
Türkiye İş Bankası Müzesi, tarihin 

önemli dönüm noktalarından biri olan 

Çanakkale Savaşları’nın 100’üncü yılı 

vesilesiyle “Derinlerden Siperlere: 

Çanakkale 1915” sergisine ev sahip-

liği yapıyor. Ziyaretçileri Çanakkale 

Boğazı’nın derinliklerinden Gelibo-

lu’daki siperlere uzanan bir tarih yol-

culuğuna çıkarıyor. 

Savaşa dair askeri objeler, yerli ve 

yabancı arşivlerden derlenen fotoğ-

raflar ve belgelerin yer aldığı sergide, 

deniz ve kara savaşları ayrı bölüm-

lerde anlatılıyor. Deniz bölümünde 

savaşın en şiddetli anlarına tanıklık 

eden denizaltı ve gemilerin birbirleri-

ne karşı kullandıkları torpidoların, 18 

Mart’ta işgalci güçlere karşı kazanı-

lan zafere önemli katkısı olan Nusret 

gemisinin döşediği mayınların, vatan 

From the Depths to the 

Trenches at the Isbank 

Museum: Çanakkale 1915 

Museum of Turkish Isbank is hosting the “From the 

Depths to the Trenches: Çanakkale 1915” exhibition 

for the centenary of the Wars of Çanakkale, one of 

the significant milestones of history. It sends the 

visitors out into a historical journey from the depths 

of the Dardanelles of Çanakkale to the trenches in 

Gallipoli. . 
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toprağını savunan topların replikaları izlenime sunuluyor. 

Kara bölümünde ise savaşta kullanılmış askeri obje ve mal-

zemelerin sergilendiği vitrinler ve bir siper canlandırması yer 

alıyor. Savaşın taraflarına ait askeri malzeme ve özel eşyalara 

çarpıcı asker anıları ve mektupları eşlik ediyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün el yazısıyla imzaladığı, daha 

önce kamuoyuyla paylaşılmamış 3 askeri emir de serginin ilgi 

çeken belgeleri arasında yerini alıyor. 10, 11 ve 12 Mayıs 1915 

tarihli emirlerde Mustafa Kemal savaşa ilişkin takdir, görüş ve 

emirlerini diğer kumandanlara iletiyor. Toplamda 6 adet olan 

fırka emirleri, hem birebir transkripsiyonları hem de sadeleş-

tirilmiş versiyonlarıyla sergileniyor.  

Sergideki ekran ve projeksiyonlarda Çanakkale Savaşları üze-

rine farklı belgesellerin, tarihi görüntülerin de gösterimleri 

yapılıyor. Kiosklarda ise Avustralya, İngiltere ve Türk arşivle-

rinden özenle seçilmiş fotoğraflar açıklamalarıyla birlikte su-

nuluyor.  

Çanakkale Savaşları’nın adeta seyrini değiştiren Nusret ma-

yın gemisinin, düşman gemilerinin projektörlerine aldırma-

dan Karanlık Liman’a mayınlarını bırakmasının yıldönümü 

olan 7 Mart’ta açılan sergi, 15 Ağustos’a kadar gezilebilecek. 

Sergi ile ilgili detaylı bilgiye www.isbank.com.tr web sitesin-

den ulaşılabiliniyor. 
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