
kadar Charlemagne 789'da çana uygu
lanan vaftizi reddetmişse de gelenek re
forma kadar yaşadı ve bugün Batı'da 
hala varlığını sürdürmektedir. 

Çanlar önceleri elle çalınırken daha 
sonra motorla da çalıştınlmaya başlan 

m ı ştır. Kiliselerin durumlarına göre çe
şitli büyüklükte çanlar kullanılmaktadır. 
Mesela Köln Katedrali'nin çanı 25 ton. 
Kremlin Katedrali'ninki ise 219 tondur. 
Bazı çanlar tarihi değerleri dolayısıyla 

müzelerde korunmaktadır (mesela Edin
burg Müzesi'ndeki St. Fi lians Beli. Köln 
Müzesi 'ndeki Sautfang çanı gibi). Amerika'
daki Liberty Beli. Londra'da Westminster 
Ki lisesi 'ndeki Big Ben ve Çin'de Peiping'
deki 60 tonluk çan dünyanın en tanın
mış çanlarındandır. 

Arapça'da çan için kullanı lan ceres ve 
naküs kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de geç
mez, ancak hadislerde her ikisi de kul
lanılmıştır. Hz. Peygamber. vahiy çeşit
lerinden biri hakkında bilgi verirken ken
disi için en şiddetiisi olduğunu belirtti
ği bu vahyin ona zaman zaman "ceres 
sesi" gibi geldiğini söylemiştir (BuharT. 
"Bed'ü'l-vaJ:.ıy", 2. "Bed'ü'l-l].alJ.ı:", 6; Müs
lim, "Fe:i:a 'il", 87) Bu ses bir çan sesinin 
heybetiyle açıklan ı p böylece Hz. Peygam
ber'in halktan Hakk'a, mülkten melekü
ta yöneldiği düşünülmüşse de ceresin 
"gizli, yavaş. dışatıdan duyulayamayacak 
kadar hafif ses" şeklindeki kök anlamı 
göz önünde bulundurularak bunun bir 
çeşit sinyal veya alarm olarak açıklan
ması daha uygun görülmektedir. Zira 
Arapça'da naküs tamamen çan için kul
lanılırken ceresle ilgili kelimeler madeni 
çanın dışında birbirine çarptıkça ses çı

karan şeylerden yapılan zil. çıngırak an
lamı da taşımaktadır. Mesela ezanla il
gili hadislerde bazı sahabilerin çan çal
mayı teklif ettikleri yolundaki rivayet
lerde tokmağı ağaçtan olan çanı ifade 
eden naküs kelimesi geçmektedir (bk. 
Buhari. "E~&n", ı. "Enbiya", 50, Müslim. 
"Sal&t", I ; Tirm izi. "Şal&t", 1 ). Başka bir 
hadiste bir adamın taşıdığı tahta çan
dan söz edilirken de bu kelime kullanıl
mıştır (bk. Da rimi. "Salat", 3; ibn Mace. 
"E~an", ı ; Ebü Davüd. "Salat", 28) 

Hz. Peygamber. kendi ümmetini baş
ka dinlerin gelenek ve merasimlerinden 
uzak tutmak amacıyla bazı uyarılarda 

bulunmuştur. Çan konusu da bunlardan 
biridir. Nitekim bir hadise göre içinde 
çan bulunan eve melekler girmez (Müs· 
ned, ıı . 366, 372; Ebü Davüd. "Ij:atim", 6 ; 
NesaT. "Zinet", 54). Bir başka hadiste de. 
"Çan şeytanın düdüğüdür" (Müslim, "Li-

b&s", 104 ; Ebü Davüd. "Cih&d", 46. "Ij:a
tim", 6) denilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Feyyümf. el·Misbtihu·t·nıünir, Beyrut 1987, s. 

37, 237; Duden Lexikon, Mannheim 1967 , ll, 
900; DCR, s. 134, 460; el·Muuatıa', "Kur'an", 
7; Müsned, ll, ı48 , 366, 372; IV, 43; VI, ı58, 
ı63, 257 ; Darimi. "Salat", 3; Buhari. "Ezfuı", 

ı , "Enbiya", 50, "Bed'ü'l-val).y", 2, "Bed;ü'l
halk", 6; Müslim. "Salat", ı , "Libas", ı 04, "Fe
ia.'Ü", 87; ibn Ma~e. "E~an", ı; Ebü Davüd. 
"Salat", 28, "tıatim", 6, "Cihi'ı.d", 46; Tirmizi. 
"Salat", ı, "Menakıb", 7; N esai. "E~an", ı, "Zi
net", 54, "İftitah", 37; Ayni. 'Umdetü'l·kari, Ka· 
hi re ı392 / 1972, XII, 69· 70; TA, lll , 352·353; 
ERE, VI, 3ı3 vd.; ABr., VI, 307·308; Büyük La· 
rousse, istanbu l 1986, V, 2560·2561. 

