önceden hazýrlanmýþ, önceden bilindiði için de bu o
görüntülerinin filme alýnmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.

Tarihimizde anýtlar Ýslamiyet öncesine kadar uzanýr. Bunlarýn en önemlisi ise Orhun Anýtlarý&rsquo;dýr. Türkler Anadolu&rsqu
yerleþtikten sonra birçok türbe, kümbet, süslemeli mezar taþlarý yapmýþlardýr. Bilhassa Selçuklular döneminde mezar taþlarýnd
hayvan, kuþ figürleri simgesel olarak vurgulanmýþtýr. Osmanlý&rsquo;da ise bitki ve geometrik simgeler ile ölen kiþinin sosyal
toplum içindeki konumunu tasvir eden sembollere yer vermiþlerdir. Anadolu&rsquo;da bunlara örnek olarak;
Erzurum&rsquo;da Emir Saltuk Kümbeti, Kayseri&rsquo;de Döner Kümbet, Konya&rsquo;da Gömeç Hatun Kümbeti,
Bursa&rsquo;da Yýldýrým Bayezid Türbesi, Ýstanbul&rsquo;da Kanuni Sultan Süleyman Türbesi&rsquo;ni söyleyebiliriz. Ýstiklal
Harbi&rsquo;nden sonra ise anýt yapýmý artmýþ, çoðu ilde Atatürk ve halkýn savaþtaki kahramanlýklarýný sembolleþtiren anýtla
edilmiþtir. Çanakkale&rsquo;de Meçhul Asker Anýtý, Ýstanbul&rsquo;da Taksim Anýtý, Ankara&rsquo;da Anýtkabir gibi...
Yeþilköy, dört kuþaktýr yaþadýðým birçok anýlarýmýn geçtiði tarihi bir þehir banliyösü. 18. Yüzyýldan Deniz Feneri, meþhur balýk
köþkleriyle ... Ailecek üstlenip 2007&rsquo;de yayýmladýðýmýz &ldquo;Deniz Feneri&rsquo;nin Iþýðýnda Yeþilköy Ayastefanos&
kitabý bu tarihi semtin geçmiþini aydýnlatan bir eser olmuþtu. Uzun araþtýrma, bilgi ve belgelerin toplanmasý, sevgili dostum
Turgay Tuna&rsquo;nýn kaleme almasýyla gerçekleþti. Kitapta konu olan meþ&rsquo;um anýtýn hikayesini ilginç bulacaðýnýzý
umuyorum;
Yýl 1877 - 1878 Osmanlý - Rus savaþý ve Ayastefanos Antlaþmasý...
2. Abdülhamit, Rus Çarýnýn Osmanlý-Rus savaþýnda ölen Rus askerleri anýsýna Ýstanbul yakýnlarýnda Yeþilköy&rsquo;de büy
dikilmesi yönündeki isteðini kabul etmesiyle baþlar.
