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ÝÇÝNDEKÝLER

Görüþleriniz Bizim Ýçin Önemli
* Kâh bilimsel geliþmelerden, kâh muhteþem özelliklerle
donatýlmýþ bitki ve hayvan dünyasýndan, kâh güncel ha-
berlerden, kâh geçmiþ tarihimizden, kâh fazilet ve ahlâk
derslerinden demetler sunan KARDELEN seçkisini beðeniyle
takip ediyor, devamýný diliyorum�
Samet  KUVEL  -  Ýstanbul
Ýnternet  iletiþim  hizmetleri  ve  marka  tescil  danýþmaný

!

* Kardelen seçkisinin hazýrlanmasý, belki hepimizin
beklediðinden uzun sürdü. Hepimiz yeni yerler tanýdýk. Belki
tanýdýðýmýz yerlerin baþka bilinmeyen özelliklerini fark ettik.
Bir yeri tanýrken diðer bir yerin o yerle olan baðlantýsýný
öðrendik. Türk yemeklerinin ne kadar çok çeþitli olduðunu
ve insanýnýn ne kadar da köklü bir tarihe sahip olduðunu
öðrendik. Kýsaca kardelen seçkisinde Türkiye'mizi daha ya-
kýndan tanýdýk. 
Bu çalýþmada emeði geçen deðerli arkadaþým A.Bilgehan
ARIKAN'A çok teþekkür ediyorum. Bu seçkiyi daha çok insan
ile paylaþmasýný temenni ediyorum. Umarým emeðinin kar-
þýlýðýný alýr. Baþarýlarýnýn devamýný dilerim.
Tuðrul  ZENGÝNLER  -  Ýstanbul  
Ýstanbul  -  Çemberlitaþ'ta  Fýrat  Kültür  Merkezi'nde  bilgi  iþlem
sorumlusu  olarak  1  buçuk  senedir,  görev  yapmaktayým.  21
yaþýndayým,  Merter'de  ikamet  etmekteyim.

!

* Kardelen Seçkisi amacýna ulaþmýþ bilgi verici manevi
duygularýmýzý hatýrlatan birçok yaþ gurubuna hitap eden bir
vasýtadýr. Bu seçkiye katkýsý olan herkese teþekkür ediyorum.
Nagihan  ARSLAN  -  Ýstanbul
Mimar  Asistaný

!

* Tarihten edebiyata, Ýslamî kaynaktan saðlýklý yaþama,
kültüre, eðitime kadar onlarca konunun yer aldýðý "sanal"
bir dergi Kardelen Seçkisi. Öyle sýradan, bilindik, bilmem
kaç kere tekrar edilmiþ konularý ihtiva etmiyor. Aksine
konular ve içerikleri öylesine güzel araþtýrýlmýþ ve hazýr-
lanmýþ ki gerçekten günlük hayatta insanýn ihtiyaç duya-
bileceði ve bilmesi, öðrenmesi gereken konulardan ha-
zýrlanmýþ. Okurken sýkýlmak bir yana, Kardelen Seçkisinin
son sayfasýna geldiðinizde "ne çabuk bitti onca sayfa" diye
tadýna doyamadýðýnýz için hayýflanmamak elinizde deðil.
Sözün özü, Kardelen Seçkisi sizin için ve size gerekli olabi-
lecek her konuda araþtýrmalar yapmýþ ve okumanýz için size
sunulmuþ sanal bir mektep hüviyetindedir. 
Bayram  AKCAN  -  Ýstanbul
Gazeteci  Yazar

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com

adresine
gönderebilirsiniz.

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com

adresine
gönderebilirsiniz.



K A R D E L E N  S E Ç K Ý S Ý

Þubat 2005�te faaliyete baþlayan KAR-
DELEN SEÇKÝSÝ internetten derlenerek
hazýrlanmaktadýr. 

Tarih, coðrafya, edebiyat, kültür-sanat,
ilginç bilgiler, karikatür gibi konu baþlýklarý
altýnda kimi zaman güleceðiniz, kimi zaman
hüzünleneceðiniz, kimi zaman ibret alaca-
ðýnýz yazý ve resimlerle KARDELEN SEÇKÝ-
SÝ hayatýnýzýn bir parçasý olacak.

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com adresine

gönderebilirsiniz.
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KARDELEN SEÇKÝSÝ
SEÇME KONU BAÞLIKLARI

! Münir Nurettin Selçuk
! Diplomalýnýn Mantýðý ve Bir Teklif
! Helikopter Böceði
! Hidayete Davet
! Coca Cola Ve Faydalarý!!!
! Ýnterneti Türkler Bulsaydý
! Týkandý Baba
! Dünyanýn En Gizemli On Nesnesi
! Osmanlý�da Kullanýlan Futbol Terimleri
! Mülâkaat - Yaman ARIKAN
! Þeytan ve Dostlarý
! Çeçenistan�ýn Tarihçesi
! Yârim Ýstanbul�u Mesken Mi Tuttun?
! Bir Müddet Zeytin Yiyeceðiz
! Ak Yüzlü Unakýtan
! Derin Devlet: DOSTLUK
! Baklavayý Neden Rumlara Kaptýrdýk?
! Ýnsan Denen Bir Saray
! Türk Polisinin Ýl Ýl Dert Haritasý
! Muhtarlýk Seçimleri
! Baþbakaný En Çok Terleten Radyo

Her türlü görüþlerinizi
kardelenseckisi@gmail.com adresine

gönderebilirsiniz.



OCAK
1 Ocak: Romanya ve Bulgaristan, AB�ye res-

men üye oldu. AB�nin üye sayýsý 27�ye yükseldi.
2 Ocak: Kaybolduðu bildirilen Endonezya yolcu

uçaðýnýn düþtüðü ve uçaktaki 12 kiþinin kurtul-
duðu, 90 kiþinin öldüðü açýklandý.

3 Ocak: 2007 boyunca Türkiye-ABD iliþkile-
rini etkileyecek olan 1 numaralý sorunun temelleri
atýldý. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA),
1915 olaylarýna iliþkin Ermeni iddialarýnýn ABD
Kongresinin gündemine getirilmesi için kampanya
baþlattý.

4 Ocak: Bangladeþ�te soðuk hava nedeniyle
çoðu dilenci ve evsiz 56 kiþinin öldüðü bildirildi.

5 Ocak: Askeri yeteneklerini artýrma hedefin-
deki AB, uzun süredir oluþturmak istediði �Acil
Müdahale Gücü� birimlerine yýlbaþýnda iþlerlik ka-
zandýrdý.

Hindistan�ýn kuzey ve doðu kesimlerinde etkili

olan soðuk hava yüzünden 80 kiþinin öldüðü bil-
dirildi.

9 Ocak: Lefkoþa�da Lokmacý Barikatý�ndaki üst
geçidin sökülmesi çalýþmalarý tamamlandý.

11 Ocak: ABD�nin yeni Irak stratejisini açýk-
layan Baþkan George W. Bush, baþta baþkent Bað-
dat olmak üzere Irak�ta güvenliðin ilerletilmesi
amacýyla bu ülkeye 20 binden fazla ilave Amerikan
askeri göndereceðini resmen duyurdu.

14 Ocak: ABD Baþkaný George Bush, vermiþ
olduðu kararlarýn Irak�a daha fazla istikrarsýzlýk ge-
tirdiðini ilk defa açýkça kabul etti.

15 Ocak: Ýdam edilen devrik Irak lideri Sad-
dam Hüseyin�in üvey kardeþi Barzan Ýbrahim el
Tikriti ile eski Irak devrim mahkemesi baþkaný
Avad Hamid el Bender, asýlarak idam edildi ve
Tikrit kentinin Avca köyünde Saddam Hüseyin�in
yanýna gömüldü.

16 Ocak: Irak�ýn baþkenti Baðdat�ta düzenlenen
saldýrýlarda 94 kiþi hayatýný kaybetti. Birleþmiþ Mil-
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letler, Irak�taki þiddet olaylarýnda geçen yýl 34 bin
452 sivilin öldüðünü açýkladý.

19 Ocak: Sri Lanka�da orduyla Tamil Eelam
Kurtuluþ Kaplanlarý militanlarý arasýnda çýkan ça-
týþmalarda 376 kiþinin öldüðü bildirildi.

22 Ocak: Irak�ýn baþkenti Baðdat�ta düzenlenen
bombalý saldýrýlarda 88 kiþi öldü.

23 Ocak: Ýsrail Baþsavcýsý Menahem Mazuz,
haftalardýr süren incelemelerinin sonucunda, Ýsrail
Cumhurbaþkaný Moþe Katsav�ýn birçok cinsel su-
çun ötesinde, en aðýr suç olan �tecavüz� ile itham
edilmesini kararlaþtýrdý.  

25 Ocak: Rusya lideri Vladimir Putin Hindis-
tan�a yaptýðý gezide Baþbakan Manmohan Singh�le
görüþtü. Ýki ülke arasýnda imzalanan anlaþmayla
Rusya�nýn Hindistan�da 4 yeni nükleer reaktör inþa
etmesi kararlaþtýrýldý. 

28 Ocak: Irak�ýn Þiilerin çoðunlukta olduðu
Necef kentinde direniþçiler ile Amerikalý ve Iraklý
askerler arasýnda meydana gelen çatýþmalarda 250
direniþçinin öldürüldüðü açýklandý.

30 Ocak: Microsoft þirketinin patronu Bill
Gates, yeni iþletim sistemi Windows Vista�nýn dün-
ya genelinde piyasaya sürüldüðünü açýkladý.

ÞUBAT
2 Þubat: Gazze Þeridi�nde El Fetih ile Hamas

arasýnda baþlayan ve aralýksýz 24 saat devam eden
kanlý çatýþmalarda 21 kiþi öldü.

Sýrbistan Devlet Baþkaný Boris Tadic, �baðým-
sýzlýk yolunu açabileceði� gerekçesiyle BM özel el-
çisi Martti Ahtisaari�nin Kosova�nýn statüsüyle ilgili
planýný reddetti.  

Fransa�nýn baþkenti Paris�te düzenlenen iklim
deðiþikliði konulu panelde, Hükümetlerarasý Ýklim
Deðiþikliði Uzmanlar Grubu tarafýndan 21 sayfalýk
rapor yayýmlandý. Raporda, küresel ýsýnmanýn son

50 yýlda yüzde 90 oranýnda insan eliyle yaratýldýðý
ve asýrlarca süreceði belirtildi. 

5 Þubat: Amerikalý astronot Sunita Williams,
en uzun uzay yürüyüþünü yapan kadýn oldu. Wil-
liams, astronot arkadaþý Michael Lopez-Alegria ile
birlikte, Uluslararasý Uzay Ýstasyonunun soðutma
sistemini tamir etmek amacýyla yaptýðý 22 saat 27
dakikalýk uzay yürüyüþüyle kadýnlararasý en uzun
uzay yürüyüþü rekorunu kýrmýþ oldu.

6 Þubat: ABD�nin Polonya ve Çek Cumhuri-
yeti�ne füze kalkaný yerleþtirilmesi planý nedeniyle
iki ülke arasýndaki iliþkiler son 10 yýlýn en kötü dö-
nemini yaþadý. Moskova, Avrupa�da füze kalkaný
kurmaya çalýþan Washington�a anlaþma önerisinde
bulundu.

KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Gü-
ney Kýbrýs�ýn son olarak Lübnan ile Akdeniz�de pet-
rol arama anlaþmasý imzalamasýnýn ardýndan baþ-
layan gerginlik üzerine, BM Genel Sekreteri Ban
Ki-mun�a mektup gönderdi.

7 Þubat: Fransa Cumhurbaþkaný adayý Nicolas
Sarkozy, rüþvete, terörizme, organize suçlara karþý
mücadele için �Akdeniz Birliði� kurulmasýný önerdi
ve Türkiye�nin bu birlikte yer alabileceðini savun-
du.

Afrika ülkesi Angola�da aþýrý yaðýþ ve fýrtýnanýn
yol açtýðý sellerde 114 kiþinin öldüðü açýklandý. 

12 Þubat: Ýsrail�in Kudüs Belediyesi, Haremüþ-
þerif yakýnlarýndaki hafriyat çalýþmalarýný askýya al-
dý.

13 Þubat: Irak, Suudi Arabistan�daki büyükelçi-
liðini 17 yýl aradan sonra yeniden açtý.

16 Þubat: NASA�nýn gönderdiði en geliþmiþ
uzay aracý Mars Yörünge Kaþifi, Mars�ta su buluna-
bileceðine dair yeni kanýtlar gönderdi.  