L 
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ÇANAKKALE 

Marmara bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Çanakkale şehri, aynı adı taşıyan bo
ğazın Anadolu yakasında ve bu bağazın 
en fazla darlaştığı bir kesimde düz bir 
alanda kurulmuştur. 

Çanakkale, kuruluşu pek eski dönem
lere inmeyen ve temeli Fatih Sultan Meh
med döneminde atılmış olan bir )01. yüz
yıl şehridir. Şehrin bu yeniliğine karşılık 
çevresinde yapılan kazılar yörede tarih 
öncesine kadar inen yerleşmelerin varlı

ğın ı ortaya koymuştur. Bunların başın

da Çanakkale Bağazı'nın güney ağzı ya
kınında kurulmuş olan Truva gelir. Bu 
şehrin eski katları Eski Tunççağı'na ka
dar inmektedir. Zamanla defalarca ya
kılıp yıkılan bu şehir milattan önce XIII. 
yüzyılda Yunanlılar tarafından kuşatılıp 

yı kıldı. Bununla beraber şehir sonradan 
tekrar gelişti. Kesin olarak ortadan kalk
ması . önünün alüvyonlarla dolması ve 
Çanakkale Bağazı çevresinde daha elve
rişli yerde kurulan başka şehirlerin re
kabetiyle de ilgilidir. Bununla beraber 
daha sonra kurulan şehirlerden Darda
nos da (bugünkü Çanakkale'nin gü neyinde 
Truva ile Çanakkale arasında) uzun ömür
lü olmamış, çabucak önemini kaybetmiş 

Çanakkale'den 
bir görünüş 

ÇANAKKALE 

ve daha Ortaçağ'a gelmeden ortadan 
kalkmıştır. Bu topraklar Yunan egemen
liğinden sonra Pers hakimiyetine. milat
tan önce 334 yılından sonra da İsken
der'e ve onun varisierine geçmiştir. Sı
rasıyla Bergama Krallığı. Roma ve Bizans 
hakimiyetlerini tanıyan bu yöre impara
tor Justinianos devrinde Slav ve Hun
lar'ın saldırısına uğradı . VII ve VIII. yüz
yıllarda müslüman Araplar ' ın gelip geç
tiği bu yöreye Bizans egemenliğinin son 
dönemlerinde Türkmen akınları da baş
ladı. 1. Kılıcarslan · ın oğlu Sultan Melik
şah döneminde ( ı ı ı 0-1 116) Selçuklu- Bi
zans çatışmaları çerçevesi içinde Selçuk
lu emirleri Muhammed ve Monolog, Bur
sa ve Ulubat üzerinden Çanakkale yöre
sine kadar ulaştılar. Anadolu Selçuklu
ları'nın parçalanmasından sonra kurulan 
beyliklerden Karesi Beyliği ·nin toprak
ları da bu yöreye kadar uzanıyordu. Bu 
beyliğin topraklarının Sultan 1. Murad 
tarafından 1360 yılında Osmanlı toprak
Iarına kesin olarak katılmasıyla Çanak
kale yöresi Osmanlı idaresine geçmiş 
oldu. 