Bu durum, o günlerde Ýstanbul&rsquo;da yayýnlanan Moniteur Oriental gazetesinin 12 Ocak 1893 tarihli nüshasýnda
&ldquo;San Stefano&rsquo;da Rus Abidesi&rdquo; baþlýklý haberde þöyle anlatýlmaktadýr: &ldquo;1877 - 1878 harbinde
Türkiye&rsquo;de ölen Rus askerleri çeþitli ve daðýnýk mezarlarda gömülüdür. Acele yapýlan bu mezarlýklarýn çoðu yýkýlmýþtý
Rusya&rsquo;da yayýmlanan gazeteler zaman zaman bu konuya temas etmiþ, Petersburg kabinesi, bu iþle
Ýstanbul&rsquo;daki askeri ataþesi Albay Peçkov&rsquo;u görevlendirmiþtir. Albay, daðýnýk mezarlýklarla ayrý ayrý ilgilenmenin
olduðunu bildirerek, bunlarýn bir yerde toplanmasýný ve oraya bir anýt kilise yapýlmasýný önermiþ ve hemen kabul edilmiþtir. As
ataþe beþ bin ölü kemiðini toplatmýþ ve sonunda bunlarýn San Stefano&rsquo;ya (Yeþilköy) gömülmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Türk
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hükümetinin bu projesinin uygulanmasý konusunda hiçbir zorluk çýkarmamýþtýr. Yalnýz, abidenin yapýlacaðý yer konusunda uzu
incelemeler yapýlmýþ ve sonunda bunun San Stefano (Yeþilköy) yakýnýnda Kalitarya&rsquo;da (Florya - Þenlikköy) olmasý
konusunda anlaþmaya varýlmýþtýr. Rus hükümeti orada bir arazi satýn almýþ ve hemen inþaatýna baþlanmýþtýr.&rdquo;

RUS MÝMAR BOZAROV YAPTI
Anýt, Rusya&rsquo;nýn Ýstanbul&rsquo;daki askeri ataþesi Albay Peçkov tarafýndan belirlenen prensipler çerçevesinde Rus
mimar Bozarov tarafýndan yapýlmýþtýr. Ayastefanos (Yeþilköy) Rus Anýtý, kare plan üzerine simetrik þemalý üç platformu olan v
sonuncu platform üzerinde, kolonlarýn taþýdýðý soðan kubbeli piramidal bir kuleyle tamamlanan bir yapý olarak tasarlanmýþtýr. G
merdivenlerle ulaþýlan birinci platformda, görkemli giriþ kapýsý bulunmaktadýr. Ýç içe yarým daire kemerli ve ortasýnda muhtem
metal bezemeli kapýsý olan giriþin üstünde ve iki yanýnda aziz figürlerinin bulunduðu panolar yer alýr. Giriþin iki yanýndan yükse
merdivenlerle ulaþýlan ikinci platformda yine yarým daire kemerli ve ortasý metal bezemeli bir bölüm daha vardý. Bu platformlarý
oluþturduðu ilk bölüm, masif görünümlü ve Romanesk - Bizans karýþýmý, hatta kale benzeri askeri görünümlü bir tasarýmdý. Ko
alttan ayrýlýp yükselen üst kesim ise belirgin Neo - Slav karakterdeydi. Çan kulesi iþlevi de gören bu bölüm, yeþil renkli parlak bir
malzemeyle inþa edilmiþti.

TÜRK SÝNEMASININ DOÐUÞU
Yeþilköy'deki Rus anýtýnýn yýkýlýþi, Fuat Uzkýnay tarafýndan film yapýldý.

YIKILMA ANI FÝLME ÇEKÝLDÝ
Birinci Dünya Savaþý öncesinde, Rusya Ýmparatorluðu&rsquo;nun zayýflamasý, buna karþýlýk Osmanlý Devleti&rsquo;nin Ýttifa
Devletleri yanýnda yer almasý, 1878 yýlýnda imzalanan Ayastefanos Antlaþmasý&rsquo;ndan beri Rusya karþýsýnda borçlu, ezi
birçok yaptýrýmlara açýk konumda olan Osmanlý Devleti&rsquo;nin baþ kaldýrmasýna neden olmuþ, ülke çapýnda geliþen milliy
akýmlarla Türk Halký Ruslar&rsquo;a karþý tavýr almýþ ve bu infial içinde, basýnda çýkan yazýlarla da körüklenmiþ olduðu gibi,
beri Ruslar&rsquo;ýn bir zafer simgesi þeklinde Kalitarya tepesinde yükselen ünlü Ayastefanos Anýtý&rsquo;nýn dinamitlenip
ortadan kaldýrýlmasý gündeme gelmiþtir. Nitekim Osmanlý Devleti&rsquo;nin Rusya&rsquo;ya karþý savaþ ilan etmesinden üç g
sonra, yani 14 Kasým 1914&rsquo;te sabah saat 08.30&rsquo;da 20 yýldan beri bir ulusun ezikliðini simgeler þekilde yükselen
bu anýt, büyük bir kalabalýðýn önünde, teðmen Bahri Doðanay tarafýndan dinamitlenerek havaya uçurulmuþ ve bu tarihi olay Tü
sinemasýnýn öncü isimlerinden Fuat Uzkýnay tarafýndan 150 metre uzunluðunda bir filme alýnmýþtýr.