19 Þubat: Sudan�ýn batýsýndaki Güney Darfur
eyaletinde aþiretler arasýnda çýkan çatýþmalarda
yaklaþýk 100 kiþi öldü.
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Hindistan�ýn kuzeyinde, bir trende patlama
sonucu çýkan yangýnda 64 yolcu öldü.

26 Þubat: Uluslararasý Lahey Adalet Divaný,
Sýrbistan devletini, Srebrenitza soykýrýmýndan doð-
rudan sorumlu olmak veya soykýrýma iþtirak etmek
suçlarýndan akladý. Bununla birlikte mahkeme, Sýr-
bistan�ýn bu soykýrýmýn yapýlmasýný önleyememek-
ten sorumlu olduðuna karar verdi.

27 Þubat: Irak�ýn batýsýndaki Ramadi kentinde
bomba yüklü araçla düzenlenen saldýrýda 18 çocuk
öldü.

28 Þubat: Ýtalya Baþbakaný Romano Prodi, se-
natodan güvenoyu aldý. Senatoda yapýlan güven
oylamasýnda, Prodi�nin baþbakan olarak kalmasý
157�ye karþý 162 oyla kabul edildi.

MART
5 Mart: Guantanamo�da 5 yýldýr mahkemeye

çýkmadan bekletilen tutsaklarýn bir kýsmý, tutuklu-
luklarýna karþý itirazlarýnýn dinlenmesini saðlamak
amacýyla ABD Yüksek Mahkemesi�ne baþvurdu.  

6 Mart: Irak�ýn baþkenti Baðdat�ýn güneyindeki
Hille kentinde düzenlenen çifte intihar saldýrýsýnda
115 kiþi öldü.

8 Mart: Portekiz meclisi, kürtajýn yasallaþtýrýl-
masýyla ilgili yasa tasarýsýný kabul etti. 

9 Mart: Pakistan Cumhurbaþkaný Pervez Mü-
þerref, ülkenin en yüksek yargý organýnýn baþýnda
bulunan Ýftihar Muhammed Çaudri�yi görevden
aldý.

15 Mart: ABD�nin Avrupa ve Avrasya iþle-
rinden sorumlu Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Dan Fri-
ed, Amerikan Kongresindeki Ermeni tasarýsýnýn
geçmesi durumunda, Ýncirlik Hava Üssü�nün kapa-
týlabileceðini ve ABD Hava Kuvvetlerinin Türk
hava sahasýndan yararlanma imkanlarýnýn kýsýtla-
nabileceðini söyledi.

19 Mart: Finlandiya parlamentosu, dün yapýlan
genel seçimlerden sonra da dünyada en çok kadýn
üyenin bulunduðu parlamento olma özelliðini
korudu. 200 sandalyeli parlamentoya 84 kadýnýn
seçildiði, bunun da yüzde 42�lik bir orana karþýlýk
geldiði belirtildi.

20 Mart: Irak�ýn idam edilen eski Devlet
Baþkaný Saddam Hüseyin ile ayný cezaya çarptýrýlan

yardýmcýsý Taha Yasin Ramazan 2003�te baþlayan
Irak Savaþý�nýn yýl dönümünde asýlarak idam edildi.

22 Mart: Irak�a sürpriz ziyarette bulunan BM
Genel Sekreteri Ban Kimun�un Irak Baþbakaný
Nuri El Maliki ile ortak basýn toplantýsý sýrasýnda
patlama oldu.

23 Mart: Ýran ve Irak arasýndaki sorunlu su yolu
Þattü�l-arap�ta Ýngiliz donanmasýna baðlý 15 asker
Ýran tarafýndan gözaltýna alýndý. Ýngilizler, Irak ka-
rasularýnda rutin devriye görevinde olduklarýný,
Ýran tarafý ise askerlerin yasadýþý olarak Ýran ka-
rasularýna girdiðini savunuyordu. 

24 Mart: BM Güvenlik Konseyi, Ýran�ýn nükleer
programý ve uranyum zenginleþtirme faaliyetlerini
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askýya almadýðý için bu ülkeye karþý yaptýrýmlar
içeren ikinci bir karar tasarýsýný oy birliðiyle kabul
etti.

25 Mart: Ermenistan Baþbakaný Andranik Mar-
garyan kalp krizi geçirerek öldü.

28 Mart: ABD Senatosu Dýþ Ýliþkiler Komitesi,
Agos gazetesi genel yayýn yönetmeni Hrant Dink�in
öldürülmesini kýnayan, Türkiye�nin, TCK�nýn 301-
�inci maddesini kaldýrmasýný ve Ermenistan ile iliþki
kurmasýný isteyen tasarýyý yumuþatýlmýþ haliyle ka-
bul etti. Komitenin oturumunda bu tasarýnýn da
içinde olduðu, gündemdeki bütün yasal düzenle-
meler oy birliðiyle benimsendi. Tasarý, Türkiye�nin
en fazla rahatsýz olduðu Ermeni iddialarýna yapýlan
atýfýn deðiþtirilmiþ haliyle benimsendi.

29 Mart: Nijerya�da kaza yapan tankerden sýzan
yakýtý almaya çalýþan 93 kiþi yanarak öldü.  

31 Mart: Irak�ýn Telafer kentinde hafta baþýnda
bomba yüklü araçla düzenlenen saldýrýda ölenlerin
sayýsýnýn 152 olduðu açýklandý.

NÝSAN
2 Nisan: Büyük Okyanus�un güneyinde, Solo-

mon Adalarý açýklarýnda meydana gelen Richter
ölçeðine göre 7.8 büyüklüðündeki deprem, bölgede
tsunamiye neden oldu. Depremi takip eden tsuna-
mi yüzünden Solomon Adalarý�nda 30 kiþi öldü.

3 Nisan: Pakistan�da, Devlet Baþkaný Pervez

Müþerref karþýtý 4 bin gösterici, Ýslamabad�da, Yük-
sek Mahkeme Baþkaný Ýftihar Muhammed Çaud-
ri�nin Müþerref tarafýndan görevden alýnmasýný
protesto etti.  

5 Nisan: Ýran�ýn elindeki 15 Ýngiliz askeri serbest
býrakýldý. Ýran Cumhurbaþkaný Ahmedinejad, as-
kerleri gözaltýna alan Ýranlý komutanlara þeref ma-
dalyasý taktý.

6 Nisan: Çin, Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD
uzmanlarý arasýnda yapýlan görüþmelerde, nükleer
enerji araþtýrmalarýyla atom bombasý üretme yolunu
açtýðý için tartýþma yaratan Kuzey Kore�nin banka
hesabý sorunu çözüldü. ABD, �Banco Delta Asia�-
da dondurulmuþ 25 milyon dolarýn Kuzey Kore hü-
kümetine devredilmesine karar verildiðini bildirdi.

10 Nisan: Somali�nin baþkenti Mogadiþu�da ay
baþýnda hükümet yanlýsý Etiyopya ordusu ile aþýrý
dinci militanlar arasýndaki çatýþmalarda 1086 kiþi-
nin öldüðü açýklandý.

14 Nisan: Irak�ýn Kerbela kentinde bir otobüs
duraðýnda bomba yüklü araçla düzenlenen saldýrýda
56 kiþi öldü.

15 Nisan: Ýsrail Baþbakaný Ehud Olmert ile Fi-
listin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, düzenli top-
lantýlarýnýn ilkinde Kudüs�te bir araya geldi.

Pakistan�ýn baþkenti Ýslamabad�da bir cami ve
ona baðlý okulda, Afganistan�daki Taliban dönemini
anýmsatan uygulamalar baþlatýlmasý, 100 bin kiþinin
katýldýðý gösteriyle protesto edildi.

16 Nisan: ABD�nin Virginia Tech Üniversite-
sinde düzenlenen silahlý saldýrýda, aralarýnda sal-
dýrganýn da bulunduðu 33 kiþi öldü, 21 kiþi yara-
landý.

18 Nisan: Irak�ýn baþkenti Baðdat�ta düzenle-
nen 4 bombalý saldýrýda 200 kiþi öldü. Sadece
Sadriye mahallesindeki saldýrýda 140 kiþi hayatýný
kaybetti.

23 Nisan: Nijerya�da genel seçimler ve baþ-
kanlýk seçimleriyle baðlantýlý olaylarda 200 kiþi ha-
yatýný kaybetti.

Rusya�nýn eski devlet baþkaný Boris Yeltsin öldü.
24 Nisan: Ýran�ýn nükleer programýyla ilgili mü-

zakerelere katýlan ABD, Rusya, Çin, Ýngiltere,
Fransa ve Almanya, Ýran�ýn uranyum zenginleþtir-
me programýnýn bir bölümünü devam ettirmesine
izin verilmesi konusunda ilk kez görüþ birliði içinde
olduklarýný açýkladýlar.
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28 Nisan: Irak�taki Þii kenti Kerbela�da bombalý
araçla düzenlenen saldýrýda 71 kiþi öldü.  

29 Nisan: Küba�nýn 48 yýllýk komünist lideri
Devlet Baþkaný Fidel Castro, tüm yetkileri yeniden
devralarak makamýnýn baþýna döndü.

MAYIS
4 Mayýs: Ýki gün süren Geniþletilmiþ Irak Kon-

feransý Mýsýr�ýn Þarm El Þeyh beldesinde yapýldý.
Toplantýlara katýlan ülkelerin temsilcileri, Irak�ýn
yeniden yapýlandýrýlmasý için yaklaþýk 30 milyar do-
larlýk yardým yapma sözü verdi.

5 Mayýs: Kamerun�un Doulala kentinden Ken-
ya�nýn baþkenti Nairobi�ye gitmek üzere havalanan
ve içinde 9 kiþilik mürettebat dahil 155 kiþinin bu-
lunduðu Kenya Havayollarýna ait yolcu uçaðý düþ-
tü.

8 Mayýs: Sevgilisini kayýrmakla suçlanan Dünya
Bankasý Baþkaný Paul Wolfowitz, iddialarý araþtýr-
mak üzere oluþturulan özel kurul tarafýndan banka-
nýn etik kurallarýný ihlal etmekten suçlu bulundu.

11 Mayýs: Ýngiltere Baþbakaný Tony Blair, 27
Haziran�da görevi býrakacaðýný açýkladý, Maliye Ba-
kaný Gordon Brown da Blair�in yerine aday olaca-
ðýný duyurdu.

12 Mayýs: Afganistan�da Taliban�ýn halen etkin
lideri olan Molla Dadullah�ýn, NATO�nun Uluslar-
arasý Güvenlik Destek Gücü (ISAF) askerleriyle
girdiði çatýþmada ölü ele geçirildiði açýklandý.  

16 Mayýs: Fransa�da Nicolas Sarkozy�nin beþ yýl
sürecek cumhurbaþkanlýðý görevi baþlarken, Jacqu-
es Chirac, 12 yýllýk cumhurbaþkanlýðý görevinin ar-
dýndan, bugün Elysee Sarayý�na veda etti.

18 Mayýs: Kazakistan parlamentosu, Devlet
Baþkaný Nursultan Nazarbayev�in ömür boyu bu
görevde kalmasýna olanak tanýyan yasa tasarýsýný
kabul etti.

20 Mayýs: Lübnan�ýn kuzeyindeki Filistin mül-
teci kampýna yerleþen radikal dinci Fethülislam
örgütü ile ordu arasýnda çatýþmalar çýktý. Hükümet,
orduyu kuzeyde düzeni saðlamakla görevlendirdi.  

21 Mayýs: Türkiye�deki cumhuriyet mitingle-
rinden esinlenen ABD�deki Türkler, Washington�-
da, �Sonsuza Kadar Laik Türkiye� miting ve yürü-
yüþü düzenledi.

23 Mayýs: Ýsrail ordusu, Batý Þeria�da düzenle-
diði operasyonda aralarýnda bir bakan ve üç millet-
vekilinin bulunduðu 33 Hamas yetkilisini tutuk-
ladý.

24 Mayýs: AB Komisyonu�nun geniþlemeden
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sorumlu üyesi Olli Rehn, Türkiye ile müzakereleri
sürdürmek için ellerinde �saðlam bir yetki� bu-
lunduðunu ve �üyelik müzakerelerinin sürmesinin
hem Türkiye, hem de AB�nin çýkarýna olduðunu�
bildirdi.

26 Mayýs: Myanmar�daki cunta yönetimi,
Nobel Barýþ ödüllü muhalefet lideri Aung San Suu
Kyi�nin ev hapsi süresini bir yýl uzattý.

30 Mayýs: Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi
(AÝHM), Kýbrýs Rum yönetiminin, Ksinedes Ares-
tis davasýnýn, temyiz vazifesi gören büyük daireye
gönderilmesine yönelik yaptýðý baþvuruyu reddetti.

