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rünümleri, 1.
Bir süreden beri Say~n Avukat Çelik Gülersoy "~stanbul Kitapl~~~" dizisinden
Istanbul'un yak~n geçmi~i ile ilgili kitaplar yapmlamakta, bu arada geçen yüzy~lda
Alphonse de Lamartine* gibi yabanc~lar~n Istanbul ile ilgili yaz~lar~n~n çevirilerini
sa~layarak bunlar~~dilimize kazand~rma yolunda gayret sarfetmektedir. Bu defa da
Galata Köprüsü, Galata ve R~ht~m'~~konu olarak alan bir çe~it "aç~klamal~~albüm"
yay~mlam~~~bulunmaktad~r. Alt~~sayfa tutan önsözünden ö~rendi~imize göre bu eser
Istanbul'un de~i~ik semtlerini ayr~~ayr~~ele alacak olan dizinin bir bak~ma deneme
maksad~yle yay~mlanan ilk cildini te~kil etmektedir. Bu sebeple de Istanbul görünümlerini tertip eden Gükrsoy, ~ehrin en canl~~noktas~~olan Galata Köprüsü ile diziye
ba~lam~~~bulunmaktad~r. ~ehrin di~er iki yakas~n~, Asya ve Avrupa'y~~birle~tiren ve ~üphesiz ~ehrin görünü~ünü temelden de~i~tiren Bo~az Köprüsünün yap~m~n~n bitti~i bu s~rada bu te~ebbüs ilginç oldu~u kadar, bu dönemde yap~lmas~~gerekli tespit için bir bak~ma ilk ad~m~~te~kil etmektedir. Renkli ku~e bir
kapak içinde metin ve resimlerle birlikte iyi ka~~da bas~lm~~~14o sayfa tutan kitab~n
Türkçeden ba~ka ~ngilizce, Frans~zca ve Almanca çevirileri de birlikte verilmi~tir.
Dizinin ileride yay~mlanacak ciltlerinde metnin yaln~z bir yabanc~~dildeki çevirisini
vermek hem ekonomik hem de yeterli olacakt~r. Resimlerin alt~ndaki aç~klamalar
genellikle Türkçe ve Frans~zcad~r. Kitap üç ana bölümden meydana geliyor. Birinci
bölümde (s. 8-16) Köprü ~~so y~ll~k bir süre içinde bütün de~i~meleri ve k~sa tarihi
ile birlikte sunulmaktad~r. Bu k~sma köprünün dünya edebiyat~ndaki akisleri ve yabanc~~ressamlarm köprü ile ilgili tablolarmdan reprodüksiyonlar ilave edilmi~tir.
~ kinci bölümde (s. 51-84) Galata peysajmm tarihi veriliyor, Galata'n~n de~i~imleri
tan~t~l~yor. 'üçüncü bölümde (s. 117-1 ~ g) ise r~ht~m~n hikayesi anlat~lmaktad~r.
Böylece ~ehrin bu hareketli bölgesinin k~sa metinli fakat zengin resimli bir yak~n
zamanlar tarihçesi meydana gelmi~~ oluyor. Süratle de~i~en dünyam~zda bu gibi
foto~raflarla tespit çal~~malar~na çok ihtiyaç vard~r. Son y~llarda tarih ve sanat tarihi
ile me~gul olanlar bat~~~ehirlerinde görülen ve takibi adeta imkâns~z de~i~melerden
yakuunakta, 30-40 y~ l öncesinin semtlerinin hasretlerini duymaktad~rlar. Bu, ~üphesiz teknolojik geli~menin bir sonucudur. Yollar~n ve araçlar~n geli~mesi ile eski
~ehir merkezleri adeta bo~alm~~, bir ku~ak öncesinin tarihi renkli kö~eleri, görünü~lerini yitirmi~ler, ya terkedilip sönük bir hal alm~~lar veya tamamen ortadan kalk~p
yerlerini, eski günleri hat~rlayanlara "çirkin" gelen beton gökdelenlere b~rakm~~lard~r. Bat~da birçok ~ikâyetlere rastlanmakla beraber tarihi çevreyi muhafaza ve görünü~lerini türlü vas~talarla tespit çal~~malar~~da vard~r. Yurdumuzda, bilhassa Istanbul'da çok lüzumlu olan, de~i~en görünümleri ~ehircilik ve sanat tarihi aç~smdan
* Alplzonse de Lamartine ve Istanbul Tazdart, Yenilik Bas~mcvi, ~stanbul 1971.
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sistemle kaydeden resmi bir kurulu~~oldu~unu sanm~yoruz. I~te Ç. Gülersoy bu albüm
serisi ile bir bak~ma bu bo~lu~u doldurmaktad~ r. Kitap, okuyucuya Köprü, Galata ve
R~ht~m'~ n hikayesini daha ziyade foto~raflarla sunmaktad~r. Bu bölge ile ilgili gravür,
modern plan ve ya~l~ boya tablolar da verilmi~tir. Malzeme mümkün oldu~u kadar
kronolojik s~raya göre düzenlenmi~ tir. Resimlerin incelenmesi bize söz konusu yerlerin bir buçuk yüzy~ldaki de~i~ imlerini göstermektedir. Metin k~sm~~yazar~n kendine
özgü i~neleyici üslubu ile yaz~lm~~t~ r. Metinde, hemen herkes gibi yazar~n da kendi
geçmi~inin ve hat~ralar~n~ n özlemi sezilmektedir. Bu sebeple de yarg~lar~ nda daima
objektif oldu~u söylenemez. istanbul'un ~ehircilik yönünden gösterdi~i düzensizlikte yazar~n belirtti~i gibi toplumumuzun kaynaklar~na dayanan al~~kanl~klar~=
etkisi olmakla beraber, bunda ekonomik nedenlerin, dine dayanan dünya görü~ünün
pay~~büyüktür. Istanbul'un Türkler taraf~ ndan zapt~ndan yüzy~l sonra, eski meydanlardan ço~unun ortadan kalkt~~~, birer meydan~~süsleyen Marcianus Sütunu (K~z
Ta~~ ) ile Arkadius sütununun evler aras~nda görünmez hale geldi~i bir gerçektir.
Fakat siyasi ve ekonomik yönden gerileyen toplumlarda benzeri durumlar görülür.
Türkler zaptetti~inde çöken Bizans'~n ba~kenti de zaten bu yola girmi~~bulunuyordu.
Haçlilar~n Istanbul'u i~gallerinden sonra ~ehrin en hareketli yeri olan Hipodrom âdeta terkedilmi~, sütunlu yollar intizam~n~~kaybetmi~, meydanlardan bir k~sm~~dolmu~,
eski büyük saraylar~n kal~nt~lar~ nda bugünkü gecekondulara benzer kulübeler yer
alm~~~halde idi. Türkler hiç süphesiz bir zamanlar~n "Yeni Roma"s~~olan Istanbul'un
eski muntazam plan~n~~ihya etmeyi dü~ ünmediler, o gün mevcut nizama kendi yeniliklerini eklediler. Fatih, Selimiye, Süleymaniye külliyeleri bu yeniliklerdendir.
Fakat bir süre sonra Osmanl~~Imparatorlu~u da yükseli~ini takiben XVII. yüzy~ldan
sonra gerileme yoluna girdi. Bu gerileme geçen yüzy~lda son haddine eri~erek imparatorlu~un ortadan kalkmas~ na kadar devam etti. Bu sebeple "Istanbul Görünümleri"
yükselen bir toplumun de~il gerileyen bir toplumun izlerini yans~t~yorlar. ~ehrin
düzensizli~i ve kültür noksan~ndan dolay~~ortadan kalkan sanat eserleri ile ilgili
hükümler verilirken bu durumu da göz önünde bulundurmal~d~r.
Say~n Gülersoy kendi olanaklar~~ile derledi~i muazzam malzemeyi Istanbul'un
geçmi~i ile ilgilenenlerin önüne sermektedir. Bu, Istanbul'a yap~lm~~~büyük bir hizmettir. Istanbul üzerinde çal~~anlar bu görünümleri inceleyerek bu ~ehrin bir bölümünün son ~~5o y~lda geçirdi~i de~i~iklikleri ilgi ile takip edecekler, tarihçiler, sanat
tarihçileri, arkeologlar, ~ehirci mimarlar bu albümlerde arad~klar~~ birçok malzemeyi bulacaklard~r. Yay~mlanan resimler seçme olup yazarda ba~ka malzeme de
vard~ r. Yazar, elindeki bütün bu malzemeyi tasnif edilmi~~olarak ara~t~nc~lann kolayl~ kla istifade edecekleri bir kurulu~ ta muhafaza imkân~~dü~ünür ve tatbik ederse
hizmeti daha da de~er kazanacak, eme~inden gelecek ku~aklar da faydalanabileceklerdir.
Kitapta yer almayan birkaç küçük noktay~~hat~rlatmak isteriz. Bunlardan birincisi Karaköy'de (1964-1965) yayalar için altgeçit yap~l~rken Galata surlar~na ait baz~~
temel izlerine rastlanmas~d~ r. Bu kal~nt~lara göre surlar a~a~~~yukar~~altgeçidin köprü
yönündeki kap~lar~n~n bulundu~u yerden geçiyordu. Rihtim ile ilgili olarak da Frans~z ~irketlerinin r~ht~m~~ in~a ederken kanalizasyonlan denize ba~lamam~~~olmas~~
olay~~vard~r. T~pk~~zaman~m~zdaki Kad~köy-Haydarpa~a aras~ndaki yolun geni~letilmesi s~ras~nda veya Arnavutköy'de yolu geni~letmek üzre deniz doldurulurken

