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raflı olarak E. Hakkı Ayverdi tarafından
incelenerek elde edilen bilgiler yayımlan
mıştır. İsmail Utkular"ın rölövelerinden
daha doğru olan çizimler. burada yedek
subay olarak bulunan Sadettin Feyz adlı
mimarın rölövelerine dayanır.
Anlaşıldığına

göre hisar tam bir kare
olan deniz
tarafındaki kenarının yamuk biçimde
olduğu tesbit edilmiştir. Kuzey cephesi
139, güney cephesi 125. batı cephesi 101.
doğu cephesi 98 metredir. Doğu köşe
sindeki kule on iki köşeli, diğerleri ise
yuvarlaktır. Güney ve kuzey cephelerinin
ortalarında birer küçük kuleden başka
doğu cephesinde de ortada beş cepheli
çıkıntılar halinde bir çift küçük kule daha vardır. İç avlunun ortasında heybetli
bir kitle halinde dikdörtgen planlı dört
katlı iç kale yükselir. Bu avluda iç kalenin doğu tarafında yuvarlak planlı. penceresiz bir yapı olan ve yanlış olarak hamam denilen cephanelik bulunur.
şeklinde değildir. Şimdi yıkık

duvarının kalınlığı

4,50 - 5.20 m.
girişi, kuzey
cephenin ortasındaki küçük ara burcunun içindendir. Burada kapı tam ortada
değil sur duvarına bitişik olarak şevli biçimde açılmıştır. Kulenin içindeki methal dehlizi emniyetli biçimde korunmuş
tur. Bunun güney tarafına bitişik iki küçük mekan bulunur. Bunlar, dıştan merdivenle çıkılan hisar mescidinin-alt yapı
sını teşkil ederler. İçten 12.12 x 5.24 m.
ölçüsünde, ince uzun dikdörtgen biçimin·
de olan mescidin burcun üstüne otur~
tulan minaresinin alt kısm ı taş, gövdesi
tuğladır. Şerefe çıkmaları . beş . sıra testere dişi biçiminde yerleştirilmiş tuğla
larla sağlanmıştır. 1914-1918 harbinde
isabet eden bir top mermisi yüzünden
yarısı yıkılmış durumda olan minare gövdesi 1968'den sonraki yıllarda tamir edilmiştir. Mescidin kıble yönünü vermesi
için sağ köşede yapılan mihrabı tuğla
dan mukarnaslara sahipti. Kapı kemeri
ise bu kadar mütevazi bir yapıya ters
düşecek derecede itinalı işlenmiş, çift
Sur

arasında

değişen

hisarın

renkli ve geçmeli merrnerierden yapıl
mıştır. Sultan Abdülaziz devrinde iç avlunun güney tarafına kiremit örtülü daha büyük bir mescid inşa edilmiştir. Minaresi olmayan bu mescid, dıştan dışa
12 X 15 m. ebadında ahşap bir yapıdır.
Her iki mescid bir ara. vakit namazlarında askerlerin. cuma, bayram ve ra mazanlarda ise halkın ibadetine açıktı.
Ancak kale son yıllarda boğaz kuman danlığı emrinde müze olarak kullanıldı
ğından mescidlerden ibadet maksadıyla
faydalanılamamaktadır.

Avlunun ortasında yükselen iç kale.
28,70 X 42.50 m. ölçüsünde bir dikdörtgen şeklinç:Iedir. En altta duvar kalınlığ ı
7 metreyi bulan bu başkule. Batı askeri
ve şato mimarisindeki donjanları andı
rır. Hisarın, tam karşısında olan bir taş
merdivenle çıkılan girişinin sivri Türk kemerinin iki yanında Antikçağ 'a ait devşirme parçalar kullanılmıştır. Bunlardan
biri mermerden yontulmuş bir koltuktur ve bir söylentiye göre Fatih Sultan
Mehmed burada oturmuştur.
Yüksekliği 20 metreyi bulan iç kale,
en yüksek kuleyi 8 m. aştığından hisarın ortasında heybetli kitlesini daima belli eder. İçindeki katlardan ikisinin döşe
meleri ahşaptı. İlk kattan ikinciye iki taraflı taş merdivenlerden ulaşılmasına
karşılık ikinci kattan üçüneüye ahşap dayama merdivenlerle çıkılıyordu. Üçüncü
kattan en üstteki terasa ise ortada bulunan çekirdek içindeki taş merdivenlerden ulaşılıyordu. Bütün bunlardan. iç kalenin tahkimat mimarisinin en emniyetli buluşları ile meydana getirildiği anlaşılmaktadır.