ABD, Erbil, Süleymaniye ve Dohuk vilayetleri-
nin güvenliðini Iraklý Kürtlere devretti.

31 Mayýs: ABD Baþkaný George Bush, 15 bü-
yük ülkeye, sera etkisi yaratan karbon gazýnýn salý-
mýna iliþkin olarak, 2008 yýlýna kadar hedef belir-
lemeleri çaðrýsýnda bulundu.

HAZÝRAN
3 Haziran: Sri Lanka�nýn doðusunda ve kuze-

yinde baðýmsýz bir devlet kurmak isteyen Tamil
Elam Kurtuluþ Kaplanlarý ile ordu birlikleri ara-
sýnda arasýnda çýkan çatýþmalarda 43 kiþi öldü.

Küba�nýn 48 yýllýk lideri Fidel Castro, geçirdiði
baðýrsak ameliyatýndan sonra ilk kez televizyonda
göründü.

4 Haziran: Kuzey Kore, kapattýðý Yongbyon
nükleer reaktörünü yeniden faaliyete geçirdi.

Sierra Leone�de, yolcularýnýn çoðu Togolu futbol
yöneticileri olan bir helikopter düþtü, 22 kiþi öldü.  

7 Haziran: Almanya�nýn Heiligendamm kentin-
de görüþen G-8 ülkeleri hükümet ve devlet baþ-
kanlarý, küresel ýsýnmaya karþý mücadele dahil ol-
mak üzere tüm konularda anlaþma saðladý. G-8 zir-
vesini protesto etmek amacýyla kentin kuzeyindeki
sahilde motorlu botlarla yasak bölgeye girmeye ça-
lýþan 21 Greenpeace eylemcisi ise gözaltýna alýndý.

Umman�ý vuran Gonu kasýrgasýnda 49 kiþi öldü.
8 Haziran: Irak�ýn kuzeyindeki Kerkük kenti

yakýnlarýnda düzenlenen iki ayrý intihar saldýrýsýnda
yaklaþýk 25 kiþinin öldüðü ya da yaralandýðý bildi-
rildi.

9 Haziran: Tayland�ýn baþkenti Bangkok�ta 10
binden fazla kiþi, askeri rejimi ve eski baþbakan-
lardan Thaksin Shinawatra�nýn darbeyle iktidardan
uzaklaþtýrýlmasýný protesto etti.

10 Haziran: Hindistan�ýn kuzey ve orta kesim-
lerinde hüküm süren aþýrý sýcaklar nedeniyle iki
günde 37 kiþinin öldüðü bildirildi.

Çin�in güneyinde, þiddetli yaðýþ ve sellerde 66
kiþi öldü, 500 bin kiþi tahliye edildi, yaklaþýk 50 bin
ev yýkýldý.

Bangladeþ�te muson yaðmurlarýnýn baþlamasýyla
meydana gelen sel ve toprak kaymalarý nedeniyle
yaklaþýk 140 kiþi öldü.  

13 Haziran: Hamas El Fetih�e koþullu ateþkes
önerisinde bulundu. Gazze Þeridi�nde Hamas�la El
Fetih arasýnda çýkan çatýþmalarda aralarýnda 2 BM
yardým görevlisinin bulunduðu 24 kiþi öldü.

Lübnan�ýn baþkenti Beyrut�ta düzenlenen saldý-
rýda parlamentodaki Suriye karþýtý bloka mensup
milletvekili Velid Eido, oðlu ve iki korumasýnýn yaný
sýra 6 kiþi öldü.

Ýlk turda rakipleri çekilen Ýsrail�in en deneyimli
politikacýlarýndan Þimon Peres, cumhurbaþkaný
seçildi.

14 Haziran: Filistin Devlet Baþkaný Mahmud
Abbas�ýn Genel Sekreteri Tayip Abdülrahim, Ab-
bas�ýn Hamaslý Baþbakan Ýsmail Haniye�yi görevden
alarak hükümeti feshettiðini, ayrýca Batý Þeria ve
Gazze Þeridi�nde olaðanüstü hal ilan ettiðini açýk-
ladý. Abbas�a baðlýlýðýyla bilinen Filistin�in Sesi rad-
yosunun Gazze kentindeki binasý, Hamas güçleri
tarafýndan ateþe verildi.

15 Haziran: Brezilya�nýn Sao Paulo eyaletinde
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polis tarafýndan düzenlenen geniþ çaplý operas-
yonda 2 bin 372 kiþi gözaltýna alýndý.

17 Haziran: Afganistan�ýn baþkenti Kabil�de bir
polis otobüsüne düzenlenen saldýrýda 35�ten fazla
kiþi öldü.

19 Haziran: Baðdat�taki Þii �Hillani� camisi
yakýnýnda bomba yüklü araçla düzenlenen saldýrýda
87 kiþi öldü. Baðdat�ýn kuzeyinde Amerikan ve Irak
ordusunun El Kaide�ye karþý baþlattýðý ortak ope-
rasyonda en az 22 militanýn öldürüldüðü bildirildi.

25 Haziran: Filistin Devlet Baþkaný Mahmud
Abbas, Ýsrail Baþbakaný Ehud Olmert, Mýsýr Devlet
Baþkaný Hüsnü Mübarek ve Ürdün Kralý Abdullah
Mýsýr�ýn Þarm el Þeyh sahil belgesinde bir araya
geldi.

Askeri idare altýnda bulunan Myanmar�da iki
yolcu otobüsüne saldýran teröristler, 27 yolcuyu
öldürdü.

27 Haziran: Ýngiltere Baþbakanlýðý görevini
Gordon Brown�a devreden Tony Blair, Ortadoðu�da
barýþýn saðlanmasý için giriþimde bulunan ve BM,
ABD, AB ve 

Rusya�dan oluþan Ortadoðu Dörtlüsü�nün
temsilcisi olarak resmen atandý.

30 Haziran: Fransa�nýn baþkenti Paris�in Ar-
nouville banliyösünde, Ýstanbul�da öldürülen gaze-
teci Hrant Dink�in anýsýna okul açýldý.

TEMMUZ
1 Temmuz: Almanya�dan AB dönem baþkanlýðý

görevini devralan Portekiz, resmen göreve baþladý.
4 Temmuz: Pakistan�ýn baþkenti Ýslamabad�da

güvenlik güçlerinin kuþattýðý Lal Mesciddeki 500�-
den fazla kiþi teslim oldu. Lal Mescidin imamý bur-
ka giyerek kaçmaya çalýþýrken yakalandý. 

Ýngiliz yayýn kuruluþu BBC�nin Gazze�deki mu-
habiri Alan Johnston 113 gün rehin tutulduktan
sonra serbest býrakýldý.

6 Temmuz: Almanya�da, yenilenen Göç Yasasý,
Federal Eyalet Temsilciler Meclisi�nin yaz tatiline
girmeden yaptýðý son oturumda kabul edildi.  

7 Temmuz: Nüfusunun tamamýna yakýnýný
Türkmenlerin oluþturduðu Irak�ýn Tuzhurmatu
kentindeki Emirli bölgesinde pazar yerinde düzen-
lenen bombalý saldýrýda 150 kiþi öldü

Kýbrýs Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos,
KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat�a mek-
tup göndererek, görüþme davetinde bulundu.

10 Temmuz: Mayýs ve eylül aylarý arasýndaki
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dönemin �sel mevsimi� olarak adlandýrýlan Çin�de
bu yaz aylarýnda sellerden dolayý ölenlerin sayýsý
360�a çýktý.

Hindistan�da muson yaðmurlarýnýn yol açtýðý
sellerde son iki günde 16 kiþinin daha ölmesiyle
muson yaðmurlarý yüzünden ölenlerin sayýsý 193�e
çýktý.

11 Temmuz: Pakistan�da Taliban yanlýsý mili-
tanlarýn bulunduðu Lal Mescide ordunun düzen-
lediði operasyon tamamlandý. Ordu, Ýslamabad�-
daki mescidin kontrolünü ele aldý. Güvenlik güç-
lerinin külliyede 73 kiþinin cesedini bulduklarý bil-
dirildi.

14 Temmuz: Lübnan ordusunun, Nehr El
Bared Filistin mülteci kampýndaki Fethülislam mili-
tanlarýna yönelik bombardýmaný devam ederken,
çatýþmalarda 2 Lübnanlý asker hayatýný kaybetti.
Kampta 20 Mayýs�ta patlak veren çatýþmalarda ha-
yatýný kaybeden Lübnan askeri sayýsý 96�ya yükseldi.
Çatýþmalarda 60 kadar militan ile 20 sivil ölmüþtü.

Rusya�nýn Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler
Anlaþmasýna (AKKA) katýlýmýný askýya aldýðý bildi-
rildi.

16 Temmuz: Irak�ýn kuzeyindeki Kerkük ken-
tinde patlayýcý yüklü kamyonla düzenlenen sal-
dýrýda ölü sayýsý 85�e çýktý. Irak Devlet Baþkaný
Celal Talabani�nin lideri olduðu Irak Kürdistan
Yurtseverler Birliðinin bürosunun yakýnýnda dü-

zenlenen saldýrýda 180�den fazla kiþinin de yara-
landýðý bildirildi.  

18 Temmuz: Brezilya�da meydana gelen uçak
kazasýnda TAM Havayollarý uçaðýndaki 186 kiþinin
tümünün hayatýný kaybettiði açýklandý.

ABD, Irak El Kaidesi�nin lideri Ebu Eyüp El
Mýsri�nin yardýmcýsý Halid Abdülfettah Davud El
Meþhedani�nin 4 Temmuzda Musul�da yakalandý-
ðýný açýkladý.

24 Temmuz: Romanya�da, aþýrý sýcaklar ne-
deniyle hayatýný kaybedenlerin sayýsý 27�ye yüksel-
di. Macaristan�da da bir hafta içinde aþýrý sýcaklar
nedeniyle yaklaþýk 500 kiþi öldü.

25 Temmuz: Irak�ýn baþkenti Baðdat�ta, Irak
milli futbol takýmýnýn Asya Kupasý�nda finale kal-
masýndan sonra yapýlan kutlamalarda düzenlenen
iki saldýrýda ölenlerin sayýsý 50�ye yükseldi.

Afganistan�da geçen hafta 23 Güney Koreliyi
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rehin alan Taliban, bir Güney Koreli rehineyi öl-
dürdüklerini açýkladý ve taleplerinin yerine getiril-
memesi durumunda rehineleri öldürmeye devam
edecekleri tehdidinde bulundu.

30 Temmuz: ABD Temsilciler Meclisi, �Japon
ordusunun Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda binlerce
Asyalý kadýný seks kölesi olarak kullanmasý� konu-
sunda Japon hükümetinin resmen özür dilemesini
talep eden bir kararý benimsedi.

31 Temmuz: Ýngiliz ordusu, Kuzey Ýrlanda�dan
çekiliyor. Katolikler ile Protestanlar arasýndaki ça-
týþmalarý durdurmak üzere, �Operation Banner�
kapsamýnda 1969 yýlýnda Kuzey Ýrlanda�ya giden Ýn-
giliz askeri, 38 yýl boyunca 300 bin kiþilik personelle
bölgede varlýk göstermiþti.

AÐUSTOS 
1 Aðustos: ABD�nin 2004 ve 2005 yýllarýnda

Irak silahlý kuvvetlerine daðýttýðý 190 bin kadar sila-
hýn kaybolduðu ortaya çýktý.

5 Aðustos: Irak�ta 14 yaþýndaki Iraklý kýza te-
cavüz ettikten sonra kýzý ve ailesini öldürmekten
suçlu bulunan Amerikalý asker, 110 yýl hapis ceza-
sýna çarptýrýldý.

7 Aðustos: Irak�taki Amerikan askerlerinin sa-
yýsýnýn, 162 binle rekor düzeye ulaþtýðý bildirildi.

10 Aðustos: Ruslar, dünyada en çok kullanýlan
tüfek olan Kalaþnikof�un son modeli AK-9�u ge-
liþtirdi. Tasarýmcýlardan Aleksey Dragunov, �Nere-
deyse hiç ses çýkarmadan ateþ ediyor ve çelik yeleði
bile delebiliyor� dedi.

13 Aðustos: Afganistan�daki Taliban örgütü,
rehin tuttuðu Güney Korelilerden hasta olan 2 ka-
dýný serbest býraktý.

14 Aðustos: Irak�ýn kuzeyinde Yezidilerin yaþa-
dýðý 2 köyde bomba yüklü kamyonlarla eþzamanlý
olarak düzenlenen intihar saldýrýlarýnda 500�den
fazla kiþi öldü.

Ýran ile Irak arasýnda, 1980-1988 savaþýndan bu
yana ilk kez Tahran�da sýnýr görüþmelerinin yapýl-
dýðý bildirildi.  

