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Bir varm›fl bir yokmufl... diye bafllar ya masallar, bu sana
anlataca¤›m masalda, sevgili okuyucum, var olanlar yok
olanlardan daha çok. Demek isterim ki, seninle Çanak-
kale Bo¤az›’na gittik mi bugün, geçmiflten kalma an›tlar,
eski surlar ve kulelerle uzak geçmifllerin olaylar›n› bir bir
canland›rabiliriz gözümüzün önünde. Onun için, gel se-
ninle bir gezi yapal›m oralara ve ne görüyorsak onun
öyküsünü anlatal›m.

Dünyam›z›n iki büyük anakaras› Avrupa ile Asya’y› bir-
birinden ay›ran iki su geçidi vard›r, bilirsin, biri Çanak-
kale Bo¤az›, öbürü Bo¤aziçi dedi¤imiz ‹stanbul Bo¤az›.
Bizim ülkemiz Türkiye bu iki bo¤az›n iki yan›n› kaplar,
iki büyük suyolu, Marmara Denizi’yle birlikte ikiye böler
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Türkiye’mizi. Avrupa yakas›ndaki topraklar›m›z küçük,
Anadolu’muz ise ta Uzak Do¤u’ya dek uzan›r, kendi
bafl›na bir zamanlar Küçük Asya dedikleri bir anakara
olarak. Bo¤azlar’a biz egemeniz, Bo¤azlar bizimdir; ama
her zaman öyle de¤ildi. 

Anadolu her zaman bereketli, zengin, insan› bol bir
toprakt›; onun için de d›flardakilerin gözü vard› bu top-
raklarda, yeralt›, yerüstü varl›klar›n› ele geçirmek için ni-
ce nice soylar boylar Bo¤azlar’› geçmeye, Anadolu’ya
yerleflmeye u¤raflm›fllar. Yüzy›llar boyu gelen giden çok
olmufl; göçler, savafllar birbirini izlemifl. ‹ki büyük k›ta-
y› birlefltirmek için köprüler kurmaya giriflmifl insanlar,
gemilerle bir yakadan öbür yakaya geçmeye çal›flm›fllar,
kimi baflarm›fl, kimi baflaramam›fl. Ama, “Nerde hareket,
orda bereket,” derler ya, tüm bu olup bitenlerin an›s› bi-
ze masallar, öyküler, söylenceler halinde kalm›fl. O kadar
çok öykü ve söylence ki, neresinden bafllayay›m bilemi-
yorum. 

Gel flu Çanakkale Bo¤az›’n›n ad›ndan bafllayal›m,
okuyucum. 

Adlar en eski tarihlerden kalma izlerdir, olaylara ta-
n›kl›k ederler. fiu bizim Bo¤az’›n da iki ad› var tarihte,
ikisi de birer öyküden gelme. Hellespontos demifller Bo-
¤az’a, “Helle’nin denizi” anlam›na gelir. Neden Helle’
nin denizi? Çünkü bir zamanlar bu k›y›larda bir kral ya-
flarm›fl, masal ya, bu kral bulut tanr›ças›n› kar› edinmifl
kendine. 

Bulut tanr›ças› olur mu demeyin, masal bu, her fley
olur. Ad› Nephele imifl bu bulutlar ecesinin. Krala iki ço-