Çanakkale Hisarı , Osmanlı dönemi Türk
askeri mimarisinin en başta gelen örneklerinden biridir. Her şeyden önce bu kalenin özelliklerini daha iyi belirtecek rö-

Iöve ve resimlerinin derlenmesi, etraflı
araştırmalar yapılarak eksik elemanların tesbit edilmesi ve su ihtiyacının nasıl sağlandığının anlaşılması gerekir. Ahmet Rasim. " ... Çimenlik Kalesi derunundaki su. mevkiinden borular ferşedile
rek iskeleye kadar ...• getirildiğini bildirir ki, bu da araştırılması gereken bir
husustur. Türk tarihi bakımından olduğu kadar Türk yapı sanatı bakımından
da büyük değere sahip olan bu eserin
tam ve ilmi etütlere dayalı bir restorasyonu gereklidir.
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ÇANAKKALE MUHAREBELERİ
I. Dünya Savaş ı içinde
3 Kasım 1914- 9 Ocak 1916
tarihleri arasında
Çanakkale Boğazı'nda cereyan eden
savaşlara verilen ad.

_j

Merkezi devletler yanında savaşa giren Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakmak
amacıyla İtilaf devletleri tarafından düzenlenmiş olan Çanakkale harekatı. ı.
Dünya Savaşı'nın en önemli askeri faaliyetlerinden birini teşkil etmektedir. Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında savaşa katı lmasıyla zor durumda kalan İn-
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giltere ve Fransa. Rusya ile doğrudan
temasa geçip savaş güçlerini arttırmak,
Osmanlı Devleti'nin Süveyş Kanalı ve Hint
yolu üzerindeki bas kısını kaldırmak. ayrıca Orta Avrupa'ya sızan Alman -Avusturya ordularını arkadan çevirmek için
bu harekatı gerekli görmüşlerdi. Boğaz 
lar'a karşı g i rişilece k bir deniz harekatı
ile istanbul'un ele geçirilip Osmanlılar'ın
savaş dışı bırakılması fikri. özellikle ingiliz Bahriye nazırı ve sonra başbakanı
olan Winston Churchill tarafından savun ulmuştu. İtilaf devletleri bu harekatla
ayrıca henüz sayaşa katılmamış olan Balkan devletlerini de kendi yanlarına çekmeyi hed efliyorlard ı.
Batı kayna kl a rında
rı " adıyl a

da

"Gelibolu

Çanakkale'de siper savas ia rı nı tasvir eden Hasan Hayreddin' in sulu boya tablosu (istanbul Den iz Müzesi. nr. 1925)

savaşla

anılan Boğazla r 'a

yönelik
bu hare katın ilk deniz hücumu. 3 Kasım 1914'te iki ingiliz harp gemisinin
Ertuğ rul ve Seddülbahir . iki Fransı z gemisinin de Kumkale ve Orhaniye tabyalarını bombardıman etmesiyle başlad ı.
Henüz Osmanlı Devleti'ne resmen savaş
ilan edilmeden yapılan bu saldı rı. hem
fiilen savaş ilan ed il diğ i nin , hem de yapılacak askeri harekatın hedefinin Boğazlar olacağının ilk habercisiydi. İtilaf
devletleri (Fransa ve İngilte re) 5 Kasım
1914'te Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiler. Osmanlı Devleti buna 11 Kas ı m'da
çıkan bir irade ile cevap verdi. ingiliz ve
Fransız savaş gemilerinin ikinci hücumu.
19 Şubat 1915 'te boğazın gerisindeki
Türk tabyaların ı uzaktan topçu ateşine
tutmak suretiyle ge rçekleşti. Hemen arkasından İngiliz - Fransız filosu daha çok
savaş gemisiyle boğazın önüne gelerek
tekrar saldırıya geçt i. Ertuğ rul ve Orhaniye tabyalan tahrip edildi. Ardından İti
laf kuwetlerine mensup bazı savaş gemileri 26-27 Şubat günleri boğaza girerek merkez tabyal a rını ateş altına aldı-

