
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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ÇANAKKALE BOGAZI 

Çanakkale Bağazı'nda da istanbul Bo
ğazı'nda olduğu gibi üst üste bulunan 
iki akıntı sistemi vardır. Üst akıntı. Ka
radeniz'in az tuzlu ve hafif olan sularını 
Ege denizine doğru götürmekte, buna 
karşılık Ege'nin daha tuzlu ve daha ağır 
olan suları bir dip akıntısı ile Marmara'
ya girmektedir. Bu iki farklı yoğunluk 
ve tuzluluktaki su kütlesi biribirine ka
rışmadan üst üste durur, fakat farklı 
istikametlere doğru akar. İki akıntıyı bir
birinden ayıran yüzey güneyden kuzeye 
doğru eğimlidir. Bu yüzey, bağazın Ege'
ye açılan ağzında -1 O metrede bulundu
ğu halde Marmara tarafında -20 m. de
rinlikte bulunur. Kuzeyden güneye doğ
ru akan üst akıntı özellikle dar yerlerde 
ve burunlar önünde hızlanır. öteki yer
lerde yavaşlar. Şiddetli poyraz rüzgarla
rının estiği zamanlarda üst akıntının hı
zı çok daha fazla artar. Sürekli lodos sı
rasında ise bağazın yüzey suları da Mar
mara'ya doğru akar. Bağazın üst suları
nın tuzluluğu binde 26-27. derinlik su
larının tuzluluğu ise binde 38-38,5 ka
dardır. 

Çanakkale Bağazı'nın nasıl olu~tuğu 

ilgili ilim adamlarını hayli meşgul etmiş 
bir konudur. İleri sürülen çeşitli görüş
ler arasında. deniz suları altında kalmış 
eski bir akarsu vadisi olduğu tezi çok
tan beri kabul edilmiş olmakla birlikte 
bu vadinin teşekkülü. teşekkül zamanı, 
içindeki akarsuyun akış yönü ve İstan
bul Bağazı'yla ilişkisi yerli ve yabancı bir
çok araştırmacının halen meşgul oldu
ğu bir konudur. 

Çanakkale Bağazı tarihin çeşitli dö
nemlerinde farklı adlarla anılmıştır. İlk
çağ'larda bu boğaz Hellespontus adıyla 
biliniyor, bu da mitolojideki Kral Atha
mas'ın kızı Helle'nin adından geliyordu. 
Bazı yazarlar Hellespontus adını Çanak
kale Bağazı'yla birlikte bu bağazı çevre
leyen denizierin bağaza yakın olan kısım
ları için de kullanmışlardı. Fakat Hero
dot Batlamyus ve Strabon gibi tanınmış 
İlkçağ yazarları Hellespontus adını sa
dece Çanakkale Bağazı için kullanmış
lardır. Ortaçağ'da bazı İtalyan deniz ha
ritaları Bucca Romaniae veya Stretto Del
la Romana adlarını kullanmışlardır ki her 
iki isim de "Anadolu Boğazı" anlamına 
gelmektedir. Bu sıralarda Avido veya 
Aveo Bağazı adına da rastlanmaktad ı r. 

Bu isim de günümüzde Nağaraburnu adı 
verilen yerdeki ünlü İlkçağ şehri Abydos'
tan gelir. Haçlı savaşları sırasında Batı
lılar Sanctus Georgius (St. George) Boğa-

. zı adını kullanmışlar. ancak çok defa bu 
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tabirle iki boğaz birbirine karıştırılmış, 
hatta Marmara denizi de iki boğazia bir
likte bu adla anılmıştır. Ortaçağ İslam 
coğrafyacılarından İdrfsf, iki boğazia bir
likte Marmara denizi için de "İstanbul 
Boğazı'' adını kullanmış, ayrıca eserinin 
iki yerinde · "Abydos ( •-'!\ ) Boğazı'' de
miştir (Geographie d'Edrisi, ll. 135. 384). 
Ortaçağ'da Çanakkale Bağazı'na ait isim
ler İstanbul Bağazı için kullanıldığı gibi, 
istanbul Bağazı'na ait isimler de Çanak
kale Bağazı için kullanılmıştır. Günümüz
de Avrupalılar Çanakkale Bağazı 'na ço
ğul olarak "Dardaneller" adını verirler. 
Bu isim Truva Kralı Dardanos'un adını 
taşıyan şehirden gelmektedir. Dardanos 
adlı şehir daha Ortaçağ'a gelmeden or
tadan kalktığı halde Türk döneminde 
bağazın en dar yerinde karşılıklı olarak 
inşa edilen iki kaleye birden Avrupalılar 
tarafından Dardanellia deniterek bağa
za da "Dardaneller Boğazı" ve daha son
ra da çoğul olarak Fransızca Dardanel
les, Almanca Dardaneilen ve İtalyanca 
Dardanelli denilmiştir. Çanakkale Bağa
zı 'nın adı Osmanlılar'a ait eserlerde ge
nellikle Akdeniz Bağazı olarak geçer. 
Mesela Pirf Reis'in Kitab-ı Bahriyye'sin
de hep bu ad görülür. Cihannümd'nın 
İbrahim Müteferrika baskısına ilave edil
miş olan haritada da Akdeniz Bağazı adı
na rastlanır. Fakat Katib Çelebi'nin Tuh
fetü'l- kibdr ii esfdri'l- bihdr adlı eserin
de genellikle sadece "Boğaz" adı kullanı
lır. Türkler tarafından Fatih Sultan Meh
med döneminde bağazın Anadolu kıyı