BIBLIYOGRAFYA

301

oldu~u gibi, r~ht~m~n kanalizasyonlar~~ i~lemez hale getirmesi Galata sakinlerinin
~ikâyetlerine yol açm~~, hükümet ~irkete ayr~ca para ödeyerek kanalizasyonlar~~denize
ba~latm~~t~r. Bundan ba~ka ayn~~ ~irket, hükümetten alaca~~n~~uzunca bir süre alamay~nca Frans~z donanmas~~karaya asker ç~kar~p Sak~z adas~~r~ht~m~n~~i~gal ederek
devrin hükümdar~~II. Abtülhamid'i bu borcu ödemeye zorlam~~t~ r. Bu hadise Osmanl~~Imparatorlu~unun son döneminde yabanc~~sermayenin oynad~~~~siyasi rolü
göstermesi bak~m~ndan tipik ac~~bir örnektir.
Kitap, aç~k bir teklif getirmemekle beraber, eski eserlerimizden kal~c~~olanlar~~
onarma ve ya~atma, korunmas~~mümkün olmayan eserlerin de günümüzün teknik
olanaklar~ndan faydalanarak foto~raf ve planlarla tespit etmenin sa~layaca~~~faydalar~~göstermesi yönünden uyar~c~d~ r. Bu sebeple Say~n Ç. Gülersoy'u tebrik eder,
vaat etti~i üzre ~ehrin di~er k~.s~mlar~na ait çal~~malar~n~~da yak~n zamanda yay~mlamas~n~~temenni ederiz.
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