mart ayı başlarında tekda bir sonuç alamadılar. Bu
cephe açılmadan önce bir ay içinde Marmara'ya girmeyi planlayan, fakat başa
rısız taarruzlardan sinirleri bozulan ingiliz Amirali Carden, başkumandanlık yapamayacağını bildirdiğ i nden ingiltere'ye
geri gönderilmişti. Gi rişilecek büyük taarruz öncesinde bu kumanda boşluğu
ingiliz kuwetlerini şaşırttıysa da onun
yerine Londra · dan gelen emirle en kı
demli Fransız kumandan Amiral J. M. de
Robeck tayin edildi. Robeck de Carden
gibi bütün gücüyle boğazı zorlayarak istanbul'a ulaş ma hazırlıkla rına başladı.
17 Mart 1915'te Bozcaada ' da. Akdeniz
orduları başkumandam General Hamilton'un da katıldığı bir toplantıda görüşülen deniz harekatı planına göre. bir
hafta önce mayınlardan temizlenmiş olan
boğazın aşağı kesimlerinde bütün savaş gemileri kullanılarak boğaz zorlanacaktı. Fakat aynı günün a kşam ı. Türk
donanmasına mensup Nusret mayın gemisinin Karanlık Liman bölgesini mayınlaması deniz harekatının kaderini delar ; bu

saldırıyı

ra rladılarsa

ğiştirdi.

Çanakka le muha rebelerinde A rı bu rn u'na dikilen 57. Ala y ' ı n
gazi sa n cağı ve m u h a fı z i a rı nı gösteren bir fotograf
(AA.

ı /4
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18 Mart 1915 sabahr boğaza giren ve
tabyalan topa tutan ingiliz ve Fransız
filoları . Çanakkale Bağaz ı 'nın iki yakasındaki mevzilerden açılan yoğun ateş
ve Karanlık Liman'a dökülen mayınların
etkisiyle, mevcutlarının % 35'ini kaybedip
çekilmek zorunda kaldılar. Manevralar
sırasında mayınlara çarpan İtilaf donanmasının Bouvet. Ocean. lrresistible savaş
gemileriyle iki muhrip ve yedi mayın arama gemisi battı ; Gaulois ve lnflexible da
dahil olmak üzere yedi zırhlı görev yapamayacak duruma geldi. Bu başarılı savunmayı idare eden Çanakkale müstahkem mevki kumandanı Cevad Paşa "18
Mart kahramanı " unvanı ile anıldı.