16 Aðustos: Peru�da meydana gelen depremde
ölü sayýsý 500�ü aþtý, 1.600 kiþi yaralandý.

25 Aðustos: Kuzey Kore, bu ay baþýndaki þid-
detli yaðmurlarýn yol açtýðý sel felaketinde ölenlerin
ya da kaybolanlarýn sayýsýnýn 600 olduðunu bildirdi.

30 Aðustos: Afganistan�da Taliban�ýn elindeki
Güney Koreli son 3 rehinenin de serbest býrakýldýðý
bildirildi.

EYLÜL
1 Eylül: Ýngiliz ordusunun 1930�lu yýllarda yüz-

lerce Hindu asker üzerinde hardal gazýnýn etkilerini
araþtýran deneyler yaptýðý ortaya çýktý.  

3 Eylül: Ýngiliz askerleri, Irak�ýn Basra ken-
tinden çekilmeyi tamamladý ve Ýngilizlerin kentteki
varlýðý sona erdi. Basra vilayetinin kontrolünün tü-
münü Iraklýlara býrakmada bir adým olarak deðer-
lendirilen çekilme, Ýngilizlerin Irak�ý tamamen terk
etmesinin de yolunu açtý.

ABD Baþkaný George Bush, Irak�a bir günlük
beklenmedik bir ziyaret yaptý.

5 Eylül: KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali
Talat, Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos ile 8
Temmuz 2006�daki görüþmenin ardýndan ilk kez bir
araya geldi.

10 Eylül: Pakistan�ýn sürgündeki eski Baþbakaný
Navaz Þerif, 7 yýl aradan sonra ülkesine döndü. Ha-
vaalanýnda gözaltýna alýnan Þerif, daha sonra sýnýr
dýþý edildi.

11 Eylül: ABD�nin Irak savaþýnýn planlayýcý-
larýndan olan eski Savunma Bakaný Donald Rum-
sfeld, görevinden ayrýlmasýndan bu yana ilk kez ver-
diði röportajda, Irak savaþý konusunda vicdanýnýn
rahat olduðunu ve geceleri rahat uyuduðunu söy-
ledi.  
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16 Eylül: Tayland�ýn güneyindeki Puket hava-
alanýna iniþe geçen yolcu uçaðýnýn kötü hava ko-
þullarý nedeniyle piste çakýlmasý sonucu 90 kiþi öl-
dü.

17 Eylül: Yunanistan�daki genel seçimleri, Baþ-
bakan Kostas Karamanlis liderliðindeki Yeni De-
mokrasi Partisi (YDP) kazandý. PASOK yenilgiyi
kabul etti.

Irak hükümeti, 9 Iraklý sivilin ölümüne neden
olan olayýn ardýndan Amerikan özel güvenlik
þirketi Blackwater�ýn ülkede çalýþmasýný yasakladý.

22 Eylül: KKTC�nin Gazimaðusa ile Suriye�nin
Lazkiye limanlarý arasýnda 1978-1979�da yapýlan ve
bir yýl süren feribot seferleri, 28 yýl aradan sonra ye-
niden baþladý.

ABD�de federal savcýlýk, Amerikan çýkýþlý bazý
silahlarýn, özel güvenlik þirketi Blackwater�in çalý-

þanlarý tarafýndan gizlice Irak�a sokulup karaborsa-
da satýldýðý ve sonunda terör örgütü PKK�ya ulaþtýðý
yönündeki bazý bulgular üzerine soruþturma baþ-
lattý. Þirket, iddiayý reddetti. Blackwater�ýn adý bir
süre önce sivil katliamýna karýþmýþtý.

29 Eylül: Irak Baþbakaný Nuri Maliki, Ameri-
kan Senatosunun Irak�ýn üçe bölünmesi planýný
kýnadý.

EKÝM
1 Ekim: Cezayir�de þiddet olaylarýnda bir ayda

75 kiþinin hayatýný kaybettiði açýklandý.
2 Ekim: Kuzey Kore�nin baþkenti Pyongyang�da,

Güney Kore Devlet Baþkaný Roh Mu-hyun ile Ku-
zey Kore lideri Kim Jong-il, tarihlerindeki ikinci zir-
vede bir araya geldi.

3 Ekim: Irak�ýn kuzeyindeki bölgesel yönetimin
yetkilileri, dört yeni petrol sözleþmesini onayladý.

Kuzey Kore�nin nükleer faaliyetlerini sona er-
dirmeye yönelik 6�lý görüþmelerde anlaþmaya varýldý
ve Kuzey Kore yönetimi, nükleer tesisleri 2007 yýlý
sonuna kadar kapatmayý kabul etti.

4 Ekim: Pyongyang�daki tarihi zirvede bir araya
gelen Kuzey ve Güney Kore liderleri, ateþkesle sona
eren 1950-53 Kore savaþýný resmen bitirecek barýþ
anlaþmasýna varýlmasý konusunda anlaþmaya vardý.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti�nin baþkenti
Kinþasa�da içinde 27 kiþinin bulunduðu uçaðýn
yerleþim yerine düþmesi sonucu 50 kiþi öldü.
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6 Ekim: Pakistan�da Pervez Müþerref yeniden
devlet baþkanlýðýna seçildi.

7 Ekim: Irak hükümetinin kurduðu soruþturma
komitesi, Amerikan Blackwater özel güvenlik fir-
masý adýna çalýþan görevlilerin, geçen ay hiçbir kýþ-
kýrtma olmadan 17 sivili öldürdüðünü ortaya
koydu.

11 Ekim: ABD Temsilciler Meclisi Dýþ Ýliþkiler
Komitesi�nde, 1915 olaylarýna iliþkin Ermeni id-
dialarýný içeren tasarý, 21�e karþý 27 oyla kabul edil-
di. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, tasarýnýn kabul edilme-
sinden üzüntü duyulduðunu bildirdi. Beyaz Saray,
tasarýnýn �Kongre�de nihai olarak kabul edilmesini
engellemek için çabalarýný sürdüreceklerini� kay-
detti.  

12 Ekim: 2007 Nobel Barýþ Ödülü�nü, küresel
ýsýnmaya karþý mücadelesiyle son dönemde öne çý-
kan eski ABD Baþkan Yardýmcýsý Al Gore ve BM
Hükümetlerarasý Ýklim Deðiþikliði Paneli (IPCC)
kazandý.

17 Ekim: KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali
Talat, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile BM�de
yaptýðý görüþmede, Kýbrýs�ta özlü müzakerelerin ye-
niden baþlamasý yolunda bir giriþimde bulunmasýný
istedi ve Genel Sekretere güven arttýrýcý paket
önerisinde bulundu. BM Genel Sekreteri Ban Ki-
mun, müzakerelere baþlanmasý konusunda �iki ta-
raftan da kesin taahhüt gelmediði sürece þu anda
belli bir giriþimde bulunmasýnýn çok zor olduðunu�
söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi�nde bekleyen ve 1915

olaylarýna iliþkin Ermeni iddialarýný içeren tasarýyý
destekleyen milletvekillerinden 4�ünün daha
imzalarýný çekmesiyle tasarýdan imzalarýný geri alan
milletvekillerinin sayýsý 21�e ulaþtý.  

18 Ekim: Pakistan�ýn eski baþbakanlarýndan
Benazir Butto, hakkýndaki yolsuzluk suçlamalarý
nedeniyle 8 yýllýk gönüllü sürgün hayatýndan sonra
ülkesine döndü. Karaçi�de Butto�yu karþýlayan yak-
laþýk 150 bin kiþinin katýldýðý destek gösterileri sýra-
sýnda Butto�nun konvoyunun yakýnýnda bombalý
araçla düzenlenen saldýrýda 136 kiþi öldü, 250 kiþi
yaralandý. Butto, saldýrýdan yara almadan kurtuldu.

Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy ile eþi
Cecilia Sarkozy boþandý. Sarkozy, Fransa tarihinde
görevi sýrasýnda boþanan ilk cumhurbaþkaný oldu.

19 Ekim: Portekiz�in baþkenti Lizbon�da dü-
zenlenen AB devlet ve hükümet baþkanlarý zirve-
sinde, Avrupa anayasasýný deðiþtirmeye izin verecek
reform anlaþmasý taslaðý üzerinde uzlaþmaya varýldý.
AB Dönem Baþkaný Portekiz, Fransa ve Hollan-
da�daki referandumlarda reddedilen AB anayasasý-
nýn boþluðunu dolduracak yeni anlaþma metninin
AB liderlerince kabul edildiðini bildirdi.

21 Ekim: ABD güçlerinin, Irak�ýn baþkenti Bað-
dat�ýn Sadr semtinde düzenlediði, suçlularýn hedef
alýndýðýný açýkladýðý hava saldýrýsýnda 49 kiþi öldü.
Iraklý yetkililer, ölenler arasýnda kadýn ve çocuk-
larýn da olduðunu söyledi.

22 Ekim: ABD�nin Kaliforniya eyaletinin gü-
neyinde çýkan yangýnda yaklaþýk 1.300 ev kül oldu.
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23 Ekim: Kosova�nýn baþkenti Priþtine�nin
Belediye Meclisi, Türkçenin resmi diller arasýnda
yer almasýný oy birliðiyle kabul etti.

24 Ekim: Avrupa Parlamentosu genel kurulu
Türkiye raporuyla ilgili yaptýðý oylamada, 1915
olaylarýyla ilgili Ermeni iddialarýnýn tanýnmasýný
öngören deðiþiklik önergelerini reddetti. 

25 Ekim: ABD, Ortadoðu ve Irak�taki terör
örgütlerine destek verdiði, füze satýþlarý ve nükleer
silah niyetleri olduðu gerekçesiyle Ýran�a, Savunma
Bakanlýðý ve Devrim Muhafýzlarýný da kapsayan ye-
ni yaptýrýmlar uygulama kararý aldý. Ýngiltere, Was-
hington�ýn Ýran�a yeni yaptýrýmlar uygulama kararýný
desteklediðini bildirdi.

31 Ekim: Ýspanya�nýn baþkenti Madrid�de 11
Mart 2004 tarihinde 191 kiþinin ölümüne ve 1.841
kiþinin yaralanmasýna neden olan terör saldýrýla-
rýyla ilgili 28 kiþinin yargýlandýðý davada 21 kiþi, 3
ile 42 bin 924 yýl arasýnda deðiþen hapis cezalarýna
çarptýrýldý, 7 kiþi beraat etti.

Orta Amerika ülkelerinden Dominik Cumhuri-
yeti ve Haiti�yi vuran tropik Noel fýrtýnasý 43 kiþi-
nin ölümüne yol açtý.

KASIM
1 Kasým: Ýtalya�nýn güney kýyýlarýnda hafta sonu

meydana gelen 2 ayrý tekne kazasýnda 21 kaçak bo-
ðuldu.

2 Kasým: ABD�nin terör örgütü PKK ile mü-
cadeleden sorumlu özel temsilciliði görevinden is-
tifa eden Emekli Orgeneral Joseph Ralston, ABD�-
nin, terör örgütü PKK konusunda Türkiye�ye ver-
diði sözleri tutmakta baþarýsýz olduðunu söyledi.

Kýbrýs Rum yönetimi Tarým, Doðal Kaynaklar ve
Çevre Bakanlýðý lokumun, �loukoumi� olarak AB�-
de tescil edilmesi baþvurusunu tamamladý.

3 Kasým: Pakistan�da Devlet Baþkaný Pervez
Müþerref olaðanüstü hal ilan etti, basýn-yayýn or-
ganlarýna kýsýtlama getirildi. Yüksek Mahkeme Baþ-
kaný Ýftihar Çaudri görevden alýndý.  

5 Kasým: ABD Baþkaný George Bush, Washing-
ton�da Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile görüþ-
menin ardýndan yaptýðý açýklamada, ABD�nin
�stratejik ortaðý� 

Türkiye ile iliþkilerine büyük önem verdiðini
belirterek, �PKK terörist bir örgüttür. Türkiye�nin
düþmanýdýr. Irak�ýn düþmanýdýr ve ABD�nin düþ-
manýdýr. Baþbakan Erdoðan ile daha iyi bir istihba-
rat paylaþýmý saðlama konusunda nasýl çalýþabilece-
ðimizi konuþtuk. Katilleri yakalamak için istihbara-
ta ihtiyaç var� dedi.

6 Kasým: AB, Türkiye�nin ilerleme raporunu
açýkladý. Afganistan�daki intihar saldýrýsýnda 6�sý
milletvekili 90 kiþi öldü.

7 Kasým: Ýran Cumhurbaþkaný Mahmud Ah-
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medinejad, uranyum zenginleþtirme çalýþmalarýnýn
3 bin santrifüjde devam ettiðini bildirdi.