sında inşa edilen kaleye ve bu kalenin 
çevresinde gelişen şehre Kal'a-i Sulta
niyye adı verilince bağaza da Kal'a-i Sul
taniyye Bağazı denilmeye başlandı. Şe
hir daha sonra Çanakkale adını alınca 
boğaz da bu isimle anıldı ve bu isim bü
tün eski isimlerini unutturarak tamamen 
yerleşti. Hatta 1940 'lı yıllardan sonra 
Batı· da neşredilen bazı atlaslarda bile 
Çanakkale Bağazı adının esas alındığı, 

DardaneHes isminin bunun yanında pa
rantez içinde yer aldığı görülmektedir 
(bk. The Ox{ord Advanced Atlas, London 
1942.s.51). 

Çanakkale Bağazı ve kıyıları tarihin 
çok erken dönemlerinden günümüze ka
dar çeşitli tarihi olaylara sahne olmuş 
ve kıyılarında dönemlerine göre Truva. 
Dardanos. Abydos, Sestos, Lampsakos 
gibi çok önemli şehirler kurulmuştur. 

Şunu da hatırlamak gerekir ki klasik İlk
çağ medeniyeti Ege denizi kıyı larında 

yerleştiği sıralarda ve henüz istanbul 
önem kazanmadan önce Çanakkale Bo-

Piri Reis ' in Kitab·t Bahriyye ad lı eserinde Çanakkale Bo· 
ğazı'nın haritası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya. nr. 2612, vr. 44") 

ğazı kıyıları İstanbul Boğazı'ndan daha 
fazla bir canlılığa sahipti. 

Ege denizi kıyılarına yerleşmiş bulu
nan insanların denizciliğe başlamaları 

ve deniz yollarını kullanarak çeşitli yer
lerde ticaret kolonileri kurmak isteme
leri Çanakkale Bağazı'nın önemini arttı
ran ilk olaylardır. Anadolu'nun Batı ke
simleri Lidya Devleti'nin elinde iken Ça
nakkale Bağazı kıyıları da Lidya egemen
liğinde idi. Milartan önce VI. yüzyılın or
talarında Lidya Kralı Krezüs Persler ta
rafından mağlüp edilince Çanakkale Bo
ğazı kıyılarındaki hakimiyet de İranlılar'ın 
eline geçti ve boğaz üzerinde İran-Yu
nan rekabeti başladı. Bu ikisi arasında 
meydana gelen ve Med harpleri adı ve
rilen savaşların önemli olayları Çanakka
le Bağazı kıyılarında meydana geldi. Pers 
Hükümdarları Dara ve Serhas Yunanis
tan'a hücum ederken Çanakkale Bağa
zı'ndan geçtiler. dönüşlerinde yine bu 
yolu kullandılar. Milartan önce 479 yılın
dan sonra da Çanakkale Boğazı kıyıları 
Atina'nın hakimiyetine girdi. Daha son
raki yıllarda vuku bulan Peloponez harp
leri sırasında boğaz kıyıları Atina ile Is
parta arasında rekabet sahası haline gel
di. Bütün dünyayı fethetmek düşünce

siyle sefere çıkan Büyük İskender milat
tan önce 334 yılında Çanakkale Boğazı'

nı geçerek Anadolu'ya girdi ve bir yıl son
ra da boğaz kıyılarında İskender'in ha
kimiyeti kesinleşti. İskender' in ölümün
den sonra boğaz kıyıları onun mirasçıları 
arasında elden ele geçti. 

