İstanbul (Konstantinopolis)
İstanbul, tarihe damga vurmuş nadir şehirlerden birisi, belki de en çok damga vuranıdır. Şehir
tarih boyunca el değiştirmiş ve defalarca ismi değişmiştir. En çok bilineni ise “Konstantinopolis” tir.
Bizans Devleti’nden Osmanlı Devleti’ne geçtikten sonra 'Konstantiniyye'', ''Stanpolis'', ''Dersaadet'',
''Asitane'', ''Darülhilafe'' ve ''Makarrı Saltanat'' gibi isimler almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra ise
şehir, İstanbul ismini almıştır.
İstanbul 3 tarafı denizlerle çevrili 2 yarım adadan oluşmaktadır. Bu 2 yarım adayı ise 3 köprü
bağlamaktadır. Şehrin en büyük özelliklerinden birisi ise hem Asya kıtasında hem de Avrupa kıtasında
topraklarının olmasıdır. Böylece şehir Asya ve Avrupa arasında köprü görevi görmektedir. İstanbul
Boğazı sayesinde ise Karadeniz-Ege-Akdeniz arasındaki bağlantının sağlandığı tek yerdir. Şehrin
defalarca el değiştirmesinin ve uğruna tarih boyu savaşılmasının asıl sebebi ise bu jeopolitik
konumudur.
İstanbul şehri rakım olarak çok yüksek olmasa da 7 tepe üzerine kurulu bir şehir olduğu için
sık sık yokuşlara rastlanır. Çok eski yerleşim yer olduğu için özellikle eski semtlerinde çarpık
kentleşme yaygındır. Şehrin en büyük ekonomik geliri turizmdir. Türkiye’nin en çok turist çeken şehri
İstanbul’dur. Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarının aksine İstanbul yaz turizmi merkezi değil kültürel
turizm merkezidir. Sayısı müze ve tarihi eserlerin olduğu şehre dünyanın hemen her ülkesinden turist
gelmektedir. Şehre ait olan başlıca tarihi eserleri Sultan Ahmet Camii (Blue Mosque), Aya Sofya
Camii Müzesi (Haqia Sofia Church), Kız Kulesi (Maiden Tower), Galata Kulesi (Galata Tower) olarak
sayabiliriz.
İstanbul şehrinin nüfusu yaklaşık olarak 15 milyondur. Yerli ve yabancı turistlerle bu sayı 2530 milyonları bulmaktadır. Yüzölçümü en küçük illerden olmasına karşın Türkiye nüfusunun hemen
hemen çeyreği bu şehirde yaşamaktadır. Türkiye’nin en çok ve yoğun nüfuslu şehridir İstanbul.
Tarihi Yarımada (İstanbul)
Tarihî yarımada ya da Suriçi; Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi ile çevrili olan; İstanbul
şehrinin ilk kurulduğu ve geliştiği bölgeye verilen addır.Tarihi yarımada aslında asıl İstanbul olarak
bilinir. Fatih Sultan Mehmed Han’ın fethettiği yerdir. Bizans Devleti güçlü surlar ile bu yarım adayı
savunmuştur. Osmanlı Devleti tarafından ele geçirildikten sonra ise Dersaadet ve İstanbul gibi adlarla
anılmıştır. Bizans döneminden kalma şehir surları yarımadanın batı sınırını oluşturmaktadır.
Binlerce yıllık tarihi içinde pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan bu coğrafya, bugün İstanbul'un en
önemli tarihi, turistik ve ticari merkezidir. Bölgeye Suriçi İstanbul'da denilmektedir.
Asya ve Avrupa arasında bir geçiş yolu olan bölge, Paleolitik, Neolitik ve Tunç çağlarından
itibaren çeşitli yerleşimlere ev sahipliği yapmıştır. Tarihi Yarımada’nın tarihi ile ilgili ilk buluntular
Neolitik çağa ait buluntulardır ve Yenikapı’da, Marmaray kazıları esnasında ortaya çıkarılmıştır. MÖ
6500 yıllarına denk gelen Neolitik dönem, ilk defa insanoğlunun tarımsal üretime başladığı, bitki ve
hayvanların evcilleştirildiği bir dönemdir. Bu dönemde yazı, takvim, matematik, yapı sanatı ve kent
kurma bilincinin gelişmiştir.

Sarayburnu’nda da Sultanahmet Meydanı’nın altında yapılan kazılarda ise MÖ 5000-3000 yıllarına
tarihlenen buluntular ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgular ışığında bölgenin yaklaşık 8500 yıldır yerleşim
yeri olduğu söylenebilir.

