Şahitler ve alıntılar

SEPA OTOMATIK ÖDEME TALIMATI
alacaklı kimlik numarası:
DE97Z7-Z00000460137
Kilian Anıt Derneği’ne hesabımdan otomatik ödemeyle
katkı payı çekmesine onay veriyorum. Aynı zamanda,
bankama, Kilian Anıt Derneği tarafından çekilecek tutarları
doğrudan borç hesabıma yatırması için talimat veriyorum.
Not: Borç verme tarihinden itibaren sekiz hafta içinde
borçlandırılan tutarın iadesini talep edebilirim. Bankamla kabul
edilen koşullar geçerlidir.
Ödeme yöntemi: Tekrarlanan ödeme.
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Ödeyecek kişinin imzası

Kilian Anıtı e. V.
Banka: Förde Sparkasse Kiel
BIC: NOLADE 21 KIE
IBAN DE 33 2105 0170 0022 0036 28
BLZ (Banka kodu) 210 501 70
Hesap No. 22 003 628
www.mahnmalkilian.de
Kamu yararına çalışan dernek, bağışlar vergiden düşülebilir.

“Böylece biz, Kiel öğrencileri tahliye
edildik...Bu nedenle 9 ay ailemden
ayrı kaldım. Uzun süre öğrenemedim:
Hâlâ yaşıyorlar mı?”
Elisabeth Hamann, doğum yılı 1933

“Savaşı kaybetmiş olmamız umurumda bile değil, mühim olan artık bitmiş
olması. Bu en önemlisiydi. Sığınağa
doğru yaptığım bu ölümcül koşunun
bitmiş olması.”
Ingeborg Gleich, doğum yılı 1935
“Ebeveynlerimiz bizi sakinleştirmeye
çalışıyordu: Sığınak hareket etmedikçe, hiç kimseye bir şey olmaz.”
Reinhold Stein, doğum yılı 1934
(ölüm yılı 2013)

Eğitim ortaklıkları ve pedagojik teklifler
1995’ten beri Kilian Anıtı Derneği okullarla, yüksekokullarla, kiliselerle, siyasal eğitim kuruluşlarıyla ve kültür
varlıklarını anma kurumlarıyla birlikte çalışmaktadır. İlk
bağlayıcı okul partnerliği 2016 yılında Kiel Hebbel Okulu ile
imzalanmıştır.
2017’de Kiel ChristianAlbrechts Üniversitesi
Tarih Bölümü ile birlikte
ilk defa bir sergi açıldı.

Destek ve gönüllü katılım
Derneğin iddialı amaçlarını gelecekte de sürdürebilmesi için
desteğe gereksinimimiz var. Destek ortaklıkları, ayni ve nakdi
yardımlar, gönüllü olarak bizi fikren veya varlıklarıyla destekleyecek insanlar kadar önemlidir.
Geçmişle ilgili bilginin barışa destek ve halkların anlaşması
için toplumumuzun bir değeri haline getirilmesi ancak birlikte mümkündür.
Lütfen eğitim çalışmalarımıza destek verin!

Katılıma hazır olmaları,
özgürlüğe ve demokrasiye
olan
ilgileri
geleceğin toplumunun temelini oluşturduğu için, gençler
önemli bir hedef gruptur. Flandernbunker okul dışı eğitim
ortamı olarak tarih eğitiminde, mümkün oldukça görgü
tanıkları ile birlikte, güzel bakış açıları sunmaktadır.

“Sık sık annemle beraber Flandernbunker’de
saklanıyorduk...Sığınak
sarsılıyordu, ışıklar sönüyordu. Biliyorduk: Bombalar üzerimize düşmüştü.
Kimse bağırmıyordu. Herkes çok sessizdi.”
Lisa Dröge, doğum yılı 1928
“Yavrum, bu bir savaş! Dün Fiete asker oldu ve bugün savaş başladı!”
“Anne, savaş nedir ve askerlerin ne
yapması gerekir?”
Emma Ewert, doğum yılı 1926
(ölüm yılı 2016)
Kilian denizaltı sığınağında zorla
çalıştırılan biri olarak hediye edilen
bir yemeği kabul etti, bunun
karşılığında onu dövdüler ve işçi
eğitim kampı Nordmark’a götürdüler.
Hasta bakıcı: “Eğer ayağa kalkmazsan, hava iğnesi yaparım.”
Stanislaw Pusz, , Polonya,
doğum yılı 1924 (ölüm yılı 2013)

Atölye çalışmalarıyla ve proje günleriyle, tarihsel
bağlantılar araştırılıyor ve sosyal öğrenme destekleniyor.
Çeşitli yöntemlerle, Nasyonal Sosyalizmin gündelik yaşamı
gençlerin bugünkü yaşamı ile ilişkilendiriliyor. Çalışmalar
ve sohbetlerle tarihi olayların yaşamları açısından anlamını
keşfedebiliyorlar. Hoşgörü ve medeni cesaret ile ilgili olarak, değerlerin nasıl oluştuğu ve değiştiği tartışılıyor.