10 Kasým: Irak�taki iþgalci güçlere karþý direniþ
hareketine katýlan El Kaide ve Ýslam Ordusu
gruplarý arasýnda çýkan çatýþmalarda 32 kiþi öldü.

Þili�de düzenlenen ve Latin Amerika ile Ýber
yarýmadasý ülkelerinin devlet ve hükümet baþkan-
larýný bir araya getiren 17. Ýbero-Amerika zirvesine
katýlan Venezüella Devlet Baþkaný Hugo Chavez,
eski Ýspanya Baþbakaný Jose Maria Aznar için �ger-
çek bir faþist� yakýþtýrmasý yaptý.

12 Kasým: Pakistan�da Lahor kentinden uzun
bir yürüyüþ baþlatacaðýný açýklayan muhalif lider
Benazir Butto, 1 haftalýðýna gözaltýna alýndý.

15 Kasým: Pakistan�da 5 yýllýk görev süresini ta-
mamlayan meclis feshedildi, Ocak ayýnda yapýlmasý
planlanan genel seçimlere kadar ülke, geçiþ hükü-
meti tarafýndan idare ediliyor.

Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý, Ýran�ýn nük-
leer programý hakkýnda iþbirliði yaptýðýný, ancak
hala uranyum zenginleþtirdiðini bildirdi.

Romanya Cumhurbaþkaný Traian Basescu, ko-
münist rejim dönemi kurbanlarýndan özür diledi.  

16 Kasým: Bangladeþ�i vuran Sidr kasýrgasýnda
ölenlerin sayýsý resmi rakamlara göre 3 bin 500�ü
buldu.

18 Kasým: Ukrayna�nýn doðusundaki Donetsk
bölgesinde meydana gelen maden kazasýnda 100
kiþi öldü.

19 Kasým: Kosova�da 17 kasýmda yapýlan genel
seçimleri eski Kosova Kurtuluþ Ordusunun (UÇK)
komutaný ve muhalif lider Haþim Taçi�nin Kosova
Demokrasi Partisi (PDK), yüzde 34 oy alarak ka-
zandý.

24 Kasým: Pakistan�da Sünnilerle Þiiler ara-
sýndaki mezhep çatýþmalarýnda bir haftada 160�dan
fazla kiþi öldü. Pakistan�ýn baþkenti Ýslamabad ile
Ravalpindi kentinde ayný anda düzenlenen iki
bombalý intihar saldýrýsýnda 36 kiþi öldü.

25 Kasým: Eski Pakistan Baþbakaný Navaz Þerif,
sürgünde bulunduðu Suudi Arabistan�dan ülkesine
döndü. Eski Baþbakanlardan Benazir Butto da 8
Ocak�ta yapýlacak genel seçimler için resmen aday
oldu.

27 Kasým: ABD�nin Maryland eyaletinin An-
napolis kentinde baþlayan Ortadoðu barýþ konfe-
ransýnýn açýlýþýnda konuþan ABD Baþkaný George
Bush, Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ile
Ýsrail Baþbakaný Ehud Olmert�in 2008 yýlý sonuna
kadar nihai çözüm için ilke anlaþmasýna vardýk-
larýný bildirdi.

ARALIK
2 Aralýk: Somali�nin baþkenti Mogadiþu�daki

þiddet olaylarý sýrasýnda bu yýl ölen sivillerin sayýsý 5
bin 960�ý buldu.

3 Aralýk: Venezüella�da halk, Devlet Baþkaný
Hugo Chavez�in kendisine geniþ yetkiler saðlayacak
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anayasa reformuna �hayýr� dedi. Referandumda
yüzde 51 �hayýr�, yüzde 49 �evet� oyu çýktý.

10 Aralýk: Yunanistan�ýn baþkenti Atina�da
Türkiye, Ýtalya ve Filipinler büyükelçiliklerine ait
diplomatik plakalý araçlar kundaklandý. Saldýrýlar-
da, Türk Büyükelçiliðine ait iki araç yakýldý.

Rusya�da 2 Aralýk�taki parlamento seçimlerin-
den zaferle çýkan iktidardaki Birleþik Rusya Partisi,
gelecek yýl yapýlacak devlet baþkaný seçimindeki
adaylarýnýn Baþbakan Birinci Yardýmcýsý Dimitri
Medvedev olduðunu açýkladý.  

12 Aralýk: Cezayir Dýþiþleri Bakaný Murad Me-
delci, baþkent Cezayir�de 11 Aralýk�ta düzenlenen
bombalý saldýrýlarda ölü sayýsýnýn 5�i yabancý olmak
üzere, 30 olduðunu belirtti. Farklý bir açýklamada
ise saldýrýda 6 Cezayirli, 1 Senegalli, 1 Danimarkalý,
1 de Filipinli olmak üzere 9 BM çalýþanýn öldüðü
bildirildi.

Beyrut�un doðusunda, Lübnan Devlet Baþkan-
lýðý sarayýnýn bulunduðu Baabda�da meydana gelen
þiddetli patlamada, aralarýnda askeri operasyonlar
sorumlusu general Francois Hac�ýn bulunduðu 5
kiþinin öldüðü, onlarca kiþinin yaralandýðý bildirildi.

Rusya�nýn Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler
Anlaþmasý�ndan (AKKA) çekilme kararý yürürlüðe
girdi.

13 Aralýk: AB devlet ve hükümet baþkanlarý,
AB anayasasýnýn yerine geçecek Lizbon Antlaþ-
masý�ný imzaladý. AB Dönem baþkaný Portekiz�in ev
sahipliðinde baþkent Lizbon�daki Jeronimos Ma-
nastýrý�nda toplanan 27 üye ülkenin liderlerinin
belgeyi imzalamasýyla 29 Ekim 2004�te Roma�da
imzalanan AB Anayasasý tarihe karýþmýþ oldu.

14 Aralýk: AB devlet ve hükümet baþkan-
larýnýn Brüksel�de yaptýklarý zirvede, dýþiþleri ba-
kanlarýnýn daha önce Türkiye ile ilgili olarak ge-
niþleme konusunda aldýðý kararlar deðiþtirilmeden
onaylandý. 10 Aralýk�ta toplanan AB dýþiþleri ba-
kanlarý, Fransa�nýn ýsrarý nedeniyle �katýlým kon-
feransý� yerine �hükümetlerarasý konferans� ifade-
sini tercih etmiþ, �müzakerelerin amacýnýn üyelik
olduðu� ifadesini kullanmaktan kaçýnmýþtý.

15 Aralýk: Pakistan�da, 3 Kasým�da yürürlüðe gi-
ren olaðanüstü hal uygulamasýna son verildi.

17 Aralýk: Irak�ýn kuzeyindeki bölgesel yöne-
timin önde gelen yetkililerinden Neçirvan Barzani,
Kerkük referandumunun altý ay ertelenmesini ka-
bul ettiklerini söyledi. Barzani, Þii liderlerden Ali

Sistani�yle Necef�te bir araya geldikten sonra, �böl-
gesel yönetimin, referandumun altý ay ileri býrakýl-
masýndan yana olduðunu� belirtti.

Belçika�da Haziran ayýndan yapýlan genel se-
çimlerden bu yana devam eden siyasi kriz altýncý
ayýný doldurdu. Kral II. Albert, partiler arasýndaki
koalisyon hükümeti kurma temaslarý sonuç verme-
yince, Baþbakan Guy Verhofstadt�ý �geçici hükü-
met� kurmakla görevlendirdi.

18 Aralýk: Küba lideri Fidel Castro, devlet tele-
vizyonundan okunan bir mektupla iktidarý gençlere
devretmenin zamanýnýn geldiði sinyalini verdi.

20 Aralýk: Oturan Boða ve Çýlgýn At gibi büyük
þeflerin kabilesi Siyularýn lideri, 150 yýl önce atala-
rýnýn ABD ile imzaladýðý anlaþmalarý feshettiklerini
açýkladý; �Bize katýlmak isteyenlere pasaport ve
ehliyet vereceðiz� dedi.

23 Aralýk: Avrupa ülkeleri arasýndaki serbest
dolaþým alaný, 9 ülkenin katýlýmýyla daha da geniþ-
ledi.

24 Aralýk: Ýsrail, Doðu Kudüs�te 740 yeni yer-
leþim birimi inþa edeceðini açýkladý. Annapolis�te
canlandýrýlmasý kararlaþtýrýlan yol haritasýna göre,
Ýsrail�in yerleþim birimleri inþasýna son vermesi
gerekiyordu.  

27 Aralýk: Pakistan�ýn eski baþbakaný ve mu-
halefet lideri Benazir Butto suikaste kurban gitti.
Butto�nun mitinginde düzenlenen saldýrýda 20 kiþi
daha yaþamýný yitirdi. Ülkede þiddet olaylarý baþ-
gösterirken, Pakistan�da 8 Ocak�ta düzenlenmesi
planlanan genel seçimlerin kaderi belirsizliðe düþtü.
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oðu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Gi-
resun bir yarýmada üzerine kurulmuþtur.
Giresun, Anadolu'nun kuzeydoðusunda,

yeþille mavinin kucaklaþtýðý Karadeniz'in inci
kentlerinden birisidir. Doðal ve tarihi deðerler açý-
sýndan turizme oldukça elveriþli bulunan Gire-
sun'un bakir ormanlarý, yaylalarý ve akarsularý ilgi
çekicidir.

ÝLÇELER
Giresun ilinin ilçeleri; Alucra, Bulancak,

Çamoluk, Çanakçý, Dereli, Doðankent, Espiye, Ey-
nesil, Görele, Güce, Kesap, Piraziz, Þebinkarahisar,
Tirebolu ve Yaðlýdere'dir. 

Alucra: Ýl merkezine 131 km. uzaklýktadýr.
Kamýþlý Kilisesi, Sivri Tepesi, Gelin Kaya, Ýkizler
Tepesi, Kýzlar Kalesi gezilebilecek önemli yerlerdir.
Yeþilyurt ve Aktepe köylerinde maden suyu kay-
naklarý bulunmaktadýr. Ayrýca Acýsu ve Tepesidelik
maðaralarý meþhurdur. Yaylalarý arasýnda Çakrak,
Güllüce ve Akyatak yaylalarý önemlidir. Alucra
Ýlçesi yakýnýnda bulunan Tümülüsler muhtemelen
M.Ö.8. yüzyýldan kalmadýr.

Bulancak: Giresun il merkezine Samsun yö-
nünde 14 km. uzaklýkta bulunan bir sahil ilçesidir.
Ýlçede Acýsu, Kaya Kilisesi, Burunucu Cami ve
Çeþmesi, Merkez Eski Camii ve Demircili Kemer
Köprüsü görülebilir.

Çamoluk: Ýl merkezine uzaklýðý yaklaþýk 145
km.dir. Ýlçenin görülebilecek önemli yerleri Kale-
dere ve Hacýahmetoðlu köylerindeki kale kalýntý-
larýdýr. 

Çanakçý: Ýl merkezine 78 km. uzaklýktadýr. Ýlçe-
nin Kuþköyü Þenlikleri görülmeye deðerdir. Kuþ-
köy'de her yýl 25 Haziran' da düzenlenen Kuþdili
Festivali izlenmeye deðerdir. Kuþköyü halkýnýn
kendi aralarýnda ýslýkla haberleþip anlaþmalarý yerli
ve yabancý turistlerce ve basýn mensuplarýnca bü-
yük ilgi görmektedir. 

Dereli: Giresun il merkezine 32 km. uzaklýk-
tadýr. Hisar Köyü'ndeki Meryemana Manastýrý,

Kuþluhan Kalesi, Akkaya Köyü'ndeki Çobankayasý
resimleri, Çal Köyü giriþindeki Demirkapý mev-
kiinde yolun altýndan dar bir kapýdan girilen tarihi
geçit ve bu alanda saray kalýntýlarý taþ döþeli yollar
ve yazýlý kayalar görülebilir. Yine Kýzýltaþ Köyü'n-
deki H. Mustafa Türbesi ve mezarý gezilebilir. De-
reli ilçesinde Aksu deresi üzerine kurulmuþ çok
sayýda kemer köprü de ilgi çekicidir. 

Doðankent: Tirebolu Ýlçesi'nden sahile 30 km.
uzaklýkta Gümüþhane sýnýrýnda bulunur. Harþýt
Çayý Vadisi üzerinde kurulan ilçede çok sayýda
akarsuyun varlýðý dikkat çekicidir. Dandý Köyü Ka-
lesi ve olaðanüstü doðasýyla görülmeye deðer
köþelerdir. 