Aşağı yukarı birbirine yakın kesimler
de kurulan ve sonradan ortadan kalkan 
şehirlerin (Truva. Dardanos) yerini Yeni
çağ başlarında kurulan Çanakkale şehri 
almıştır. Bu yeni şehrin nüvesini, Fatih 
Sultan Mehmed' in burada boğazdan ge
çişi kontrol altına almak için yaptırmış 
olduğu kale meydana getirir. Bu kale. 
civarda Çanakkale Bağazı ' na dökülen 
Kocaçay (Sarısu da denir) ağzındaki bir 
alüvyonlu düzlük üzerinde kurulmuştur. 
1463 yılında inşa edilen ve Kal'a- i Sulta
niyye adı verilen bu yapı kare şeklinde 
idi. Köşe lerinde burçlar ve ortasında bü
yük bir ka le ve yine Fatih Sultan Meh
med tarafından inşa ettirilen bir de ca
mi bulunuyordu. Fatih kale içindeki bu 
camiden başka şehirde de bir başka ca
mi (bu camin in yapımı ka leden de önce 
1452 yı l ı ndad ır) ve hamam yaptırmıştı. 
Stratejik önemi çok fazla olan bir kesim
de kurulan bu kale etrafında zamanla 
gelişen bir yerleşme yeri oluştu. önceleri 
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Çanakkale 
Saat Kulesi 

bu yerleşmeyede Kal'a-i Sultaniyye de
niyordu. Bu küçük yerleşim birimi kuru
luşundan az sonra 1464 yılındaki bir Ve
nedik zorlamasından başka hemen he
men iki asır hiçbir saldırı görmeyerek 
gelişti. XVII. yüzyılda şehri ziyaret eden 
Evliya Çelebi şehrin düz bir ova üzerin
de, bağ ve bahçeler içinde kurulmuş ol
duğunu zikretmekte, gayet bakımlı ve 
üstü kiremit örtülü 2000 kadar eve sa
hip bulunduğunu ilave etmektedir. XVII. 
yüzyılın ortalarına doğru Çanakkale Bo
ğazı Venedikliler'in sık sık taarruzuna 
uğradığından ve bir süre de onların ab
lukası altına alındığından bu olaylardan 
Kal'a-i Sultaniyye şehri de zarar gördü. 
Hatta Venedik- Osmanlı deniz savaşları
nın en şiddetlilerinden biri 16S4 yılında 
tam şehrin önünde meydana geldi. Bu 
yüzden asrın sonlarına doğru 1680 yılın
da bu yöreden geçen seyyah Grelot bu
radan şehir veya kasaba olarak bahset
memekte. 3000 nüfuslu büyük bir köy 
olarak söz etmektedir (İA, lll , 338) 

Fakat şehirdeki bu bakımsız durumun 
fazla uzun sürmediği ve tekrar marnur . 
hale geldiği, XVIII. yüzyılda buradan geç
miş olan seyyahların yaptığı tasvirlerden 
anlaşılmaktadır. 17 43 yılında burayı ziya
ret etmiş olan seyyah Pococke. şehrin 
çevresinin 2,S kilometreye yakın oldu
ğunu, nüfusunun büyük bir kısmının ipek 
ve yelken bezi ile çanak çömlek yapımı 
ve ticaretiyle uğraştığın ı yazmaktadır 

(İA, a.y.). Burada imal edilen çanak ve 
çömlekler ülkenin başka taraflarına da 
gönderiliyordu. Çanak imalat ve ticare
tinin şöhrete kavuşması sonucunda da 
Kal'a-i Sultaniyye'ye Çanak-Karası denil
meye başlandı ve zamanla bu isim yer
leşerek eski ismini unutturdu. Daha son
ra da Çanakkale şekline dönüştü. 

Bu yüzyılda Çanakkale'de bir isveç kon
solosluğunun bulunuşu da şehrin o dö-
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nemdeki önemini ortaya koymaktadır. 

XVlll. yüzyılın sonlarına doğru (1783) Os
manlı kalelerinin tahkim ve müdataası 
konusunda araştırmalar yapmak üzere 
istanbul'a davet edilen Antoine Chabot 
adlı Fransız istihkam subayı, beraberin
deki bir coğrafya uzmanı ile birlikte Ça
nakkale'ye de giderek Çanakkale'nin mü
dafaası hususunda projeler yapmıştı. 

XIX. yüzyılın başlarında Çanakkale şeh
ri diplomatik görüşmelere de sahne ol
du. istanbul ve Çanakkale boğazlarından 
savaş gemilerinin geçişini yeniden dü
zenleyen bir antlaşma S Ocak 1809'da 
ingiliz elçisi Rober Ader ile Osmanlı tem
silcisi Vahid Efendi arasında bu şehirde 
imzalandı. Onun için bu antlaşmaya Ça
nakkale ya da şehrin eski adıyla Kal'a-i 
Sultaniyye Antiaşması adı verilir. 