18 Mart bozgunu İtilaf devletlerine,
karadan destek almaksızın yalnız deniz
kuwetleriyle boğazın geçi l emeyeceğini
gösterdiğinden General Hamilton'un emrinde bir çıkarma ordusu hazırlanma
ya başlandı. Avustralya ve Yeni Zelanda
askerlerinden oluşan kolordu (Australian
and New Zealand Army Corps - ANZAC Kolordusu) Arıburnu ' na. ingiliz ve Fransız
kuwetleri de Seddülbahir'e çıkartılacak
tl. Bu amaçla yaklaşık 75.000 kişilik bir
ordu Limni'de toplanırken Türk başku
mandanlığı da Çanakkale bölgesindeki
birliklerini yeni kuwetlerle takviye ederek Beşinci Ordu'yu kurdu ve başına Mareşa! Liman von Sanders'i getirdi. Liman
von Sanders. Türk birliklerini boğazın her
tarafına dağıtmak yerine muhtemel çı
karma bölgelerine yakın yerlerde topladı. Çıkarma harekatı. 25 Nisan 1915 günü sabaha karşı İngiliz Generali Hamilton ve Fransız Generali D'Amade'un (daha sonra Gouraud ) idaresinde başladı.
Asıl çıkartma Seddülbahir ve Arıburnu
bölgelerine yapılacaktı. Savaş gemilerinin ve muhriplerin korumasında kıyıya
yaklaşan Avustralya tümeninin bir tugayını taş ıyan çıkarma gemilerinin, akın
tr sebebiyle sürüklenerek kumluk bir kı
yı (Kabatepe) yerine sarp bir kıyı olan Arı
burnu bölgesine çıkmak zorunda kalmaları üzerine Beşinci Ordu ihtiyat Tümeni
kumandanı Mustafa Kemal, herhangi bir
emir almadığı halde, 57. Alay'ı bir dağ
bataryası ile takviye ederek karşı taarruz için Arıburnu'na sevketti. Ayrıca Eceabat bölgesindeki 27. Al ay'ın önemli bir
kısmı da çıkarma bölgesine gönderildi.

Nusret m avın gemisin in ma ketiyle sa vaşta
lardan bi rk a çı (Çanakkale Askeri Müzesi)

k u ll anıla n

top-
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Çanakkale
sehidleri
anıs ın a

dikilen
abide

Bu tedbirler B eşinci Ordu kumandanda t asvip edildiğinden karşı taarruz başlatıldı. Böylece kıyıya çıkan İngiliz
ve Frans ız kuwetleri geri püskürtüldü;
ancak geriden gelen kuwetlerin yardı
mıyla Kanlısırt batısı ile (Sivritepe- Merkeztepe) Yükseksırt hattında tutunabildiler. İtilaf donanmasına mensup kuwetler. aynı günün sabahında donanmanın
ateş desteğiyle Seddülbahir'e de çıkarma
yapmaya başladılar. Seddülbahir kesimini ay biçiminde çevreleyen yüzlerce geminin yakın mesafeden Türk siperlerine
yönelttiği top ateşine rağmen Türk kuvvetleri çıkarmaya yeltenenlere ağır zayiat verdirdi. Daha sonra 27 Nisan'da İngi
lizler yeni bir saldırıda bulundularsa da
Türk savunma mevzilerinin 700-800 m.
ilerisinde Zığındere - Eski Hisartık hattında durduruldular. 28 Nisan' da İngi
liz ve Fransız birliklerinin ortak bir teşebbüste daha bulunarak Kirte"yi ele geçirme çabaları da Türk kuwetlerinin karşı taarruzları sonucu başarısızlığa uğra
lığınca

tıldı.

İtilaf kuwetleri bütün güçleriyle boğazı

zorlarken Türkler de sadece mevzilerini savunmakta ka lmamış, zaman
zaman karşı taarruzlarda bulunmuşlar
dır. İlk Türk taarruzunu, Anafartatar bölgesine çıkan İngilizler'e karşı 27 Nisan
1915 sabahı Arıburnu kesimindeki Türk
birlikleri gerçekleştirdi. Ancak İngiliz 
Fransız savaş gemilerinin yoğun ateşi
sebebiyle Türk taarruzu yavaştadı ve İn
gilizler'i mevkilerinden söküp atma gücünü kaybetti. Türk birlikleri 1 Mayıs sabahı tekrar Merkeztepe, Sivritepe, Kanlısırt hattındaki İngiliz kuwetlerine saldırdıysa da İngiliz donanmasının etkili
desteği bir defa daha Anzak Kolordusu'nu imha edilmekten kurtardı.
Türk birliklerinin ikinci önemli taarruzu, 1-2 Mayıs gecesi Seddülbahir bölgesinde gerçekleştirildi ve çok kanlı geçmesine rağmen önemli bir başarı sağ-