Milartan önce 191 yılında Anadolu'ya 
ulaşan Romalılar Çanakkale Boğazı kıyı
Ianna da hakim oldular. Daha sonra Ça
nakkale Bağazı Bizans'a giden deniz yo
lu üzerinde önemli bir merhale ve güm
rük işlem yeri olarak önem kazandı. Me
sela boğaz kıyısındaki Abydos'ta bir Bi
zans gümrüğü kurulmuştu ve buradan 



geçerek Bizans'a yönelen her gemi be
lirli bir gümrük ücreti ödemek mecbu
riyetinde idi. Doğu Roma imparatorları 
Çanakkale Bağazı'nı başşehirleri için ki
lit noktası kabul ettiklerinden boğazın 
müdafaası için büyük gayret göstermiş
lerdir. Jüstinyen boğaz kıyısındaki bazı 
kasabaları surlarla çevirmiş, Kallipolis 
(Gelibolu) şehrinin surlarını da daha müs
tahkem hale getirmiştir. Yine aynı hü
kümdar Anadolu kıyısındaki Abydos'un 
karşısına rastlayan Sestas'ta yeni bir ka
le yaptırmıştır. Fakat bütün bu tahkimat, 
Emevf donanmasının VII. yüzyılda iki de
fa (668 ve 672 yıllarında) Çanakkale Bo
ğazı 'ndan geçmesine ve istanbul önleri
ne gelmesine engel olamamıştı. VIII. yüz
yılda da (717) Mesleme b. Abdülmelik 

. kumandasındaki müslüman kuwetleri 
kara yoluyla Abydos'a kadar gelmişler 
ve bu noktadan boğazın karşı yakasına 
geçmişlerdir. Müslüman Araplar'ın bu 
gelişlerinde Çanakkale Boğazı kıyıların
da oldukça uzun süre kaldıkları anlaşıl
maktadır. Zira çeşitli kaynaklar Mesle
me b. Abdülmelik'in Abydos'ta bir mes
cid inşa ettirdiğinden söz ederler (ibnü'I
Fakih, s. 145; Yaküt, ı. 374). Yine bu se
fer esnasında İslam donanmasına ait ge
milerin Çanakkale Bağazı'na girişin i en
gellemek için boğaza kalın bir zincir ge
rilmiş olduğunu rivayet eden kaynaklar 
da vardır. 

Haçlı seferleri sırasında da Çanakkale 
Boğazı önemli bir sefer yolu rolünü oy
namıştır. Deniz ticaretiyle meşgul olan 
Venedik, Cenova ve Piza gibi İtalyan dev
letleri bu seferler sırasında Çanakkale 
Bağazı'ndan faydalanmak için birbirle
riyle rekabete girdiler. Hatta 1194 yılında 
bir Piza filosu boğaza girerek Abydos'a 
kadar geldi ve boğazın etrafındaki Bi
zans topraklarını yağmaladı. 1203'te de 
bir Haçlı donanınası yine Abydos'a ka
dar geldi, fakat bu defa şehir yağma 
edilmedi. 1204 'te ise Bizans toprakları 
Haçlılar tarafından taksim edilince Ça
nakkale Boğazı kıyılarının bazı kesimle
ri Venedikliler'in. bazı kesimleri de La
tin İmparatorluğu'nun elinde ka ldı. Bu 
paylaşınada Gelibolu çevresine hakim 
olan Venedikliler buradan bütün boğaz 
kıyılarını kontrolleri altında tutabiliyor
lardı. 

Bizans Devleti'nin son hanedam olan 
Paleologoslar döneminde Bizans'ın zayıf
lığından faydalanan Venedikliler ve Ce
nevizliler. kendilerinin doğu ticaretinde 
önemli bir yol olan Çanakkale Boğazı üze
rindeki rekabetlerini sürdürdüler. XIII. 

yüzyılın sonlarında Venedik donanınası 

birkaç defa Çanakkale Bağazı'nı geçti 
ve İstanbul önlerine kadar gelerek Cene
vizliler'le çarpışmaya girdi. Bizans'ın son 
dönemlerinde Çanakkale Boğazı kıyıla

rına Türkmen akınları da başlamış bu
lunuyordu. Boğaz kıyılarına ulaşan Me
lik İshak ve Ece Halil Beg gibi Türkmen 
kumandanlarının isimleri günümüzde Me
lik İshak Limanı ve Ece Limanı gibi koy
larda ve Eceabat kasabasının adında ha
la yaşamaktadır. 1332 yılında Aydınoğlu 
Umur Bey Saruhanoğlu ile beraber Ça
nakkale Bağazı kıyısında Gelibolu'ya ka
dar ulaştı. Umur Bey daha sonra 1341'
de 250 tekneden oluşan bir donanma 
ile gelerek Gelibolu'yu bir defa daha ku
şattı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuru
luşundan önceki yıllarda Çanakkale Bo
ğazı Anadolu beyliklerinden Karesioğul
ları Beyliği'nin elinde bulunuyordu. Da
ha sonra Karesioğulları'nın elinde bulu
nan toprakları ele geçiren Osmanlılar 

