Yaşayan Kent Troia
Troia Çanakkale’nin il sınırları içerisinde ve merkeze 30 km mesafede yer almaktadır. Coğrafi açıdan
oldukça stratejik bir noktada bulunan Troia antik kenti binlerce yıldır iki kıta arasında ticaret, kültür,
bilim ve sanat yollarının buluştuğu önemli bir konuma sahiptir.
İlk Troia günümüzden yaklaşık 3.200 yıl önce bu coğrafyada kurulmuş olup, tarih boyunca dokuz kez
doğal afetler ve savaşlar gibi nedenler ile yıkılıp aynı bölge üzerine tekrar kurulmuştur.
Troia yaşadığı çeşitli yıkımlara rağmen var olma mücadelesini asla kaybetmemiştir. Gerçek ve
mitolojinin harmanlandığı bu topraklarda çeşitli hikâyeler yer almaktadır.
Örneğin Dünya'nın ilk güzellik yarışması bu topraklarda gerçekleşmiştir. Troia Kralı Priamos'un oğlu
Paris, Tanrı Zeus tarafından Dünya'nın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı İda Dağı'nda en güzeli
seçmek üzere görevlendirilmiştir.
Bir başka hikâyede; güzeller güzeli Zeus’un kızı Helen Sparta’nın kraliçesiyken, Troia prensi Paris
tarafından kaçırılır ve böylece dünyaca ünlü İlyada ve Odysseus destanlarında da yer alan Troia savaşı
başlamış olur.
Dokuz kültür katına sahip olan Troia, uzun yıllar bünyesinde bulundurduğu tüm değerleri ile tarih
sahnesinden kısa süreliğine çekilmiştir. Ta ki Heinrich Schliemann’ın Troia’yı keşfine kadar.
Homeros’un dünyaca ünlü destanı İlyada rehberliğinde bu topraklara gelen Schliemann, 1873 yılında
bu topraklara verilebilecek en büyük zararı vermiştir. Troia’yı gün yüzüne çıkarmak ve insanlık
tarihine kazandırmak yerine, Troia’nın kalbi olan hazineyi alarak bölgeyi terk etmiştir. Bugün hazine
ait olduğu topraklarda Troia’da değil, Moskova Puşkin Müzesi’nde ve Berlin Müzesi’nde
sergilenmektedir.
1988'den 2005 yılına kadar Troia bölgesindeki kazı çalışmaları Tübingen Üniversitesi adına Prof. Dr.
R. Manfred Korfmann tarafından yönetilmiştir. Korfmann Troia ile öylesine bütünleşmiştir ki, adını
Manfred "Osman" Korfmann yapmıştır. Manfred "Osman" Korfmann gerçek bir Troia ve Çanakkale
sevdalısı olarak Troia Antik Kenti’ni tüm dünyaya ‘Anadolu Medeniyeti’ olarak tanıtmış ve
çalışmaları ile tarihe ışık tutmuştur. Bu çalışmalar döneminde Troia layık olduğu değere ulaşmış ve
1998 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır.
Troia’nın bugün halen yaşadığını tüm dünyaya kanıtlayan Manfred "Osman" Korfmann’a 2005 yılında
ki Uluslararası Troia Festivali’nde fahri Çanakkale hemşeriliği beratı verilmiştir. 2005 yılında vefat
eden Manfred "Osman" Korfmann’ın mezarı tarihine ışık tuttuğu ve sevdalısı olduğu Troia’ya doğru
bakmaktadır. Çanakkale’yi en az Çanakkaleliler kadar seven Korfmann’ın adı bugün 6 bin adet kitap
ve 10 bin adet makalesini bağışladığı Korfmann Kütüphanesi’nde yaşamaktadır. 2006 yılında
Çanakkale Belediyesi tarafından restore edilen yapı Çanakkale - Tübingen Troia Vakfına kütüphane
amaçlı kullanılmak üzere tahsis edilmiş ve 2007 yılında Kütüphane olarak hizmet vermeye başlamıştır.
Bugün Troia’da esen her rüzgârın esintisiyle yeni bir değer ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmaları başarı
ile yürüten Troia Kazı Başkanı Rüstem Arslan, Manfred "Osman" Korfmann’nın en büyük hayalini
kaldığı yerden devam ettirmektedir. 54. Uluslararası Troia Festivali’nde Troia kazı çalışmalarını
başarı ile devam ettiren Rüstem Arslan’a Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından
Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülü verilmiştir.
3.000 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan Troia; Kral Priamos’dan Tanrı Zeus’a ve güzeller güzeli
Helen’e kadar tüm geçmişiyle bugün UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmiş ve 2018 yılında
20. yılını kutlamaktadır.
Binlerce yıldır birçok hikâyeye şahit olan Kaz Dağları (İDA) bugün tüm ihtişamı ile mitolojiyi, tarihi
ve aşkı yani Troia’yı selamlamaktadır.
Bugün “Troia Barış İle Yaşıyor”
Sizleri de 2018 Troia yılında Barışın kenti Çanakkale’ye yani Troia’ya davet ediyoruz.