lanamadı. Bunun üzerine 3-4 Mayıs gecesi yeniden taarruza karar verildi. Bu
defa Türk birlikleri karşısında İngiliz ve
Fransız hatlarında çözülmeler başladıy
sa da İngil iz- Fransız savaş gemilerinin
açtığı şiddetli ateş yüzünden taarruz durduruldu ve birlikler eski mevkilerine çekilmek zorunda kaldı. Bundan sonra Türk
birlikleri kumandasında bazı değişiklik
ler yapıldı, ordu güney ve kuzey grupları olarak ikiye ayrıldı. Seddülbahir kesi mindeki biriikiere Güney Grubu adı verildi ve kumandanlığına Weber Paşa (Vehib
Pa şa 'nın yerine) getirildi. Arıburnu bölgesi de Kuzey Grubu adıyla önce Esad
Paşa'nın, daha sonra da Ali Rıza Bey'in
kuma ndasına verildi.

Türk ordusunda bu değişiklikler yap ı 
General Harnilton da Türkler'in
mevzilerini tahkim edip takviye almalarına imkan vermeden Kirte bölgesini almak için 6 Mayıs günü İngiliz birliklerini harekete geçirdi; ancak bunlar Türk
karşı taarruzu ve yan ateşleriyle geri püskürtüldüler. Taarruz İtilaf kuwetlerince
7. 8 ve 9 Mayıs günleri tekrarlandıysa
da yine başarısızlığa uğratıldılar.
lırken

Bu arada 11 Mayıs' ta Çanakkale'ye gelip cepheyi dolaşan Enver Paşa. Arıbur
nu'nda bir karşı taarruzla İngilizler'i denize dökmek için 13 Mayıs'ta Beşinci Ordu kumandanlığına emir vermişti. Bunun
üzerine Mareşal Liman von Sanders 19
Mayıs'ta saldırıyı başlattı. Türk birlikleri
önce bazı başarılar elde ettiler; ancak
dar sahil şeridi üzerinde tutunmaya çalışan Anzak kuwetlerinin şiddetle müdataası yüzünden kesin bir sonuç alamadılar. Bundan sonra her iki cephede de
günlerce siper savaşları sürdürülmüş.
özellikle 21 Haziran'da Kerevizdere, 28
Haziran'da da Zığındere çarpışmaları çok
şiddetli geçmiştir. Bunun ardından İtilaf
kuwetleri kesin bir sonuç almak maksadıyla büyük takviye kuwetleri getirtip
Türk birliklerinin geri ile irtibatını kesrnek için 6-7 Ağustos gecesi Arıburnu ' 
nun kuzeyinde Suvla Limanı ve civarına

asker çıkararak Anafartalar'a doğru ilerlemeye başladılar. Dört gün süren muharebeler sonunda Yarbay Mustafa Kemal k umandasında ki kuwetler tarafın
dan Conkbayırı'nda durduruldular. Böylece 1. Anafartatar Zaferi'nden sonra İti 
laf kuwetlerinin yaptığı bütün taarruzlar neticesiz kaldı. Ancak 21 Ağ ustos'ta
yeni bir saldırı başlattılar. ll. Anafartalar Muharebesi denilen bu harekat da
başarılı alamayınca muharebeler günlerce süren siper savaşiarına dönüştü . Her
iki taraf da büyük güçlükler içinde siperlerini korumaya çalıştı. Bu çarpışma
larda bütün mahrumiyetlere ve mühimmat yetersizliğine rağmen Türk askeri
Çanakkale'nin geçilmez olduğunu ispattadı. Kasım 1915'te cepheye gelen İngi
liz Harbiye N azırı Lord Kitchener durumu görünce bölgeyi tahliye etmekten
başka çare kalmadığına karar verdi. Böylece İtilaf kuwetleri. 19-20 Aralık gecesi Anafartatar ve Arıburnu cephesinden.
8-9 Ocak 1916'da da Seddülbahir'den
çekildiler.
İtilaf devletlerinin başarısızlığı ile sonuçlanan Çanakkale muharebeleri. ı. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirip uzaması
na sebep olduğu gibi Çarlık Rusyası'nın
çöküşünü de hazırlamış ve İngiltere'de
hükümet değişikliğine yol açm ı ştır. Bir
yıldan fazla süren ve dünya savaş tarihinde farklı bir yeri olan bu muharebelerde her iki taraf büyük kayıplar vermiş
tir. İtilaf devletleri Çanakkale'ye 410.000
İngiliz. 79.000 Fransız olmak üzere yarım milyona yakın asker göndermiş. sadece İngiliz kuwetlerinin toplam kaybı
213.980 kişiyi bulmuştur. Çanakkale muharebelerine katılan Türk kuwetleri (yaklaşık 700 .000 kişi) genellikle kısım kısım
kullanıld ığın dan zayiatın belirlenmesi güçleşmiş ve çeşitli rakamlar ortaya atıl
mıştır. Bu rakamlar 190.000 ile 350.000
arasında değişmektedir. Genelkurmay
Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlı
ğı'nın resmi kayıtlara dayanarak tesbit
ettiği şehid sayısı ise 213.882'dir.