Espiye: Giresun il merkezine olan uzaklýðý 33
km.dir. Ýlçede birinci derecede Arkeolojik Sit Alaný
olarak ilan edilen Andoz Kalesi, ilçeye ayrý bir gü-
zellik katmaktadýr. Espiye Merkez Cami, Þahinyuva
Köyü'ndeki kilise, Aðanýn Köprüsü, Harova
Köprüsü, Sýnýr Köprüsü ve Ericek Köprüsü adýyla
anýlan kemer köprüler dikkat çekicidir. Espiye'de
ayrýca ilçeye 4 km. uzaklýkta Zefre mevkiinde
Cenevizlilerden kaldýðý söylenen bir tersane
kalýntýsý da bulunmaktadýr. 

NASIL GÝDÝLÝR?
Giresun'a ulaþým kara ve denizyolu ile saðlan-

maktadýr.
Karayolu: Giresun iline ulaþým sahil kesimin-

den geçen güzel manzaralý devlet karayolu ile sað-
lanmaktadýr.

Denizyolu: Kent merkezinde bulunan Giresun
Limaný'nýn beþ rýhtýmý bulunmaktadýr.

GEZÝLECEK YERLER
Giresun Adasý
Giresun Adasý Karadeniz'in tek adasý olan Gi-

resun Adasý kýyýdan bir mil açýkta yer almaktadýr.
40.000 metrekare alana sahip olan ada, Aksu
þenliklerinde ve yaz aylarýnda özel seferlerle ziyaret
edilmektedir. 
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Geleneksel Giresun Evleri
Kalenin güneydoðusunda yer alan ve Zeytinlik

Mahallesi adýný alan semt eski tarihi Giresun ev-
lerinden oluþur. Korunmaya alýnmýþtýr ve ziyaret-
çilerin uðrak yeridir. Eski evlere meraklý olanlar için
gezilip görülecek ilginç bir semttir. 

Kaleler
Giresun Kalesi: Oldukça zengin bir tarihi

kültüre sahip olan kale, þehrin merkezine kurul-
muþtur. Kalede Milli Mücadele Kahramaný Topal
Osman Aða'nýn anýt mezarý, tarihi saray kalýntýlarý,
maðaralar, kaba taþlarla örülmüþ surlar ve taþ
kabartmalar görülebilecek önemli noktalardýr 

Kilise ve Türbeler
Katolik Kilisesi: (Çocuk Kütüphanesi )Çýnarlar

mahallesinde Çocuk Kütüphanesi olarak hizmet
veren bina 18. yy. gotik mimarisi tarzýnda inþa edil-
miþtir. Günümüze kadar özgün yapýsýný korumuþtur. 

Seyyit Vakkas Türbesi: Kapu Mahallesi'nde
bulunan 19. yy.dan kalma bir türbedir. Fatih Sultan

Mehmet zamanýnda büyük yararlýlýklar gösteren ve
bir çatýþma sýrasýnda þehit düþen uç beyi Seyyit
Vakkas'a aittir. Kendisi 15.yy.da yaþamýþ olmasýna
raðmen türbesi 19. yy.da yaptýrýlmýþtýr 

Plajlar
Giresun kentinin doðu ve batýsýndaki sahiller

kilometrelerce uzayýp giden doðal plajlar duru-
mundadýr. Kent merkezine yaklaþýk 5 km. uzaklýkta
yer alan, Arif Kumaþ, Giresun, Belediye, Emniyet,
Tabya ve Jandarma plajlarý Giresun'un baþlýca plaj-
larýdýr. Giresun'da kamping yapýlacak plajlar Arif
Kumaþ, Bulancak Belediye, Keþap Düzköy Belediye
Plajý, Tirebolu Plajýdýr. Ayrýca yaz aylarýnda Giresun
Adasý ile Giresun Limaný arasýnda her akþam Mavi
Tur düzenlenmektedir. 

Kaplýcalar
Giresun doðal maden sularý ile de ünlüdür.

Ýniþdibi Madensuyu, Çaldað Maden Suyu; Batlama
Deresi üzerindedir. Þiþelenmesi yapýlarak pazarla-
nan bu maden sularý, böbrek taþlarýna iyi gelmekte,
hazmý kolaylaþtýrmaktadýr. Pýnarlar Maden Suyu,
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Þebinkarahisar yolu üzerinde Kulakkaya yol ayrý-
mýnda bulunmaktadýr.

Giresun Yaylalarý
Kümbet Yaylasý 
Ulaþým: Giresun'un 52 km. güneyinde Dereli

Ýlçe sýnýrlarýndadýr. Dereli ilçesine kadar 30 km. yol
asfalt, Dereli-Kümbet Yaylasý arasý 22 km. ham top-
rak yol olup, yaz aylarýnda dolmuþlarla gidilebilir.
Kümbet yayla gezisi gidiþ Ýkisu, dönüþ Güdül üze-
rinden yapýlýrsa, çok güzel manzaralar görülebilir. 

Özellikler: 1. 640 m. rakýmlý yaylada alt yapý
hizmetleri tamamlanmýþtýr. PTT acentesi, saðlýk
ocaðý, bakkal, kasap, manav, et lokantasý, fýrýn, kýr
kahvesi, ve oto tamircisi hizmet vermektedir. 

Aymaç tepesi, Melikli obasý, Yavuzkemal gibi
çok sayýda yayladan oluþan Kümbet yaylalarý kamp
ve piknik alaný olarak yoðun kullanýlmaktadýr.
Kümbet'in 2 km. batýsýndaki Aymaç eþsiz bir zir-
vedir. Aymaç'da Temmuz ayýnýn ikinci pazar günü
yayla þenlikleri yapýlmaktadýr. Temmuz ayýnýn
üçüncü cumartesi günü Sis daðý Otçu þenlikleri
yapýlmaktadýr. 

Kümbet yaylasýnda, el dokumasý kolan ve örme

sepet satýlmaktadýr. Kasaplarda sadece kuzu eti
satýlmasý, Kümbet yaylasýnýn özelliklerinden biridir. 

Konaklama-Yeme-Ýçme: Yaylada 10 yataklý bir
otel bulunmaktadýr. Temel ihtiyaçlar yayladan
karþýlanabilir. Kümbet yaylasýnýn bir Km. kuzeyinde
orman içinde Salon çayýrý mevkiinde, Orman
iþletmesi kamp tesislerinden yararlanýlabilir. 

Hanalaný (Kulakkaya) Yaylasý 
Ulaþým: Giresun'un güneyin de yer alan yaylaya

38 kilometrelik toprak yolla ulaþýlmaktadýr. Yaylaya
gitmek için Bektaþ yaylasýna giden dolmuþlar
kullanýlabilir. 

Özellikler: 1. 500 m. rakýmlý yayla doðal bota-
nik parký özelliði taþýmaktadýr. Tamamen bakir du-
rumdadýr. 

Konaklama-Yeme-Ýçme: Yayla evleri yöre halký
tarafýndan kullanýlmaktadýr. Kamp kurmak iste-
yenler çadýr ve temel ihtiyaç malzemelerini berabe-
rinde getirmelidir. 

Melikli Obasý Yaylasý 
Ulaþým: Giresun'un 40 km. güneyinde bulunan

yaylaya, Giresun'dan minübüslerle gidilebilir. 
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Özellikler: 1. 500 m. yüksekliktedir. 2 km. yaký-
nýnda bulunan Yavuzkemal beldesindeki saðlýk ve
PTT hizmetlerinden yararlanýlabilir. 

Konaklama-Yeme-Ýçme: Konaklama için kamp
malzemeleri getirilmelidir. Yayladan et ve süt ma-
mulleri, ekmek, yumurta satýn alýnabilir. 

Bektaþ Yaylasý 
Ulaþým: Giresun'un 59 km. güneyinde, toprak

yolla ulaþýlan yaylaya yaz kýþ minibüs bulunmak-
tadýr. 

Özellikler: 2. 000 m. yükseklikte bulunan yayla
aðaç yetiþme sýnýrý üzerindedir. Yol üzerinde bulu-
nan Despot kayasý ve Gelin kayasý birer doða hari-
kasýdýr. Bektaþ yaylasýnýn 1 km. doðusundaki Kurt-
tepe mevkii, kýþýn kayak yapmaya uygundur. 

Elektrik, su, PTT gibi altyapýya sahip olan yayla-
da; bakkal, kasap, fýrýn ve kýr kahveleri bulunmak-
tadýr. 

Konaklama-Yeme-Ýçme: Yaylada 2 yýldýzlý 72
yataklý otel bulunmaktadýr. Ayrýca, Alçakbel orman
içi dinlenme ve piknik alanýnda bulunan 3 adet dað
evi, çocuk parký ve restauranttan faydalanýlabilir. 

Mesire Yerleri
Giresun-Trabzon sahil yolu üzerinde ve Giresun

kent merkezine yaklaþýk 4 km. mesafede bulunan
Aksu Deresi Aðzý'nda da gezi eðlenme ve dinlenme
amacýyla binlerce kiþi bir araya gelir. Halen her yýl
20-23 Mayýs tarihleri arasýnda tertiplenen "AKSU
ÞENLÝKLERÝ" ile yüzlerce yýllýk geçmiþe sahip Ma-
yýs Yedisi geleneði yaþatýlmaya çalýþýlmaktadýr. 

Sportif Etkinlikler
Giresun'a 60 km. uzaklýktaki Karagöller dað sil-

silesi yürüyüþ sporu için çok elveriþlidir. En önemli
parkurlar; Eðribel-Çoban Baðýrtan, Turna Ovasý-
Kümbet, Eðribel-Avþar Obasý-Saðrak Gölü, Kýrklar
Tepesi-Karagöl Tepesi-Aygýr Gölü-Elmalý Obasý.
Yürüyüþ parkurlarý rakýmý 2.250 metrenin üzerin-
dedir. 

Müzeler
Gogora Kilisesi - Müze: 18. yüzyýlda yapýlmýþ

olan ve halen müze olarak kullanýlan kilise þehrin
karayolu kenarýnda bulunmaktadýr. Müzenin içinde
antik eserler, taþ kabartmalar, eski tarihlerde kul-
lanýlan silah, giysi ve para örnekleri sergilenmek-
tedir. 

Kuvâ-yý Milliye Ve Osman Aða Müzesi: Milli
Mücadelede Giresunlu Kuvâ-yý Milliye kahraman-

larýmýzýn anýlarýný yaþatacak resim, büst ve belgeler
bulunmaktadýr. Müzede tarihi Giresun fotoðraflarý,
Atatürk' ün Muhafýz Alayý Komutaný Topal Osman
Aða ve Giresun uþaklarýnýn fotoðraflarý ile Gire-
sunlu þehitlerin fotoðraflarý yer almaktadýr. Ayrýca
Topal Osman Aða'nýn ve Binbaþý Hüseyin Avni
Alpaslan'ýn büstleri ile tarihi tüfek, tabanca ve
kitaplar bulunmaktadýr. 

COÐRAFYA
Þehir, Aksu ve Batlama Vadileri arasýnda denize

doðru sokulan bir yarýmada üzerinde kurulmuþtur.
Doðu Karadeniz'in tek adasý olan Giresun Adasý
sahilden yaklaþýk 2 km. uzaklýktadýr. Giresun ve
çevresindeki daðlar, vadiler ve dik kýyýlar geniþ yer
kaplar. Ýl topraklarýnýn omurgasýný teþkil eden
Giresun Daðlarý kýyýdan 50-60 km. uzaklýkta denize
paralel bir duvar halinde uzanarak ili bir çok yerden
farklý iki kesime ayýrýr.

Giresun iklimi bitkilerin yaþayýp geliþmesine
elveriþli olduðundan, ormanlar deniz kýyýsýndan
baþlayarak 2000 metre kadar yükselir, bölgenin
karayele açýk olmasý bitki örtüsünün gür olmasýný
saðlar. Ýlin güney bölgelerinde daha çok bozkýr bitki
örtüsü ön plana çýkar. 

Giresun'un yer aldýðý Doðu Karadeniz Bölgesi
ülkenin en çok yaðýþ alan bölgesidir. Ýklim özellik-
leri ve doðal bitki örtüsü bakýmýndan Giresun'un
kuzey ve güney kýsýmlarý birbirinden farklýlýk
gösterir. Ilýman iklimin hakim olduðu ilde yazlar
genellikle orta sýcaklýkta kýþlar ise ýlýk geçer. 

TARÝHÇE 
Hititlerden sonra, Frig, Miletos, Bizans,Selçuklu

ve Osmanlýlar þehre hakim olmuþlardýr.
NE YENÝR?