Çanakkale Bağazı'nın Anadolu kıyılarına 
tamamen hakim oldular. Genişleme plan
ları içerisinde Avrupa kıtasına da yayıl

mayı hedef alan Osmanlılar Orhan Bey 
zamanında Çanakkale Bağazı ' nı aşarak 

Rumeli sahillerine hücum teşebbüsün
de bulundular. Orhan Bey'in oğlu Süley
man Paşa idaresindeki kuwetler karşı 
sahile de geçerek önce Çardak'ın karşı
sındaki Çimpi Kalesi'ni. daha sonra da 
Gelibolu'yu ele geçirdiler. Bu şekilde bo
ğazın her iki yakası da Osmanlı Türkle
ri'nin eline geçmiş oldu ve onlar tarafın
dan kıyıların tahkimine girişildL Gelibo
lu esaslı bir şekilde tahkim edildiği gibi 
bağazın Anadolu kıyısındaki Çardak'ta 
da yeni bir kale inşa edildi. Türkler'in 
Çanakkale Bağazı'na girişinden ve Ru
meli kıyılarına çıkışından endişe duyan 
Bizans imparatoru V. Johannes papa
lıktan yardım istedi. Papanın Türkler'e 
karşı savaş davetine sadece Savoia kon
tu olumlu cevap verdi ve Çanakkale Bo
ğazı'na girip Gelibolu'yu geri alarak Bi
zans'a teslim etti (Ağustos 1366). Fakat 
ertesi yıl ı. Murad Gelibolu'yu tekrar Bi
zanslılar'ın elinden aldı . 

Çanakkale ·Boğazı kıyılarının Osmanlı 

Devleti'nin daha başlangıç döneminde 
Türk egemenliği altına girmesi sonuçla
rı bakımından önemli bir hadisedir. Zira 
bu olay sonucunda Doğu Roma İmpara
torluğu'nun merkezi istanbul ile Akde
niz alemini birbirine bağlayan tek deniz 
yolu Türkler'in kontrolü altına girmiş ol
du. Bu olay Çanakkale Bağazı'nın tarihi 
coğrafyası açısından olduğu kadar Türk 
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tarihi ve Bizans tarihi açısından da son 
derecede önemlidir. Bu önemi iyi kavra
yan Osmanlı idaresi Çanakkale Bağa

zı 'na ve onun kıyılarının tahkimine ge
reken ihtimamı göstermiştir. Yıldırım 

Bayezid 1390 yılında bir boğaz muha
fızlığı kurarak bunun başına Saruca Pa
şa'yı getirmiş, Saruca Paşa da kuwetli 
bir donanma kurarak Çanakkale Bağa

zı'nda Osmanlı hakimiyetini güçlendir
mişti. Buna rağmen Yıldırım Bayezid dö
neminde bir Fransız amirali kumanda
sındaki müttefik donanma ve onun ar
dından bir Venedik donanınası 1396'da, 
başka bir filo da 1399 yılında Çanakka
le Bağazı ' nı geçip istanbul önlerine ka
dar geiebil mişler, fakat herhangi bir ba
şarı elde ederneden geri dönmüşlerdi. 
Yı ldırım Bayezid dönemini takip eden 
Fetret döneminde Türkler' in Çanakka
le Bağazı üzerindeki kontrolleri biraz za
yıflamış, fakat bir süre sonra Türkler 
yeniden hakimiyetlerini güçlendirmiş ve 
boğazda ulaşımı ellerine almışlardır. Bu 
arada Süleyman Çelebi boğazın Anado
lu kıyısındaki Lapseki'de bir kontrol ku
lesi yaptırmıştı. Çelebi Mehmed iktidarı 
ele geçirince Çanakkale Bağazı'na önem 
verdi ve Gelibolu Kalesi' ni tahkim etti. 
Babası Yıldırım Bayezid'in kurmuş oldu
ğu boğaz muhafızlığını da geliştirdi. Bu 
padişah döneminde Venedik donanma
sı Çanakkale Bağazı'na girerek Gelibolu 
önlerine kadar geldi ve burada Çalı Bey 
idaresindeki gemilerle Venedik donan
ması arasında şiddetli bir deniz savaşı 
oldu (29 Mayıs 1416). Osmanlı kuwetleri 
bu savaşın birinci safhasını kazanmış
lar. ikinci safhasında ise mağlüp olmuş
lardır. 