XIX. yüzyılın ilk yarısında Çanakkale'ye 
uğrayan Mareşal Moltke bu şehrin bağ 
ve bahçelerle çevrili olduğunu, çınariarın 
gölgesi altında bulunduğunu ve boğaz 
paşasının bu şehirde oturduğunu kay
detmektedir. 1831 Haziranında ll. Mah
mud çıktığı ikinci yurt içi gezisinde Ça
nakkale'ye uğramış, bir hafta burada 
kalmış, bu sırada başta Kal'a-i Sulta
niyye olmak üzere Kilitbahir, Seddülba
hir, Kumkale ve Bozcaada kalelerini do
laşmış, yapılan top atışı talimleriyle biz
zat alakadar olmuştur. Yüzyılın ortaları
na doğru Sultan Abdülmecid de Eser-i 
Cedfd adlı gemiyle Çanakkale'ye gelmiş 
(25 Haziran 1845) ve kalenin tahkimatıyla 
bizzat ilgilenmiştir. Yüzyılın sonuna doğ
ru imparatorluğun idari coğrafyası konu
sunda dört ciltlik eser yayımiayan V. Cu
inet şehirde sekiz cami, üç mescid, altı 

hamam. elli iki dükkan, yirmi altı fırın 

bulunduğunu ve ev sayısının da 2040 ol
duğunu söyleyerek o yıllardaki nüfusu
nu 11.062 olarak vermektedir. Bu sıra
larda Çanakkale'de renkli ipek, sırma 

ve mercanla yapılan işlemedlik çok ge
lişmişti. Bunlarla birlikte çevresinde do
kunan yörük halıları da Çanakkale şeh
rinde toplanıyor ve buradan dışarı gön
derilerek şehrin ticari hayatına büyük 
bir canlılık katıyordu . Buna karşılık bir 
önceki yüzyılda çok önemli olan ve şeh
re adını vermiş bulunan çanak çömlek 
imalatı eski önemini kaybetmiş ve geri
lemiş bulunuyordu. Bunda şehrin, 1860 
ve 186S yıllarında uğradığı ve bazı ma
hallelerini büyük ölçüde harap bırakan 
yangınlar esnasında bazı çanak çömlek 
fırın ve imalathanelerinin üretim yapa
mayacak duruma gelmelerinin de etkisi 
olmuş bulunabilir. Bununla birlikte bu 
yıllarda da şehrin ihraç ettiği maddeler 

XIX. yüzyıla ait Çanakkale isi testi ve tabak (i,tanbul ÇinHi 

Köşk Müzesi , Envanter , nr. 41 /280, 41 /2 14) 

arasında az da olsa toprak imalatına rast
lanıyordu. Ayrıca Çanakkale· den ihraç 
edilen ürünler arasında zeytinyağı, tahıl, 
palamut. mazı. deri, yün ve keçe de yer 
alıyordu. 

Şehrin bu sıralarda ticaret ve strate
jik konumu bakımından önemli bir yer 
işgal ettiği, Çanakkale'de birçok yaban
cı temsilciliklerin bulunmasından da an
laşılmaktadır. XIX. yüzyılın son çeyreğin
de ingiltere, Fransa. Yunanistan ve Rus
ya'nın Çanakkale'de birer konsolosluğu 
vardı ve bu devletler burada birer kon
solos yardımcısı (vice-consul) ile temsil 
ediliyorlardı. Bunlara 1872 Şubatında 

bir de Almanya konsolosluğu ilave edil
di, fakat bu sonuncusu Nisan 1887'de 
kapandı. 

idari bakımdan Çanakkale şehri Os
manlı imparatorluğu'nun ilk dönemle
rinde Anadolu eyaleti içindeki Biga san
cağına bağlı bulunuyordu. Daha sonra 
yaklaşık 1 S33 yılında kurulmuş bulu
nan ve merkezi Gelibolu olan Cezayir-i 
Bahr-i Sefid vilayetinin içinde yer aldı. 

Sonra bu vilayetin merkezi Çanakkale 
oldu, 1876 yılından sonra da müstakil 
Biga sancağının merkezi haline geldi. 