FLANDERNBUNKER
KILIAN ANIT DERNEĞİ
BARIŞA DESTEK VE HALKLARIN ANLAŞMASI
İÇİN TARİHSEL ARAŞTIRMA

Sunduklarımız: Rehberli turlar - Atölye çalışmaları Uzun süreli projeler
Öğretmenleri bizimle iletişim kurmaya davet ediyoruz.

Kilian Anıt Derneği e.V. (Kayıtlı dernek)
Kiellinie 249 · 24106 Kiel · Tel.: +49 431/26 06 309
www.mahnmalkilian.de · E-Posta: info@kriegszeugen.de
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Anma ve eğitim amaçlı bir sığınak
Şehirde savaşa, baskıya ve şiddete karşı bir simge
Eyaletin günümüzdeki başkenti olan Kiel, Alman
İmparatorluğu’nda 1871’den beri imparatorluğun donanma
limanı olarak tüm dünyada tanınmaktaydı. İkinci Dünya
Savaşında, donanma limanı ve donanım üretim merkezi olarak
işlevini emniyete almak için sığınak kalesi olarak genişletilmiştir.
Kiel halicinin doğu kıyısında denizaltıların bombalardan korunarak imalatı için 175 metre uzunluğundaki sığınak, binlerce zorla çalıştırılan işçi ve savaş esiri kullanılarak „Kilian“
kod adı ile inşa edilmiştir. Savaştan sonra 1946 yılında
sığınak müttefikler tarafından patlatılarak imha edilmiştir.
Uzaklardan görülebilen yıkıntı, 1987‘de tarihi bir anıt olarak
korumaya alınmıştır. Liman genişletme çalışmaları nedeniyle
tamamen ortadan kaldırılma tehlikesiyle 1995 yılında
sığınağın anıt, kültürel varlık ve savaş mezarlığı olarak
korunması için devreye giren Kilian Anıt Derneği kurulmuştur.
Bu nedenle dernek 1999’da anıt koruma alanında Almanya
ödülünü kazanmıştır - yine de 2000 yılında savaş kalıntısı
yıkılmıştır.

Tarihten gelecek için öğrenmek
Kilian Anıt Derneği’nin amaçları
2001‘de, Kilian Anıt Derneği, Nasyonal Sosyalizm ve İkinci
Dünya Savaşı döneminin otantik bir tanığı olan
„Flandernbunker“i devraldı.
Bugün, canlı tarihin bilgi ve buluşma yeri olarak hizmet ediyor. Harabe olarak sığınak, savaşın çılgınlığını ve yıkıntısını
aynı anda belgelemektedir - “imparatorluk donanma şehri”
Kiel’de savaş, şiddet ve baskıya karşı, barışa destek ve
aydınlanma için benzersiz bir simge. Buradan, kişisel

yaşamlar ile dünya tarihi arasında bir bağ yaratılıyor. Bunun
için Kilian Anıt Derneği tüm toplumsal kuruluşlar ve kültürel
oluşumlara işbirliği imkanı sunmaktadır.

Flandernbunker

Flandernbunker’de rehberli
turlar ve sergiler
Rehberli tur Flandernbunker’i ve işlevini tanıtıyor ve Birinci
ve İkinci Dünya Savaşlarına ve Nasyonal Sosyalizme giden
yolu açıklıyor. Bazen dönemin tanıkları kendi anılarını
anlatıyorlar. Sonunda şimdiki zamanla ilgili bağlantılar
oluşturuluyor.

Flandernbunker Kiel Wik donanma limanında eski bir yer üstü
donanma sığınağıdır. Adını 1943 yılında Nasyonal Sosyalist
Devletin Birinci Dünya Savaşında „Flandern donanma
kolordusu”nun şehitleri için komşu “Flandern meydanı”nda,
1927 yılında „Tirpitz limanında” inşa edilmiş olan “Flandern
anıtı” ile ilgili olarak kahramanlık efsanelerini güçlendirme
çalışmaları amacıyla aldı.
Sığınak 1943’ten 1944 Haziranına kadar zorla çalıştırılan
işçiler kullanılarak inşa edilmiştir. 550 metrekarelik bir zemin
üzerinde üç katlıdır. Duvar kalınlığı: 2,5 m, tavan: 4 m. İkinci
Dünya Savaşı sırasında sığınak, 5. Denizaltı filosu askerleri için
bir korunak oluşturan Kiel, Kuzey-Doğu denizi kanalı ve tüm
Doğu denizi bölgesi için telsiz merkezi ve kumandanlık olarak
hizmet verdi. Sınırlı olarak korunma ihtiyacındaki sivillere de
hizmet verdi. Savaştan sonra bu çelik beton yapı gıda malzemeleri ve eşya deposu olarak kullanıldı. 1950 yılında
patlatılarak açılan yarıklarla askeri olarak kullanılmaz hale getirildi ve harabe olarak yıkılmaya terk edildi. Kilian Anıt Derneği
barışa destek ve halkların anlaşması için tarihsel araştırma
amacıyla Flandernbunker’i devraldıktan sonra, sığınak
2004’te kültürel varlık koruması altına alındı ve aslı korunarak
tadil edildi.