Hamidiye
ile
koruganlardan
biri Çanakkale
istihkam ı a rı
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Türk milleti bu savaşta çok sayıda yekaybetmesine rağmen .
kendine has bir kah ramanlık örneği sergileyen ordusu sayesinde. Balkan Savaşı'ndan kalma ezikliği üstünden atarak
büyük bir askeri başarı kazanmıştır. Bu
zafer bütün islam dünyası ve ezilmiş milletler için yeni bir ışık olmuş, Türk edebiyatında halkın hislerini dile getiren pek
çok esere de konu teşkil etmiştir.
tişmiş insanını
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ZE KE Ri YA

KURŞUN

D E DEB İY AT. Çanakkale muharebeleri Türk edebiyatında çok sayıda şiir,
makale ve hatıra türünde yazılar yanın 
da müstakil eserlerde de dile getirilmiş
tir. Bunların başında, Mehmed Akif Ersoy' un Safahat'ın ın altıncı kitabı olan
Asım 'da yer alan şiiri gelmektedir (s.
411-413) İlk olarak 10 Temmuz 1924'te Sebilürreşôd dergisinde (nr _ 608, XXIV,
145) "Asım 'dan Bir Parça " adıyla yayım
lanan, Çanakkale şehid ve gazilerine hitap ettiği için "Çanakkale Şehidlerine"
adıyla tanınan şiir. gerek ku ruluş gerekse muhteva bakımından bu savaşı , Mehmetçiğin kahramaniıkiarını realist tablolar halinde, çok heyecanlı. coşkun ve
duygulu bir ifade ile tasvir etmiştir. Mehmed Akif bundan başka daha 1915'te,
savaşın devam ettiği sırala rda görevli
olarak bulunduğu Berlin'den Çanakkale Savaşı'nı günü gününe takip ederek
"Berlin Hatıraları"nın sonunda (322-325).
"Beş altı pençe bir olmuş boğazlamak
ta bizi 1 Silindi gitti hilalin şu anda belki izi" şeklinde başlayıp seksen mısra
kadar devam eden ilk şiirini yazmıştı.
Burada, Çanakkale 'de ölüme meydan
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okurcasına

arslanlar gibi dövüşen Mehtavsiye eder ve
onun şaire verdiği. "Cihan yıkılsa emin
ol bu cephe sarsılmaz" cevabıyla şiir sona erer.
metçiğe dayanmasını