Çanakkale tarihinin en acılı günleri XX. 
yüzyılın başları olmuştur. 18 Mart 191 S'
te cereyan eden büyük deniz muhare
beleri şehrin önündeki sularda meyda
na geldi. Bu muharebede Türkler başa
rılı olup düşmanı boğazdan geçirmediği 
halde şehir çok büyük zarar gördü. 18 
Mart sabahı boğaza giren on altı savaş 

gemisinin açtığı ateş sonunda şehir ateş
ler içinde kalmıştı. Sivil nüfus tahliye edil
miş olduğundan nüfusu azaldı, ticaret 
geriledi ve şehir sönükleşti. Şehrin nü
fusunun artması ve kalkınması ise an
cak Cumhuriyet döneminde oldu. 

XX. yüzyılda Çanakkale'nin nüfusu. za
man zaman şehre yerleştirilen askeri bir-



likler do layısıyl a artmış, bazan da bu bir
liklerin başka yerlere aktarı lması sonu
cunda azalmıştır. Cumhuriyet döneminin 
ilk nüfus sayımında ( 1927) şehirde sa
dece 8515 kişi sayılm ıştı. 1935 sayımın
da nüfusu 11.495'e ulaştı. ll. Dünya Sa
vaşı içinde buraya asker yığılmasının so
nucu olarak 24.621 nüfusa erişti. Sava
şın bitiminden birkaç ay sonra yapılan 
1945 sayımında, askeri birliklerin çekil
mesi henüz tam gerçekleşmediğİnden 
ancak 22.869'a düşen nüfus 1950'de he
men hemen 1935'teki seviyesine indi 
( ı ı .824 ). 1950'den sonra şehir nüfusu 
devamlı artış göstererek 1970'te 27.042'
ye, 1980'de de 39.975'e çıktı. 1990 sayı
mının sonuçlarına göre ise 50.000 ' i de 
aşarak 53.995'e ulaştı. 

Şehrin alan üzerindeki gelişmesi de 
1950'1i yıllara kadar yavaş olmuştur. O 
yıllarda şehrin yerleşme alanı yüzyılın 

başındaki sınırlarını hemen hemen ko
ruyordu. Şehir sadece Kocaçay'ın Çanak
kale Bağazı'na ulaştığı yerin gerisindeki 
düzlükte ve bu düzlüğü kuzey rüzgarıa
rına karşı nisbeten koruyan Hastahane 
bayırının bir bölümünde yayılıyordu. Ça
nakkale'nin eski mahallelerinden olan 
Fevzipaşa mahallesi çayın ağzındaki düz
lükte, Kemalpaşa mahallesinin bir bölü
mü ise Hastahane bayırında kurulmuş

tur. Şehrin son kırk yıl içindeki gelişme

si. ağırlık merkezi gene ilk kuruluş yeri 
olan düzlük başta olmak üzere Kocaçay 
boyunca doğuya . kıyı kesiminde ise ku
zeye doğru olmuştur. Fakat kuzeyde kı 

yı kesiminde bulunan askeri bölge şeh

rin bu yöndeki genişlemesini sınırlamış

tır. Bu sebeple Çanakkale şehri güney
de Kocaçay'ın karşı yakasına da atlamış, 

bu doğrultuda ve doğuda Balıkesir ve 
izmir karayolları istikametinde iç kesim
lere doğru yayılmıştır. 

Çanakkale'deki sanayi kuruluşlar.ı da
ha çok şehir dışında izmir ve Balıkesir 
karayolları boyunca gelişmiş olup (kon
serve ve petrokimya tesisleri gibi) küçük 
ölçüdeki sanayi kurul uşları ise şehrin 

içinde dağınık vaziyette bulunmaktadır. 

Çanakkale şehrinin merkez olduğu Ça
nakkale ili Balıkesir, Tekirdağ ve Edirne 
ile kuşatılmıştır. Çanakkale ilinin Mar
mara deniziyle Ege denizinde de sınırı 

vardır. Ege denizinde bulunan ve Türki
ye'nin en büyük adası olan Gökçeada (im
roz) ile üçüncü büyük adası olan Bozca
ada bu ilin sınırları içindedir. Çanakkale 
ili merkez ilçeden başka Ayvacık. Bay
ramiç, Biga. Bozcaada. Çan, Eceabat. 
Ezine. Gelibolu, Gökçeada. Lapseki ve 

Fatih Sultan Mehmed'in sur dışında inşa ettirdiği cami 
ı restorasyondan sonral . Çanakkale 

Yenice adlı on üç ilçeye ve otuz iki bu
cağa ayrılmış olup 9737 km 2 genişliğin

deki topraklarında 585 köy bulunmak
tadır. ilin 1990 sayımına göre nüfusu 
432.263, nüfus yoğunluğu ise 44 idi. 