Giresun denilince akla karalahana ve hamsi
gelir. Bunun yanýnda mýsýr unundan yiyecekler
yapýlýr. Yemeklerden bazýlarý; Karalahana Çorbasý,
Karalahana Diblesi, Isýrgan Püresi, Mýsýr Ekmeði,
Fasulye Turþusu, Kiraz Duzlamasý ve Pezik Mýhla-
masýdýr.

Giresun'dan Yemek Tarifleri 
Isýrganotu çorbasý 
Malzemeler:
250 gr. ýsýrganotu
1 adet büyük boy soðan
1 yemek kaþýðý sývýyað
2 yemek kaþýðý un
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2 kahve fincaný su 
2 kahve fincaný süt 
1 yumurta sarýsý
2 yemek kaþýðý krema veya süzme yoðurt
2 yemek kaþýðý rendelenmiþ kaþar peyniri
tuz karabiber 
Hazýrlanýþý: Ýncecik doðranmýþ soðan hafif

ateþte pembeleþtirilir. Un eklenir ve kavurmaya
devam edilir. Su ve tuz ilave edildikten sonra 1-2
dakika iyice karýþtýrýlýr. Daha sonra doðranmýþ ýsýr-
ganotu ilave edilir. Bu þekilde 10 dakika kadar kay-
natýlýr. Süt eklendikten sonra birkaç dakika daha
kaynatmaya devam edilir. Yumurta sarýsý ve krema
(veya süzme yoðurdu) ayrý bir yerde çýrpýlýr. Servis
yaparken kaselere alýnan çorbanýn üzerine hazýrla-
dýðýnýz terbiyeden dökülür. Dilerseniz rendelenmiþ
kaþar ile de süslenebilir. 

Fasulye dible 
Malzemeler:
1 adet orta boy havuç
1 adet orta boy soðan
1 yemek kaþýðý yýkanmýþ pirinç
1 kg. taze fasulye
1/2 çay bardaðý zeytin yaðý 
2 su bardaðý su 
tuz karabiber 
Hazýrlanýþý: Fasulye, soðan ve havuçlar ince

ince doðranýr. Doðranan bu sebzeler tencereye alý-
nýr, üzerine pirinçler, tuz karabiber serpilir, zeytin
yað ve su ilave ederek piþirilir. Soðuduktan sonra
servis yapýlýr. 

Hamsi böreði 
Malzemeler:
1 kg hamsi
2 su bardaðý pirinç
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1 çay bardaðý zeytinyaðý
1 demet maydanoz
2 adet soðan
2 yemek kaþýðý kuþüzümü
1 kesme þeker
1 çay bardaðý mýsýr unu,
tuz karabiber 
Hazýrlanýþý: Hamsiler temizlenip kýlçýklarý çýka-

rýlýr. Pirinç yumuþayýncaya kadar haþlanýp süzülür.
Soðanlar ince ince doðranýr, maydanozlar temiz-
lenip kýyýlýr. Haþlanmýþ pirince soðanlar, kuþüzümü,
þeker, maydanoz, yaðýn 1/3'ü ve tuz karabiber ilave
edilir, iyice harmanlanýr. Yaðýn geri kalaný fýrýn
tepsisine dökülür hamsilerin yarýsýný mýsýr ununa
bulanýp tepsiye dizilir. Üzerine pirinçli harç dökü-
lür. Kalan hamsiler de unlanýp pirincin üzerine
dizilir. Bu þekilde orta hararetli fýrýnda 20 dakika
piþirilir. 

YAPMADAN DÖNME
Giresun Kalesini, yaylalarý ve müzeyi, 
Giresun pidesi, yaylada et, alabalýk ve yöreye öz-

gü yemeklerin (Kara lahana çorbasý, karalahana
diplesi, hamsi ve balýk çeþitleri) yemeden,

Fýndýk, Peþtemal ve Kazancýlar Çarþýsý'nda satý-
lan el yapýmý hediyeliklerden satýn almadan,

...Dönmeyin. 
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Babasý: Ýkinci Murad 
Annesi: Huma Hatun 

Doðumu: 29 Mart 1432 
Ölümü: 3 Mayýs 1481 
Saltanatý: 1451 � 1481 

Devlet Sýnýrlarý: 2.214.000 km2 

FATÝH SULTAN MEHMED
1451 � 1481

atih Sultan Mehmed 29 Mart 1432�de
Edirne�de doðdu. Babasý Sultan Ýkinci
Murad, annesi Huma Hatun�dur. Fatih

Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklý, kývrýk
burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padiþahtý. Devrinin
en büyük ulemalarýndan birisiydi ve yedi yabancý

dil bilirdi. Alim, þair ve sanatkarlarý sýk sýk toplar ve
onlarla sohbet etmekten çok hoþlanýrdý. Ýlginç ve
bilinmedik konular hakkýnda makaleler yazdýrýr ve
bunlarý incelerdi. 

Hocalýðýný da yapmýþ olan Akþemseddin, Fatih
Sultan Mehmed�in en çok deðer verdiði alimlerden
biridir. Fatih Sultan Mehmed, gayet soðukkanlý ve
cesurdu. Eþsiz bir komutan ve idareciydi. Yapacaðý
iþlerle ilgili olarak en yakýnlarýna bile hiçbir þey
söylemezdi.

Fatih Sultan Mehmed okumayý çok severdi.
Farsça ve Arapça�ya çevrilmiþ olan felsefi eserler
okurdu. 1466 yýlýnda Batlamyos Haritasýný yeniden
tercüme ettirip, haritadaki adlarý Arap harfleriyle
yazdýrdý. Bilimsel sorunlarda, hangi din ve mezhebe
mensup olursa olsun bilginleri korur onlara eserler
yazdýrýrdý. 

Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Meh-
med yabancý ülkelerdeki büyük bilginleri Ýstanbul�a
getirtirdi. Nitekim astronomi bilgini Ali Kuþçu
kendi döneminde Ýstanbul�a geldi. Ünlü Ressam
Bellini�yi de Ýstanbul�a davet ederek kendi resmini
yaptýrdý. Þair ve açýk görüþlüydü. 

Fatih Sultan Mehmed 1481 yýlýna kadar hü-
kümdarlýk yaptý ve bizzat 25 sefere katýldý. Azim ve
irade sahibiydi. Temkinli ve verdiði kararlarý ke-
sinlikle uygulayan bir kiþiliði vardý. Devlet yöneti-
minde oldukça sertti. Savaþlarda çok cesur olur,
bozgunu önlemek için ileri atýlarak askerleri savaþa
teþvik ederdi.

20 yaþýnda Osmanlý padiþahý olan Sultan Ýkinci
Mehmed, Ýstanbul�u fethedip 1100 yýllýk Doðu Ro-
ma Ýmparatorluðunu ortadan kaldýrarak Fatih ün-
vanýný aldý. 

Hz. Muhammed�in (S.A.V) hadisi þerifinde
müjdelediði Ýstanbul�un fethini gerçekleþtiren bü-
yük komutan olmayý da baþaran Fatih Sultan Meh-
med, yüksek yeteneði ve dehasýyla dost ve düþ-
manlarýna gücünü kabul ettirmiþ bir Türk hüküm-
darýydý. 
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Orta Çað�ý kapatýp, Yeniçað�ý açan Cihan Ýmpa-
ratoru Fatih Sultan Mehmed, Nikris hastalýðýndan
dolayý 3 Mayýs 1481 günü Maltepe�de vefat etti ve
Fatih Camii�nin yanýndaki Fatih Türbesi�ne defne-
dildi.

ÝSTANBUL�UN FETHÝ
Fatih Sultan Mehmed padiþah olduktan sonra

ilk iþ olarak, devamlý ayaklanma çýkaran Karaman-
oðlu Beyliðine karþý sefere çýktý. Karamanoðlu Ýb-
rahim Bey af diledi. Fatih Ýstanbul�un fethini dü-
þündüðü için onu baðýþladý. 

Fatih Sultan Mehmed, büyük gayesini gerçek-
leþtirmek için, Macarlara, Sýrplara ve Bizanslýlara
karþý yumuþak davranýyordu. Amacý Haçlýlarýn bir-
leþmesini önlemek, onlarý tahrik etmemek ve za-
man kazanmaktý.

Bin yýllýk tarihinin sonuna gelmiþ olan Bizans
küçüle küçüle sadece Ýstanbul þehrinin sýnýrlarý
içinde hüküm süren bir devlet durumuna düþmüþ-
tü. Ancak buna raðmen Bizans�ýn varlýðý, Balkan-
lar�daki Türk hakimiyeti açýsýndan tehlikeli olu-
yordu. 

Bizans Ýmparatorlarý, Anadolu�daki çeþitli siyasi
güçleri de Osmanlý aleyhine kýþkýrtmaktan geri kal-
mýyorlardý. Hatta zaman zaman Osmanlý þehza-
deleri arasýndaki taht kavgalarýna karýþýp devletin
iç düzenini bozuyorlardý.

YAPILAN HAZIRLIKLAR
Ýstanbul�un Osmanlý Devleti�nin hakimiyeti

altýnda girmesi, ticari ve kültürel yönden önemli bir
avantajýn daha ele geçirilmesi demekti. Boðazlar
tam anlamýyla kontrol altýna alýnacak ve bu sayede
Karadeniz ticaret yollarý ele geçirilmiþ olacaktý.
Karamanoðullarý meselesini çözen Fatih Sultan
Mehmed, Ýstanbul�un fethi için gerekli hazýrlýklara
baþladý. 

Devrin mühendislerinden Musluhiddin, Saruca
Sekban ile Osmanlýlara sýðýnan Macar Urban
Edirne�de top dökümü iþiyle görevlendirildi. �Þahi�
adý verilen bu toplarýn yanýnda, tekerlekli kuleler
ve aþýrtma güllelerin üretilmesi (havan topu) yapý-
lan hazýrlýklar arasýndaydý. Yaptýrýlan bu büyük top-
lar Ýstanbul�un fethedilmesinde önemli rol oynadý.

Yýldýrým Bayezid�in Ýstanbul kuþatmasý sýrasýnda
yaptýrdýðý Anadolu Hisarýnýn karþýsýna, Rumeli Hi-
sarý (Boðazkesen) inþa edildi. Bu sayede Boðazlar�ýn
kontrolü saðlanacak, deniz yoluyla gelebilecek yar-
dýmlara karþý tedbir alýnmýþ olacaktý. 400 parçadan

oluþan bir donanma inþa edildi. Turhan Bey komu-
tasýndaki bir Osmanlý donanmasý Mora�ya gönde-
rildi ve Ýstanbul�a yardým gelmesi engellendi. 

Eflak ve Sýrbistan ile var olan barýþ antlaþmalarý
yenilendi. Macarlarla da üç yýllýk bir antlaþma ya-
pýldý. Osmanlýlarýn bu hazýrlýklarý karþýsýnda, Bi-
zanslýlar da boþ durmuyordu. Surlar saðlamlaþtýrý-
lýyor ve þehre yiyecek depolanýyordu. Ayrýca Bizans
Ýmparatoru Konstantin, Haliç�e bir zincir gerdire-
rek, buradan gelecek tehlikeyi önlemeye çalýþtý. 

Ayný zamanda Haçlý dünyasýndan yardým iste-
niyor, Papa ise yapacaðý yardým karþýsýnda Katolik
ve Ortodoks kiliselerinin birleþtirilmesini istiyordu.
Ancak Katoliklerden nefret eden Ortodoks Rum-
lar, Roma kilisesine baðlanmak istemiyor, �Ýstan-
bul�da Kardinal Külahý görmektense, Türk Sarýðý
görmeye razýyýz� diyorlardý.

KUÞATMA VE SAVAÞ
Fatih Sultan Mehmed, hazýrlýklar tamamlan-

dýktan sonra, Bizans Ýmparatoru Konstantin�e bir
elçi göndererek, kan dökülmeden þehrin teslim
edilmesini istedi. Fakat Ýmparatordan gelen savaþa
hazýrýz mesajý üzerine, Ýstanbul�un kara surlarý önü-
ne gelen Osmanlý ordusu, 6 Nisan 1453�de kuþat-
mayý baþlattý. Osmanlý donanmasý ise Haliç�in giri-
þinde ve Sarayburnu önünde demirlemiþti. Ordu;
merkez, sað ve sol olarak üç kýsma ayrýldý. 19 Ni-
san�da yapýlan ilk saldýrýda, tekerlekli kuleler kulla-
nýldý ve bu saldýrý ile Topkapý surlarýndan burçlara
kadar yanaþýldý.

Osmanlý Ordusundaki er sayýsý 150.000 ile
200.000 arasýndaydý. Bu kuvvetlere Rumeli ve
Anadolu beylerine baðlý çeþitli kuvvetler de katýl-
mýþtý.