Kimi tarih kitaplarý, Ayastefanos Rus Anýtý&rsquo;nýn oldu bitti içinde bir anda havaya uçurulduðunu yazmýþ olsa da, o dönemin
gazetelerinde de bu anýtý ortadan kaldýrma düþüncesi ve planlarý çok daha önceden hazýrlanmýþ, önceden bilindiði için de bu o
görüntülerinin filme alýnýp ölümsüzleþtirilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Tarihi belgelerden de anlaþýldýðý gibi, o dönemde bunu gerçe
imkânlarýn henüz Türkiye&rsquo;de olmamasý nedeniyle, müttefiklerimiz Avusturya - Macaristan Ýmparatorluðu&rsquo;nun
baþkenti Viyana&rsquo;da bulunan Sacha Messter Gesellschaft adlý þirketle anlaþýlmýþ, ancak, filmin çekiminin mutlak suretle b
Türk tarafýndan gerçekleþtirilmesi arzusundan yola çýkýlarak, daha önce oynatýcý makineler konusunda deneyimi olan, orduda
görevli Fuat adýnda bir yedek subay bu görevin baþýna getirilmiþtir. Sonradan Uzkýnay soyadýný alacak, gösterici kullanmasýný
ancak kamera konusunda hiçbir bilgisi olmayan Fuat Bey&rsquo;e Viyana&rsquo;dan gelen þirketin uzmaný Mordo
tarafýndan kamera kullanýmý öðretilmiþ ve Ayastefanos Rus Anýtý&rsquo;nýn havaya uçuruluþunu filme almýþtýr.
Ayastefanos Rus Anýtýnýn havaya uçurulduðu ve bu olayýn filme çekildiði 14 Kasým 1914, Türk sinemasýnýn baþlangýç tarihi o
kabul edilmiþ, çekilen bu film kimi sinema tarihçileri tarafýndan ilk Türk filmi olarak kabul edilmiþse de, kimi tarihçiler, ilk Türk
filminin 1911 yýlýnda Manastýrlý Milton Yanaki Efendi tarafýndan çekilen Sultan Reþat&rsquo;ýn Rumeli seyahati sýrasýnda Kos
sahrasýnda 100 bin kiþilik ordusuyla birlikte kýldýðý Cuma namazýný konu alan film olduðunu savunmuþlardýr.
Gelelim günümüze; sanki her þey kentsel planlama ve uygulama esaslarýna göre yapýlýyor da anýtsal eserlerin yerleri doðru mu
mi tartýþmasýna kaldýk.
Bir önceki belediye baþkaný ya da sonraki veya gelecekteki yapýlacak bir iþ de eðer bir þehrin master planý varsa her þey onun
çerçevesinde yapýlýr. Ama öyle deðil de dönemin baþkanýna göre yorumlanýyorsa o zaman yorum da yok...
Günlerdir medyayý meþgul eden yýkýlacak mý?, taþýnacak mý? henüz durumu belli olmayan &ldquo;Ýnsanlýk Anýtý&rdquo;..!
Yine yakýn tarihimize mal olan ama çok bilinmeyen Iðdýr Soykýrým Anýt ve Müzesi&rsquo;nden bahsedelim. 35 metre
yüksekliðindeki 5 adet kýlýçtan oluþan anýtýn zeminden yüksekliði ise 43.5 metre, 14 dönüm içinde, 350 metrekare kapalý müze
ülkemizin en yüksek anýtý.
Anýt üçgen arazi içinde odaklanmýþ 5 kýlýcýn eðri uçlarý zirvede birleþerek kubbe þeklini alarak tipik bir Selçuklu türbesini yansý
mimarlýk anlayýþýný ifade eden Iðdýr Soykýrým Anýtý Türk mimarlýðýna ve geleneklerine uygun olarak Kurgan, Selçuklu türbes
taþlarýnýn bir tasvirini günümüzle baðdaþtýran bir eserdir.
KAYNAK:
http://www.turkiyegazetesi.com/haberdetay.aspx?haberid=479503
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