Diyanet işleri Başkanlığı ' na ait 1991 
yılı istatistiklerine göre Çanakkale'de. il 
ve ilçe merkezlerinde yetmiş yedi, kasa
ba ve köylerde 665 olmak üzere toplam 
742 cami bulunmaktadır. il merkezinde
ki cami sayıs ı ise on dörttür. 
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liJ METiN TuNCEL 

ÇANAKKALE BOGAZI 

Marmara denizi ile Ege denizini 
birbirine bağlayan boğaz. 

_j 

Çanakkale Bağazı coğrafi özellikleri 
bakımından komşusu olan istanbul Bo
ğazı 'na benzemekte, ancak ayrıntıya ait 
bazı özelliklerle ondan ayrılmaktadır. Ça-

ÇANAKKALE BOGAZI 

nakkale Bağazı da istanbul Bağazı gi
bi kuzeydoğu - güneybatı doğrultusunda 

uzanan iki esas parça ile bu · parçaları 
biribirine bağlayan orta kısımdaki ku
zey- güney doğrultulu çok kısa bir par
çadan oluşur. Şekil bakımından istanbul 
Bağazı'na bemernesine karşılık boyut
ları bakımından ondan farklıdır. Çanak
kale Bağazı boy ve en bakımından istan
bul Bağazı'nın iki mislidir. Bağazın uzun
luğu. iki kıyısına aynı uzaklıkta yani tam 
ortasından geçen bir çizgi üzerinde 62 
kilometreyi bulmaktadır (istanbul Bağa
zı'nın orta çizgisi üzerinde ölçülen uzun
luk ise 30.5 kilometredir). Kıyılarının bü
tün girinti ve ç ı kıntıları dikkate alınarak 
yapılan bir ölçüm ise Çanakkale Bağa
zı'nın Anadolu kıyılarının (ı<:umkalebur

nu ·ndan Çardak fenerine kadar) uzunlu
ğunun 94 km., Avrupa kıyılarının uzun
luğunun ise (Seddülbahir-Çankayaburnu 
aras ı) 78 km. olduğunu ortaya koyar. Ça
nakkale Bağazı'nın genişliği kuzey giri
şinde 3200 m. olarak başlamakta, gü
ney ağzına yaklaşıldıkça önce çok faz
la genişleyerek 8 kilometreyi bulmakta. 
tam güney ağzında ise 3600 metreye 
inmektedir. Bağazda yer yer darlaşma
lar da görülür ve bunlar daha çok bağa
zın kuzey- güney doğrultu! u orta kesi
mine rastlar. Bu kesimde özellikle iki 
yerde Çanakkale Bağazı'nın kıyıları biri
birine fazlasıyla yaklaşır. Bunlardan bi
risi Anadolu kıyısındaki Nağaraburnu ile 
karşısındaki Bigalı Kalesi arasında olup 
buradaki genişlik 1950 metredir. Bir di
ğeri ise daha güneyde Çanakkale şehri
nin bulunduğu mevkide bağaza dökülen 
Kocaçay (Sarıçay) ağzı ile karşısındaki Ki
litbahir arasında bulunur. Bağazın en 
dar kesimi de bu sonuncusudur ve bura
da iki kıyı arasındaki mesafe 1375 met
redir. 

Çanakale Bağazı'nda da istanbul Bo
ğazı'nda olduğu gibi derinliği 60 metre
yi bulan bir oluk bağazı baştan başa ge
çerek Marmara denizini Ege denizine 
bağlar. Bu devamlı çukur içinde de gö
bek şeklinde birtakım daha derin çu
kurlar bulunur. Bağazın kuzey kesimin
de bulunan böyle bir çukurlukta derin
lik 95 metreye inmektedir. Fakat daha 
büyük derinliklere boğaz genişliğinin 

azaldığı orta kesimlerde rastlanır. Derin
lik Nağaraburnu önündeki darlaşma ala
nında 102 metreye. Çanakkale - Kilitbahir 
çizgisinin biraz kuzeyinde de 106 met
reye iner. Çanakkale Bağazı'nın güney 
ağzına yakın olan kesimlerde de 1 00 
metreyi geçen derinliklere rastlanır. 
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