Çok þiddetli çarpýþmalar oluyor, Bizanslýlar þehri
koruyan surlarýn zarar gören bölümlerini hemen
tamir ediyorlardý. 

Venedik ve Cenevizliler de donanmalarýyla
Bizans�a yardým ediyorlardý. Fatih Sultan Mehmed
Osmanlý donanmasýnýn kuþatma sýrasýnda yeterin-
ce kullanýlamadýðýný ve bu yüzden kuþatmanýn uza-
dýðýný düþünüyordu. Ýstanbul�un Haliç tarafýndaki
surlarýnýn zayýf olduðu biliniyordu. Bizans bu böl-
geye zinciri bu nedenle germiþti. Yüksekten atýlan
taþ gülleler Bizans donanmasýndan bazý gemileri
batýrmýþtý fakat bir kýsým donanmanýn Haliç�e in-
dirilmesi kesin olarak gerekliydi. 

Fatih Sultan Mehmed, Ýstanbul�un fethedilme-
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sini kolaylaþtýracak önemli kararýný verdi. Osmanlý
donanmasýna ait bazý gemiler karadan çekilerek
Haliç�e indirilecekti. 

Tophane önündeki kýyýdan baþlayýp Kasým-
paþa�ya kadar ulaþan bir güzergah üzerine kýzaklar
yerleþtirildi. Gemilerin, kýzaklarýn üzerinden kay-
dýrýlabilmesi için, Galata Cenevizlilerinden zeytin-
yaðý, sade yað ve domuz yaðý alýnarak kýzaklar yað-
landý. 21-22 Nisan gecesi 67(yada 72) parça gemi
düzeltilmiþ yoldan Haliç�e indirildi. 

Haliç�teki Türk donanmasýna ait toplar, surlarý
dövmeye baþladý. Ciddi çarpýþmalar cereyan etti.
Bundan sonraki günlerde top savaþý, ok, tüfek atýþ-
larý, laðým kazmalar, büyük ve hareketli savaþ kule-
lerinin surlara saldýrýlarý devam etti. 

Kuþatmanýn uzun sürmesi ve kesin baþarýya ula-
þýlamamasý askerler arasýnda endiþe yarattý. Ancak,
Ýstanbul�u her ne þartta olursa olsun almaya kararlý
olan Fatih Sultan Mehmed kumandanlarýn ve
alimlerin de bulunduðu bir toplantý düzenledi. Ce-
saretlendirici bir konuþma yaptýktan sonra, 29 Ma-
yýs�ta genel saldýrýnýn yapýlacaðýna dair kararýný
açýkladý.

Çarpýþmalar sýrasýnda Bizans�ý koruyan surlar
üzerinde kapatýlmasý mümkün olmayan gedikler
açýlmaya baþlamýþtý. Surlar içerisine küçük sýzmalar
oluyor, ancak geri püskürtülüyordu. Ýlk defa Ulu-
batlý Hasan ve arkadaþlarýnýn þehit olmak pahasýna
tutunmayý baþardýklarý Ýstanbul surlarý, artýk dire-
nemiyordu. 53 gün süren ve 19 Nisan, 6 Mayýs, 12
Mayýs ve 29 Mayýs�ta yapýlan dört büyük saldýrýdan
sonra Doðu Roma Ýmparatorluðu�nun 1125 yýllýk
baþkenti olan Ýstanbul, 29 Mayýs 1453 salý günü fet-
hedildi.

FETHÝN SONUÇLARI
Ýstanbul�un fethi, çok önemli sonuçlarý da bera-

berinde getirdi. Fatih Sultan Mehmed, Ýstanbul�un
fethinden sonra batýdaki hakimiyeti pekiþtirmek,
sýnýrlarý geniþletmek, Ýslam�ý en uzak yerlere kadar
yaymak ve Hýristiyan birliðini bozmak amacýyla
Avrupa üzerine bir çok seferler düzenledi. 

Sýrbistan (1454,1459), Mora (1460), Eflak
(1462), Boðdan (1476), Bosna-Hersek, Arnavut-
luk, Venedik (1463-1479), Ýtalya (1480) ve Maca-
ristan seferleriyle Osmanlý Ýmparatorluðu Avrupa�-
daki hakimiyetini pekiþtirdi. 

Sýrbistan Krallýðý tamamen ortadan kaldýrýlýp
Osmanlý sancaðý haline getirildi, Mora tamamen

fethedildi, Eflak Osmanlý eyaleti yapýldý, Bosna
tekrar Osmanlý hakimiyetine alýndý, Arnavutluk
ele geçirildi. 16 yýl süren Osmanlý-Venedik Deniz
Savaþlarý sonunda Venedik barýþ imzalamayý kabul
etti. Ýtalya�ya yapýlan sefer sýrasýnda Roma�nýn fethi
açýsýndan çok önemli bir merkez olan Otranto,
fethedildi ancak Fatih Sultan Mehmed�in ölümü
üzerine kaybedildi.

KIRIM�IN FETHÝ VE KARADENÝZ
Fatih Sultan Mehmed, Karadeniz�e de hakim

olmak istiyordu. Venedik ve Cenevizlilerin Ýslam
dünyasýnýn aleyhine yaptýklarý esir ticaretini önle-
mek, Ýstanbul�a gelen ticari mallarýn taþýnmasýnda
esas rolü oynayan Kýrým sahillerini ele geçirmek,
Karadeniz�i bir Türk Gölü haline getirmek amacýyla
hareket eden Fatih, iþe 1459�da Amasra�yý fethe-
derek baþladý. 

1460�da Candaroðullarý Beyliði�ne son verildi.
1461�de Trabzon�un, 1475�de de Kýrým�ýn fethiyle
Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. 

Bu sayede Karedeniz�deki Ceneviz üstünlüðü
sona erdi ve Ýpekyolu�nun tüm denetimi Osmanlý
Devleti�ne geçti.

OTLUKBELÝ SAVAÞI
Karamanoðlu Ýbrahim�in 1464�te ölmesi üzerine

oðullarý birbirlerine düþmüþlerdi. Akkoyunlu hü-
kümdarý Uzun Hasan�ýn yardýmýyla Ýshak Bey Kara-
manoðlu beyliðine sahip oldu. Bunun üzerine diðer
oðlu Pir Ahmed Bey Fatih Sultan Mehmed�den
yardým istedi ve gelen yardým sayesinde Beyliði ele
geçirdi. Fakat Pir Ahmed Bey bir süre sonra gidip
Venediklilerle anlaþýnca, bu duruma sinirlenen
Fatih Sultan Mehmed, Karaman Seferi�ne çýkmaya
karar verdi. 

Konya ve Karaman alýnarak Osmanlý�ya bað-
landý. Karaman halký Ýstanbul�a ve çeþitli yerlere
göç ettirildiler. Pir Ahmed Bey kaçarak Akkoyunlu
hükümdarý Uzun Hasan�a sýðýndý. Bu olay Osman-
lýlarla Akkoyunlularýn arasýnýn açýlmasýna neden
oldu.

Osmanlýlar Avrupa ve Anadolu�daki toprakla-
rýný geniþletirken, Akkoyunlular Devleti�de Doðu
Anadolu, Kafkasya, Ýran ve Irak üzerinde hakimiyet
kurmuþlardý. Sýnýrlarýný geniþleten iki Türk Devleti
arasýnda büyük bir savaþ kaçýnýlmaz olmuþtu.
Otlukbeli mevkiinde 11 Aðustos 1473�de yapýlan
savaþta, devrin en kuvvetli savaþ tekniðine ve araç-
larýna sahip olan Osmanlý ordusu, Uzun Hasan�ýn
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kuvvetli süvarilerden kurulmuþ olan ordusunu
birkaç saatte daðýttý. 

Bu savaþtan sonra Akkoyunlular bir daha
kendilerini toparlayamadýlar. Fatih Sultan Meh-
med, Akkoyunlu tehlikesini bu þekilde engellemiþ
oldu. Anadolu�da ve Rumeli�de birçok sefer düzen-
leyip pek çok zafer kazanmýþtý. 

Buna raðmen güneyde güçlü bir devlet konu-
munda olan Memlüklerle problemler yaþandýðý hal-
de sýcak bir savaþtan kaçýnmýþtý. 

DENÝZLERDE DURUM
Ýstanbul�un fethiyle ticaret yollarýnýn hakimiyeti

Osmanlýlara geçmiþti. Ancak denizlerde Venedik
ve Cenevizliler�in etkinliði devam ediyordu. Fatih
ticaret yollarýnýn güvenliðini saðlamak ve korsan-
lardan kurtulmak için Ege adalarý üzerinde siyase-
tini aðýrlaþtýrdý. Ege adalarýna seferler düzenlendi.

Yeni tersaneler ve gemiler inþa edildi. Rodos
seferine çýkýldýysa da alýnamadý. 

ÝDARÝ DÜZENLEMELER
Fatih Sultan Mehmed, klasik manada Osmanlý

devletinin idari kurucusu sayýlabilir. Ýstanbul�un
fethinden sonra kendisini Kaiser-i Rum (Doðu
Roma Ýmparatoru) ilan etmiþ ve devlet müessese-
lerini yerleþtirmiþtir. Fatih, Kanunnamesi ile Atam-
Dedem Kanunu dediði gelenekleri yazýlý hale
getirmiþ ve buna Kanunname-i Ali Osman den-
miþtir. 

Divanýn idaresini sadrazamlara býrakarak, iþleri
kafes arkasýndan takip etmeye baþlamýþ, mutlak
vekilim dediði sadrazamý geniþ yetkilerle donat-
mýþtýr. Ayrýca defterdar, kazaskerler ve diðer üst
düzey devlet erkanýnýn görevleri tarif edilmiþtir. 

Yeniçeri ordusu 10.000�e çýkarýlarak güçlü bir
merkezi ordu teþkil edildiðinden uç beylerinin
önemi azalmýþ, böylece merkezi idare saðlamlaþ-
týrýlmýþtýr. Anadolu ve Rumeli�nin en kudretli dev-
letinin hükümdarý olarak �Han� ünvanýný ilk defa o
kullamýþtýr.

Ýstanbul�un fethinden sonra Yýldýrým Bayezid
zamanýnda elden çýkan topraklar yeniden kazanýl-
mýþ, hatta Rumeli ve Karadeniz kýyýlarýnda yeni
yerler fethedilmiþtir. Kýrým�ýn fethi ile Karadeniz bir
Türk gölü haline getirilmiþ, Anadolu birliði ta-
mamlanmýþ ve Rumeli�deki Türk varlýðý Belgrad�a
kadar uzanmýþtýr. 

Ýstanbul, Fatih zamanýnda bir ilim ve sanat

merkezi haline gelmiþ, Fatih medreseleri klasik Os-
manlý medreselerinin temelini oluþturmuþtur. Þa-
irler ve ilim adamlarý için bir cazibe merkezi haline
gelen Ýstanbul�a bütün Ýslam dünyasýndan bilginler
gelmeye baþlamýþtýr.

MÝMARÝ ESERLER
Fatih Sultan Mehmed, otuz yýl kadar süren

padiþahlýðý sýrasýnda Osmanlý Devleti�ni bir cihan
devleti konumuna çýkardý. Fatih Sultan Mehmed,
eþsiz bir komutan olmakla beraber, büyük bir devlet
adamýydý. 

Yapmýþ olduðu çalýþmalar ile memleketinde
büyük çapta bir imar hareketini gerçekleþtirdi.
Osmanlý Ýmparatorluðu�nun çeþitli þehirlerinde 300
kadar cami, 57 medrese, 59 hamam, 29 bedesten,
çeþitli saray, hisar, kale, sur, han ve köprüler yap-
týrdý. 

Ýstanbul�u fethettiði zaman baþta Ayasofya
olmak üzere sekiz tane kiliseyi camiye çevirdi.
Bugünün üniversitesi olan Fatih Külliyesi�ni 1470
yýlýnda tamamladý.

Hz.Eyyub-i Ensari�nin kabri, Fatih�in hocasý
Akþemseddin tarafýndan keþfedildi ve üzerine Eyüp
Camii yaptýrýldý.

Fatih Sultan Mehmed tarafýndan Ýstanbul�un
Fatih semtinde yaptýrýlan Fatih Camii, 1470 yýlýnda
yine onun tarafýndan ibadete açýldý.

Fatih zamanýnda inþa edilen Kapalýçarþý, ilerde
Ýstanbul�un en önemli ticaret merkezlerinden biri
haline gelecekti. 

Devrin mimari eserleri arasýnda bulunan Yeni
Bedesten de çok ünlüdür.   Saray-ý Cedide-i Amire
adý verilen Yeni Sarayý (Topkapý Sarayý) da Fatih
Sultan Mehmed yaptýrdý.
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