14 AZRA ERHAT

KK6_TROYA MASALI ic-D02.qxt   3/22/12  10:59 AM  Page 14

cuk do¤urmufl; biri k›z, biri erkek. K›z›n ad› Helle, erke-
¤in Phriksos. Ama Nephele bulut ya, uzun zaman kalmaz-
m›fl kocas›n›n yan›nda; kral da b›km›fl olacak ele avuca
s›¤maz bulut kar›s›ndan ki, boflam›fl onu, bir baflka kar›
alm›fl. Alm›fl ama, üvey analar› bela olmufl Phriksos ile
Helle’nin bafl›na. Ülkede kurakl›k varm›fl, ya¤mur ya¤maz
olmufl; kral, falc›lar›, bilicileri ça¤›rm›fl, “Ne yapal›m?”
diye sormufl, her biri bir fley söylemifl, ama yeni kraliçe
baflka bir ö¤üt vermifl: “Bu çocuklar›n annesi,” demifl,
“onlar› istiyor, verelim de ya¤mur ya¤d›rs›n.” Koydurmufl
çocuklar› bir çuvala, kapatm›fl a¤z›n›, att›rm›fl Bo¤az’›n
ak›nt›l› sular›na. Bulutlar›n ecesi Nephele hemen kofl-
mufl, çuval› yakalad›¤› gibi, kurtarm›fl çocuklar›n› bo¤ul-
maktan. Ama üvey anan›n elinden almak için Phriksos
ile Helle’yi, onlar› bir kanatl›-koçun s›rt›na bindirmifl.
Üstelik de, alt›n postlu bir koçmufl bu. Uçmufllar m›
havalara, Bo¤az’›n üstünde. Yeller sert eser bo¤azlarda;
koçun s›rt›nda Phriksos, arkas›nda kardefline s›k› s›k›
tutunan Helle. Gelgör ki, yel sert esmifl, Helle kaym›fl,
kaym›fl da düflmüfl Bo¤az’›n mavi sular›na. Ondan “Hel-
le denizi” demifller Bo¤az’a.

Ne ac› bir öykü! Hep ac› söylenceler estirir Bo¤az’›n
yelleri. Oralara bir gittin mi, denizin alt›nda kalm›fl Dum-
lup›nar denizalt›s›n›n kara bahtl› yi¤itlerini de anars›n
–hani Bo¤az’dan geçen bir gemiye çarp›p da batan Dum-
lup›nar’›. Çanakkale’nin topraklar› kanla yo¤rulmufltur.
Mustafa Kemal, Gelibolu Yar›madas›’na korkunç bir ç›-
kartma yapan ‹ngiliz, Frans›z, Avustralyal› ve Yeni Ze-
landal› koca bir düflman ordusunu durdurmufltu 1915
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y›l›nda Bo¤az k›y›lar›nda. Binlerce, on binlerce genç as-
kerin mezarlar›n› görürsün Çanakkale karfl›s›nda. Bir de
büyük Türk utkusunun an›s›na dikilmifl koca bir an›t
görürsün. Karfl›s›nda da en yüksek kayaya oyulmufl Ata-
türk’ün kafas›. Ne isterdi bu dünyan›n uc bucaklar›ndan
gelen düflman askerleri? Bo¤azlar’› al›p ‹stanbul’a kadar
yürümek. Düflmanlar hep göz dikmifllerdir her nedense
Bo¤azlar’›n girifline. 

Bu sana anlataca¤›m Troya Savafl› da, Bo¤az’›n kilit
noktas›n› ele geçirmek için tarihte ilk kez rastlad›¤›m›z
bir savaflt›r. Ama savafla gelmeden önce, Troya’n›n nas›l
kuruldu¤unu da anlatmak gerekir. Dinle bak, bu çok
ünlü ve de çok u¤ursuz kent nas›l kurulmufl.

Çok çok eski zamanlarda Bo¤az’›n aç›klar›nda adalar var
ya, Semendirek denilen bu adalardan birini su basm›fl,
insanlar bo¤uluyor; sa¤lam bir toprak parças›na ayak
atal›m diye sallara binmifller, bugün Çanakkale’nin ol-
du¤u k›y›ya varm›fllar. 

Bu sallar›n birinde Dardanos adl› bir önder varm›fl,
k›y›ya ç›km›fl ve orada egemen olan kralla dostluk kur-
mufl. Kral ona k›z›n› vermifl, ama bir süre sonra da, “Art›k
sen git de kendine yeni bir kent kur,” demifl Dardanos’a. 

Dardanos da gitmifl, k›y›dan içerlerde bir yerde yer-
leflmifl. ‹ki o¤lu olmufl, birinin ad› Tros, öbürünün ‹los;
kurulan kente de iki ad verilmifl –‹lyon ya da Troya de-
nirmifl bu yeni kente. 

Zaman geçmifl, Dardanos’un torunlar›ndan Laome-
don bakm›fl ki, kent iyi güzel ama, suru yok, savunma-
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