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Ç. Gülersoy, "Köprü ve Galata" ile ba~lam~~~oldu~u ~stanbul görünümlerini
yay~nlama i~ine devam etmektedir. Bu serinin birinci cildinde ele al~nan Köprü ve
Galata'dan sonra bu ikinci ciltte Tophane, F~nd~kl~~ve Kabata~'~n bilinen ilk
gravürlerinden 1973 y~l~~ sonuna kadar görünümleri verilmektedir. Resimlerden
bir ço~u büyük çift sayfa halinde olup bask~lar~~ itinal~cl~r. Bu suretle Köprüden
Dolmabahçeye kadar k~sm~n çe~itli ça~lardaki görünümlerinin albümü olu~maktad~r. Bu üç semtin tarihçesini veren metin Frans~zca ise de foto~raflar~n alt~ndaki
aç~klamalar yer yer Frans~zcan~n yan~nda ~ngilizce ve ~talyanca olarak da verilmi~tir. Önce Tophanenin tarihi özetleniyor. Sonra Tophane iskelesindeki geçen
yüzy~l~n ya~am~~ H. von Moltke, T. Gauthier, Miss Pardoe'den pasajlar al~narak
anlat~lmaktad~r. Bundan sonra s~ra ile Tophane ~skelesi, Tophane'nin Beyo~lu yönünden görünü~ü, Tophane ve Kemeralt~, K~llçalipa~a camii ve Mahmut I çe~mesinin resimleri veriliyor. Bu görünümlerde çe~menin 19. yüzy~l ba~lar~ndaki kubbeli hali, sonra kubbenin kald~r~lmas~~ve nihayet 2o y~l kadar önce çe~meye tekrar
kubbe yap~lmas~~izlenebiliyor. Bunlar~~Sal~pazar~na do~ru Nusretiye Camii ve
Sal~pazar~~görünümleri izliyor. Ayni ~ekilde F~nd~kl~~ ve Kabata~'~n tarihçeleri
verildikten sonra bu semtlerin görünümleri sergileniyor. Metinde F~ nd~kl~'da yol
aç~lmas~~ s~ras~nda kald~r~lan Mimar Sinan taraf~ndan yap~lm~~~olan hamam ile
çe~meler hat~rlat~lmaktad~r. Dünyada ilk defa Kabata~ta 1852 y~l~nda Hüseyin
Haki Efendi taraf~ndan araba vapuru seferi düzenlendi~i belirtilerek, Kabata~'taki
di~er olay say~l~yor. Bu olay, 1946 da Türkiye'ye Amerika'n~n me~hur Missouri
z~rhl~s~~geldi~inde Kabata~~n set set istinat duvarlar~n~n güzel görünmesi için sar~ya
boyanmas~d~r. Kabata~~n bu merdivenli yollar~~ve istinat duvarlar~n~n büyük bir
k~sm~~yirmi y~l içinde kald~r~lm~~t~r. Bu yönden Kabata~~meydan~n~n son 20 y~l
içindeki de~i~imi çok büyük ölçüde olmu~tur. Albürnde bu de~i~iklikleri izlemek
olana~~~vard~r. Prof. Semavi Eyice'nin bütün ~ehirlerimiz için önerdi~i foto~raf
ar~ivi düzenlenmesi i~ini (Bk. S. Eyice, Atatürk Konferanslar: IV , :972 S. 68) Gülersoy
ki~isel çabas~~ile ~stanbul'un bir bölümü için bir ölçüde gerçekle~tirilmi~~olmaktad~r.
Bu olumlu yönü özellikle ve takdirle belirtmek isterim.
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