Sergilerde tarihsel ilişkiler fotoğraflar, metinler ve videolarla
açıklanıyor: Flandernbunker’in kendisi ve Kiel ve donanma
arasındaki bağlantı, 1871’de imparatorluğun donanma
limanı olarak kurulması, 1918 Kasımında işçi ve tayfaların
ayaklanması, Kiel ve bugünün komşu şehirlerindeki Nasyonal Sosyalist rejimin ve İkinci Dünya Savaşının zulmüne kadar.

Barışa destek ve halkların
anlaşması için üyelik

“Savaşın görgü tanıkları projesi”
ile anma cesareti
“Anma cesareti” kelimenin
gerçek anlamıyla alınabilir,
çünkü savaşla veya Nasyonal Sosyalizm ile ilgili
anılarını paylaşmak herkes
için kolay değildir. Savaşın
görgü tanıkları projesi yaşlı
insanları
İkinci
Dünya
Savaşındaki kişisel kaderleri
hakkında anlatıya cesaretlendiriyor, böylece genç
nesiller o zamanın dehşetini
anlayabilir ve barış, özgürlük
ve
demokrasinin
değerini fark edebilirler. Dönemin tanıkları ile kayıt
edilmiş konuşmalar veya video röportajları derneğin bürosunda yazıya dökülüyor, değerlendiriliyor ve arşivleniyor.
Malzeme Flandernbunker’deki çalışmalarda, yayınlarda,
sergilerde ve aynı zamanda başka yerlerde de kullanılıyor.

Mahnmal Kilian e.V.
Kiellinie 249 · 24106 Kiel

KATILMA DILEKÇESI
“Kilian Anıt” Derneği’nin amaçlarını destekliyorum ve tam üye
olarak kayıt olmak istiyorum.

Soyadı, Adı (Lütfen matbaa harfleri ile yazınız)

Doğum yılı

Cadde, No.

PK, Şehir

YAPACAĞIM ÖDEME:

Savaşın görgü tanıkları ve Nasyonal Sosyalist rejimin
kurbanları ile görüşmelerden kesitler o zaman yaşananları
somutlaştırıyor. Öğrencilerin değişen sergileri bu konuya
yöneliktir. 2. katta tarih ve sanatla ilgili güncel sergiler
bulunmaktadır. Çelik konstrüksiyon bir merdiven ile Kiel halicini çepeçevre gören sığınağın çatısına ulaşılıyor - Donanma limanından Laboe anıtına kadar.
Turlar düzenli olarak her ayın 1. Pazarında saat 11:30’da
(Ocak ayı hariç), talep eden gruplar için (neredeyse) her
zaman yapılır.
Tüm fotoğraflar ©Kilian Anıtı Derneğine aittir.

“Sığınaklar, bombalar, insanlar” - savaşın görgü tanıkları
projesinin bir sergisi Flandernbunker’de görülebilir. Savaş
yılları ile ilgili deneyimlerinizi (savaşın hemen öncesi ve
sonrası dönemler veya bugünün savaşlarına ait deneyimler
de olabilir) paylaşmak isterseniz, her telefonu veya mektubu sevinerek karşılarız! Evinizde veya bizim büromuzda bir
görüşme yapılabilir.
Bize ulaşabileceğiniz adres:		
		
Telefon: 0431 / 260 63 09 · E-Posta: info@kriegszeugen.de
Mahnmal Kilian e.V. · Kiellinie 249 · 24106 Kiel

Tarih

Yıllık destek katkı payı:

EUR

Yıllık düzenli katkı payı:

EUR 20,-

Yıllık düzenli katkı payında düşük
gelir durumunda indirim yapılır:

EUR 12,-

Ödeyecek kişinin imzası

Bilgilerim sadece dernek çalışmalarında kullanılabilir, üçüncü
kişilere verilmez.

Verein Mahnmal Kilian e.V.
Kiellinie 249 · 24106 Kiel