Çanakkale muharebeleri için yazılan
en tanınmış şiirlerden biri de dönemin
padişahı Sultan V. Mehmed Reşad'ın beş
beyitlik gazelidir. Şair Safi Efendi tarafından manzum olarak Arapça'ya da çevrilen bu şiire o yıllarda birçok tahmis ve
nazire yazılmıştı r . Bunların arasında bilhassa Yahya Kemal'in tahmisini çok beğenen padişahın ona bir altın saat hediye ettiği rivayet edilir. "Tahmis-i Gazel-i Hümayun " başlığını taşıyan şiirin
ilk bendi şöyledir : "Cepheden topları ejder gibi barü - efken 1 Arkasından gemiler bir sürü div-i ahen 1 Gökte tayyarelerinden saçarak nar-ı fiten 1 Savlet etmişti Çanakkal'a'ya bahr ü berden 1 Ehl-i
İslam ' ın iki hasm-ı kavisi birden" (tamamı için bk. Eski Şiirin Rüzganyle, istanbul 1962. s 109- 110).
Abdülhak Hamid de düşman kuwetlerinin Çanakkale'den çekilmesi üzerine
padişahın isteğine uyarak "İiham-ı Nusret" adıyla yetmiş mısralık bir şiir yazmış,
ayrıca bu vesile ile kaleme aldığı "Milli
Tekbir" isimli diğer bir şiiri Rauf Yekta
Bey tarafından bestelenmiştir (güfte ve
notaları için bk. Tezeren. s. 16-17) Ziya
Gökalp da hece vezniyle 15 kıtalık "Çanakkale" adlı hamasi bir şiir yazmıştır.
Ayrıca Ahmed Nedim'in "Çanakkalenin
Ölmez Hatıralarından" üst başlığı ile yayınlanan ve ateş altında süngüsünden
kurduğu mihrap önünde nama z ını kıla
rak Kanlısırt'taki nöbetine koşan eri tasvir eden "Namaz" adlı uzun şii ri bir iman
ve vatan destanı olarak kabul edilmiş ve

büyük rağbet görmüştür. İdris Sabih'in
Çanakkale muharebelerinde şehid olan
kardeşi için hece vezniyle ve samimi duygutarla yazdığı "Kardeşime" adlı dramatik şiiri de o yıllarda çok beğenilmiştir.
Aslında İstiklal Savaşı için yazılmış olan,
fakat Çanakkale cephesinde gösterilen
kahramanlıkları da kuwetle ifade eden,
belki de bu sebeple Çanakkale tepelerine yazıld ı ğı için Çanakkale ile adeta özdeşleşen Necmettin Halil Onan'ın "Bir
Yolcuya· adlı epik şiiri de hafı zalarda yer
etmiş bir manzumedir.
Muharebeler devam ederken başku
daveti üzerine 11 Temmuz
1915'te Çanakkale'ye giden Ağaoğlu Ahmet, Orhan Seyfi (Orhan), Enis Behiç (Koryürek), Celal Sahir (Erozan). Hıfzı Tevfik
(Gönensay), Hakkı Süha (Gezgin), Hamdullah Suphi (Tanrıöver), ressam Çallı İbra
him, ressam Nazmi Ziya. Selahaddin. Ali
Canip (Yöntem), ömer Seyfeddin, Mehmed Emin (Yurdakul), Muhiddin, müsikişinas Rauf (Yekta), Yusuf Razi Bey gibi
sanatkar ve edebiyatçılar savaşın cereyan ettiği yerlerde incelemelerde bulunmuşlar. dönüşlerinde savaşla ilgili duygu, düşünce ve gözlemlerini çeşitli şiir
ve yazıtarla dile geti rmişlerdi r. Enis Behiç "Çanakkale Şehidliğinde" adlı şiirin 
de hissiyatını ortaya koymuş, aynı toplulukta yer alan İbrahim Alaeddin (Gövsa)
bu ziyaretteki hissiyatının ifadesi olan
şiirlerini Çanakkale izleri (İstanbul 1926)
adıyla kaleme aldığı eserinde toplamış 
tır. Faik Ali de (Ozansoy) "Kal'a-i Sultaniyye Müdafflerine" adlı bir şiir yazmış
tı r. Zaferin hemen arkasından hazırla
nan Yeni Mecmua'nın Çanakkale özel
sayısı (28 Mart l?l 1334 r.; yeni yazıya aktarılan baz ı parçaları için bk. Deurin Yamandanlığın
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