ll. Murad zamanında boğaz kıyılarının 
tahkimine devam edildi ve boğaz yeni
den yabancı gemilere kapatıldı. Ancak 
bu padişah Selanik seferiyle meşgul olur
ken Venedikliler fırsattan istifade ede
rek tekrar Çanakkale Bağazı'na girdiler, 
fakat başarı kazanamayarak geri çekil
diler. Selanik'in Osmanlılar tarafından 

zaptının intikamını almak üzere 1431 '
de Silvestre Morizini kumandasındaki 

kuwetler Çanakkale Bağazı'nda ilerle
yerek boğazın Anadolu yakasındaki is
tihkamları zaptedip surlarını tahrip et
tiler. Bunun üzerine IL Murad 'ın Vene
dikliler'e teklif ettiği barış antiaşması 

Gelibolu'da imzalandı (1431). 1444 yılın
da Segedin Antiaşması'ndan sonra Haç
lı donanması Çanakkale Bağazı'nı ablu
ka ettiğinden Sultan Murad Rumeli'ye 
geçişini İstanbul Boğazı üzerinden yap-
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mak zorunda kalmıştı. Fatih Sultan Meh
med tahta çıkar çıkmaz istanbul'un fet
hini birinci plana aldığından Çanakkale 
Bağazı'nın tahkimine fazla önem vere
medi. Fakat istanbul kuşatması sırasın
da Bizans'a yardıma gelen gemilerin Ça
nakkale Bağazı'ndan geçtiğini görünce 
bu bağazın istanbul için ne kadar önem
li olduğunu aniayarak fetihten sonra Ça
nakkale Bağazı ile yakından ilgilenme
ye..başladı. ilk olarak bağazın en dar ye
rinde karşılıklı iki kale inşa ettirdi. Bun
lardan Rumeli yakasındakine Kilitbahir. 
Anadolu yakasındakine de Kal'a-i Sulta
niyye adı verildi. Batılılar'ın Dardaneller 
adını verdiği bu iki karşılıklı kale çok 
sağlam bir şekilde inşa edildiği gibi top
larla donanıını da esaslı bir şekilde ya
pıldığından bağazı düşman filolarına ta
mamen kapatabiliyordu. 1464 yılında 

Venedikliler'in Çanakkale Bağazı'na yap
mış olduğu bir saldırının başarı kazana
mamış olması da karşılıklı kaleler pro
jesinin çok iyi düşünülmüş olduğunu or
taya koymaktadır. Zaten Fatih Sultan 
Mehmed bu kaleleri inşa ettirmeden ön
ce bağazın coğrafyasını çok iyi tetkik 
ettirmek lüzumunu da duymuş, bu işe 

ilk önce bağazın genişliğini ölçtürmekle 
başlamış ve bu genişliğin en dar yerin
de 8 stad olduğunu tesbit ettirmiştir 
(bir stad= 185 m. olduğuna göre bu ge
nişlik 1480 m. olarak ölçü lm üş olmakta
dır. Günümüzde modern metotlarla yap ı

lan ölçmeler aynı yerin geniş li ğini 1375 m. 
olarak verdiğine bakılırsa bu ölçmenin za
manına göre çok sıhhatli yapılmış olduğu 
anlaşılır). 

Çanakkale Bağazı 1464 yılındaki Ve
nedik zorlamasından sonra XVII. yüzyıl 
ortalarına kadar yaklaşık iki asır hiç ta
arruz görmedi. 1645 yılında başlayan 

Girit seferi dolayısıyla Çanakkale Bağazı 
sık sık saldırıya uğradı. Türkler'in Girit 
Savaşı'nda Hanya'yı zaptından sonra yir
mi kalyondan oluşan bir Venedik donan
ması Çanakkale Bağazı'nı abluka etti, 
Osmanlılar da buna mukabelede bulun
dular. Venedik donanınası 1647' de Ça
nakkale Bağazı'nı yeniden kuşattı ve bu 
kuşatma ertesi yıl da devam etti. 1654 
yılında da Kilitbahir ile Kal'a-i Sultaniy
ye arasındaki dar kısımda Venedik- Os
manlı deniz savaşlarının en şiddetlile

rinden biri meydana geldi. Bu savaşta 
Kaptanıderya Kara Murad Paşa düşman 
kuwetlerini hezimete uğrattı ve onlara 
ağır kayıplar verdirdi. Bu zaferin sonu
cunda Çanakkale Bağazı'ndaki Venedik 
ablukası bir süre için kalkmış oldu. 
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iki yıl sonra 1656 yılında Kaptanıder
ya Sarı Kenan Paşa elli çektirme, dokuz 
mavna ve yirmi yedi kalyondan oluşan 
seksen altı parça gemi ile Çanakkale Bo
ğazı'na geldi ve 26 Haziran 1656 tari
hinde iki taraf arasında başlayan savaş. 

Osmanlı kuwetlerinin bozgunu ile sonuç
landı. Bu olay üzerine istanbul'un Akde
niz'le irtibatı tamamen kesilmiş oluyor
du. Bundan sonra Köprülü Mehmed Pa
şa'nın sactarete geçmesiyle başlayan ve 
Köprülüler devri adı verilen yeni dönem
de Çanakkale Bağazı ile daha yakından 
ilgilenilmeye başlandı. Köprülü Mehmed 
Paşa bu defa 1 o o· den fazla gemiden olu
şan bir deniz kuwetini Çanakkale Bo
ğazı'na gönderdi. Ayrıca kendisi de ka
radan Çanakkale'ye giderek boğaz kıyı
sına yerleştirilen toplar ve kazdırılan si
perlerle bizzat ilgilendi. Köprülü'nün Ça
nakkale Bağazı'nın savunmasıyla özel 
olarak ilgilenmesi, semeresini vermekte 
gecikmedi. 17 Temmuz 1657' de başla
yan ve üç gün süren büyük deniz muha
rebesi düşman amiralinin de içinde bu
lunduğu geminin Kumburnu'ndan atı

lan gülle ile havaya uçurulması sonun
da büyük bir başarıyla neticelendi ve Ça
nakkale Bağazı uzun süreden beri de
vam eden ablukadan kurtulmuş oldu. 
Bu başarıdan cesaret alan Köprülü. Ça
nakkale Bağazı'ndaki savunma sistemi
nin yetersiz olduğuna Padişah IV. Meh
med'i ve valide sultanı inandırdı. Onlar
dan izin alarak Çanakkale Bağazı'nın ko
runmasında önemli rol oynayacak iki ka
lenin daha inşasını başlattı. Yeni inşa 

edilen kaleler Fatih Sultan Mehmed'in 
yaptırdığı kalelerden daha güneyde bu
lunuyordu. Bunlardan Rumeli kıyısında 

bulunana Seddülbahir, Anadolu kıyısın

da bulunana da Kumkale adı verildiği 

gibi Seddülbahir'in masrafını valide sul
tan üstlendiğinden buna Kal'a-i Sulta
niyye, Kumkale'nin masrafını padişah 
karşıladığı için buna da Kal'a-i Hakaniy-

Çanakkale 
Bağazı 

ve Kilitbahir'in 
Eceabat'tan 

görünüşü 

ye de denilmiştir. inşaları 1659 yılında 
tamamlanan karşılıklı bu iki kaleye Ba
tılı yazarlar "Yeni Şatolar" adını vermiş
tir. Bu iki kale daha kuzeyde bulunan 
ve Batılılar'ın "Eski Şatolar" adını verdik
leri Kilitbahir ve Kal'a-i Sultaniyye ile dü
zenli bir kare meydana getirerek boğaz 
için mükemmel bir savunma sistemi 
oluşturuyordu . Padişah IV. Mehmed. ken
di döneminde yapılan bu iki kaleyi 1659 
Eylülünde bizzat ziyaret etmiş ve bun
ların birçok topla teçhiz edilmesini sağ
lamıştır. 

Çanakkale Bağazı'ndaki eski ve yeni 
kaleler çeşitli Batılı yazar ve seyyahlar 
tarafından tasvir edilmiştir. Bu yazarla
rın tasvirleri arasında boğazdan geçen 
gemilerin uyması gerekli olan kurallar 
da kaydedilmiştir. Mesela ticaret gemi
leri Çanakkale Bağazı'na gelişlerini top
lar atmak suretiyle haber verir. buna 
da kaleden toplar atılarak mukabelede 
bulunulurdu. Bu merasim tamamlan- . 
dıktan sonra gemiler kontrol edilir ve 
geçiş vergisi alınırdı. Yabancı gemilerin 
en çok beşinin bir arada Çanakkale Bo
ğazı'nı geçmesine müsaade edilirdi. Bu 
kurallar daha sonraki yüzyıllarda bir de
receye kadar ihmal edilmekle birlikte 
XVIII. yüzyılda da devam ediyordu. XVIII. 
yüzyıl ortalarına doğru bakımsızlık sebe
biyle Çanakkale Bağazı'nın tahkimatı 

harap bir duruma gelmişti. 1768 yılın
da başlayan Osmanlı-Rus savaşında Os
manlı donanmasının Çeşme'de yakılma 

sından sonra Rus donanınası 1770'te Ça
nakkale Bağazı ağzına dayanınca Osman-
lı hükümeti bu defa Baran de Tott'u Ça
nakkale Bağazı'nın tahkimi işiyle görev
lendirdi. Baran de Tott, bağazın Anado
lu kıyısında Nağaraburnu'ndan Kumka
le'ye kadar olan kesimde bir sıra tabya
lar meydana getirdiği gibi Kumkale ve 
Seddülbahir'de bulunan topları da t ak
viye etmiştir. Bu takviyelerden sonra bo
ğazı bir Rus donanınası zorlamışsa da 
başarı kazanainamıştır. 



XIX. yüzyılın başlarında Baran de Tott'
un yaptırdığı tabyalar ve tahkimat yeni
den harap bir duruma gelmişti. Bu se
beple lll. Selim 1 ı 789- ı 807) padişah olun
ca Çanakkale Bağazı ile ilgilenmek ge
reğini duymuş ve Osmanlılar'ın hizme
tinde bulunan Fransız istihkam subayı 
M. Juchereau de St. Denys'den Çanak
kale Bağazı'ndaki kaleterin durumu hak
kında bir rapor istemişti. Adı geçen is
tihkam subayı saraya sunduğu raporda 
Çanakkale Bağazı 'ndaki kaleterin savun
maya yeterli olmadığını ve kuwetli bir 
donanmanın bu bağazı kolaylıkla geçe
bileceğini söylüyor ve Nağaraburnu · nun 

tahkim edilmesini teklif ediyordu. Nite
kim 1807 yılının 19 Şubatında bir ingi
liz donanmasının Çanakkale Bağazı ' ndan 

fazla bir zorlukla karşılaşmadan geçme
si söz konusu rapor yazarını haklı çıkar
mıştı. lll. Selim bu olaylardan sonra Ça
nakkale Bağazı ' nın tahkimi işiyle yeni
den ilgilendi ve bağazın iki kıyısında da 
yeni tabyalar yapılmasını emretti. Bu
nun üzerine Nağaraburnu ' nda yeni tab
yalar yapıldı. ayrıca bağazın Ege denizi
ne yakın kesiminde Seddülbahir ve Ki
litbahir kaleleri arasında ve bağazın Mar
mara'ya yakın kesiminde Gelibolu civa
rında ayrı ayrı tabyalar inşa edildi. Bo
ğazın XIX. yüzyıldaki durumu da birçok 
Batılı seyyah tarafından tasvir edilmiş

tir. Bunlar arasında Alman Mareşali von 
Moltke'nin mektuplarında geçen tasvir
lerde boğaz kıyısındaki surların top ate
şine karşı dayanıklı olmadığı, fakat eğer 
silah teçhizi iyi yapılacak olursa hiçbir 
düşman donanmasının buradan geçe
meyeceği zikredilmiştir. XIX. yüzyılın or
talarında ve ikinci yarısında da Çanak
kale Bağazı'nın kıyılarında Mecidiye, Ha
midiye, Mesudiye. Namazgah. Yıldız. Er
tuğrul ve Orhaniye adlarını taşıyan yeni 
tabyalar meydana getirilmiştir. 

XIX. yüzyıl aynı zamanda Çanakl<ale 
Bağazı'nda ilmi araştırmaların da yo
ğunlaştığı bir asırdır. Çanakkale Bağa
zı ' ndaki üst akıntının varlığı eski çağlar
dan beri bilindiği halde bunun altındaki 
akıntı XIX. yüzyılın ortalarından beri ya
pılan ilmi araştırmalarla ortaya konul
du. Bu araştırmalar sırasıyla Wharton 
1 ı 87 2). Makaroff ( 188 ı- ı 882). Magnaghi 
( ı 884 l. Wolf ve Luksch ( ı 89 2l. Spindler'e 
(ı 894) aittir. XX. yüzyılda da devam eden 
bu araştırmalar arasında en önemlileri 
Nielsen (1 9 ıoı ve A. Merz ı ı9ı7-1 9 ı 8 J ta
rafından yapılanlardır. 

XX. yüzyılda Çanakkale Bağazı 'nda ce
reyan eden en önemli hadise, ı. Dünya 

Savaşı (1914 - ı9ı s ı içinde Ruslar'a yar
dım etmek ve istanbul'u zaptetmek için 
bağazın zorlanması. boğaz üzerinde ve 
çevresinde tarihin en kanlı savaşların

dan birinin meydana gelmesidir (bk. ÇA
NAKKALE MUHAREBELERİ). Çanakkale Bo
ğazı günümüzde bir deniz yolu geçişi 

olarak önemini korumaktadır. Çanakka
le Bağazı'ndan geçişin hukuki durumu 
20 Temmuz 1936'da isviçre'nin Montrö 
(Montreux) şehrinde imzalanan Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi ile düzenlenmiştir. 
Buna göre barış zamanında geçiş ser
best. fakat Türkiye'nin denetimindedir. 
Savaş zamanında ise Türkiye buradan 
geçişi belirli şartlarda yasaklayabilme 
hakkına sahip bulunmaktadır (bk. BOGAZ
LAR MESELESi). 
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ÇANAKKALE HiSARI 

Marmara denizine girişi 
kontrol eden Çanakkale Boğazı 

kalelerinden biri. 
_j 

Eski adıyla Kal'a-i Sultaniyye, Çanak
kale Bağazı'nın en dar yerinde ve Rume
li yakasındaki Kilitbahir (Kilfdü'l-bahr) Hi
sarı·nın tam karşısında bulunmaktadır. 
Batı kaynaklarında buraya Dardanel hi
sarlarından Anadolu veya Asya Hisarı 

denilmektedir. Bağazın aşağı kesiminde 
sonraları yeni kaleler yapıldığında da ba
tıdaki Kal'a -i Sultaniyye ile karşısındaki 
Kilitbahir 'e Eski Hisarlar adı verilmiştir. 
ikisi arasındaki mesafenin 1200-1250 m. 
kadar olduğu söylenir. 

ÇANAKKALE HiSARI 

Çanakkale Hisarı'nın iki tarafı denize. 
bir cephesi ise karaya bakmaktadır. Dör
düncü cephesini Kocaçay olarak adlan
dırılan akarsu sınırlar. Hisarın yanında
ki yerleşme yeri vaktiyle çanak-çömlek 
yapımı ile tanındığından kale de halk ta
rafından bu adla anılmıştır. Ahmet Ra
sim (Dz. albayı). buraya Çimenlik Kalesi 
de denildiğini bildirir. yanındaki akarsu
yun adını ise Sarıçay olarak kaydeder. 

Çanakkale Hisarı'nın ne zaman yapıl
dığını kesin olarak belirtecek bir belge
ye şimdiye kadar rastlanmamıştır. Evli
ya Çelebi'nin "Kal'a-i Sultaniyye" başlığı 
altında 1 069 ( 1658) yılında yapılmakta 
olduğunu bildirdiği kale veya hisar. Ça
nakkale' deki bu yapı olmayıp IV. Meh
med'in annesi Turhan Sultan tarafından 
yaptırılan Seddülbahir Kalesi'dir. E. Hak
kı Ayverdi, Evliya Çelebi'nin Kilitbahir 
Kalesi hakkında yazdıklarını burası ile il
gili sandıysa da bu bir yanılmadır. 

Fatih Sultan Mehmed tarafından bo
ğazı kontrol altında tutabiirnek için Ana
dolu ve Rumeli yakalarında karşılıklı iki 
tahkimat yapıldığını dönemin vekayi'na
meleri bildirmektedir. Tursun Bey bu 
kaleleri, "Ve Akdeniz tarafında. Gelibolu 
altında Ece ovası demekle maruf bir kı 

sık yerde bu akar denizin iki tarafına 
birbirine mukabil iki kal'a yaptırdı. Biri
ne Kilfdü'l-bahr ve birine Sultaniyye ad 

Çanakkale Hi sarı'n ın kus bak ıs ı görünüşü ve his arın 1660 
yıl ında k i durumunu gösteren Vened ik Biblioteca del Mu
seo Civi co Correr'deki bir gravürü (S. Eyice foto~raf ar~ i vi) 
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