Yayın Kataloğu

İzmir Ticaret Rehberi 1926
Yazar: Sabri Yetkin
Tür: Araştırma-İnceleme
Eski yazı harflerden günümüz alfabesine çevrilerek
Sabri Yetkin tarafından yayına hazırlanan, 1926
yılında İstanbul’da Türkiye Sayon ve İlanat Gazetesi
tarafından basılan ve gazetenin sahibi Cemal Nadir
tarafından hazırlanan rehber, Cumhuriyet döneminde
İzmir üzerine yayınlanan ilk ticari rehber olma özelliğini taşıyor.
Fiyatı: 8,00 TL

İzmir’de Kitapçılık 1839-1928
Yazar: Erkan Serçe
Tür: Araştırma-İnceleme
İzmir’de Türkçe ilk kitap ne zaman basılmış, kitap
basım işi nasıl bir gelişme göstermiştir? Matbaalar ne
zaman açılmaya başlamıştır. İzmir’in belli başlı kitapçıları hangileridir? Harf Devrimi’ne dek İzmir’de kaç
kitap basılmıştır? İzmir’in kültürel varlığını günümüze
taşıyan bir Milli Kütüphane kurulması düşüncesi nasıl
olgunlaşmış ve bu kütüphane nasıl kurulmuştur? İşte
bu ve buna benzer soruların yanıtını buluyoruz bu
kitapta...
Fiyatı: 8,00 TL

Günler Boyunca - Hatıralar
Yazar: Naci Gündem
Tür: Anı
1955 yılında İzmir’de ilk baskısı yapılan kitap “İzmir
Anıları” dizisi içerisinde yeniden sunuluyor. “Bu kitap
kırkambar değildir. Emsalsiz seçimlerden meydana
getirilmiş olgun bir demettir. İçinde acı tatlı hatıralar,
türlü fazilet örnekleri; iyiyi, doğruyu ve güzeli öne
süren düşünceler, hatta sık sık şiirli tablolar var. Okul
gençliğinden yaşlı nesillere kadar herkes onu okumaktan haz duyacaktır” diyor Mahmut R. Gazimihal
kitaba yazdığı sunuş yazısında.
Fiyatı: 7,00 TL

Bir Roman Gibi
Yazar: Bezmi Nusret Kaygusuz
Tür: Anı
1955 yılında, İzmir’de ilk baskısı yapılan kitap, özgün
dili korunarak ve sonuna bir sözlük eklenerek yeniden
sunuluyor okura. Bu anıları asıl ilginç kılan nokta, II.
Meşrutiyet, Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in ilk yıllarına tanıklık edilen bölümler...
Fiyatı: 9,00 TL

İzmir Demiryolları
Yazar: A. Nedim Atilla
Tür: Araştırma-İnceleme
Yazarın 2002 tarihinde ilk baskısı yapılan eseri 12 yıl
sonra ikinci baskısı ile okuyucuyla buluşuyor. Yazar bu
kitabında, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze
tarihsel süreç içerisindeki İzmir Demiryolu Hatları’nın
kuruluşu, faaliyetleri ve önemine ilişkin bilgiler sunmaktadır.
Fiyatı: 9,00 TL

İzmir Basınından Seçmeler 1923-1938
II Cilt-I. Kitap
Yazar: Zeki Arıkan
Tür: Araştırma-İnceleme
1872-1922 yılları arasını kapsayan ilk cildin ardından
İzmir Basınından Seçmeler’in ikinci cildi, 1923-1938
yılları arasında İzmir’de yayınlanmış Ahenk, Anadolu,
Yeni Asır, Hizmet ve Sada-yı Hak gazetelerinden yapılan geniş bir derleme.
Fiyatı: 13,50 TL

İzmir Müzik ve Sahne Sanatları Kongresi
Yazar: İBB
Tür: Kongre Bildirisi
... Hem nitelikli sanat ürünlerini üretmek ve halka
sunmak hem de bunun için geliştirici kurumlaşma
modellerini irdelemek, meslek kuruluşları kadar kamu
kesiminin ve onun parçası olan yerel yönetimler
için de yükümlülüktür. Bu kitap, değerli katılımcıları
2001de bir araya getiren kongreye, onların sundukları
bildiriler ve tartışma tutanaklarından meydana gelmiştir.
Fiyatı: 11,50 TL

1929 Dünya Ekonomik Buhran Yıllarında İzmir ve
Suç Coğrafyası
Yazar: Emel Göksu
Tür: Araştırma-İnceleme
“... Kentin iki yüzünün var olduğunu bir kez daha öğrendik, görülen ve gösterilenler dışında flu ve ince bir
sis gibi yaşanan, burnumuza sevmediğimiz bir koku
olarak ulaşan ya da elimize bir pislik gibi bulaşan ve
görmek istemediğimiz suç dolu bir yaşam bu...“
Fiyatı: 13,50 TL

İzmir Yazıları Camiler, Hanlar, Medreseler,
Sebiller...
Yazar: Münir Aktepe
Tür: Araştırma-İnceleme
“... Kitap, 1996 yılında aramızdan ayrılan İzmirli
bir tarihçinin, Prof. Dr. Münir Aktepe’nin, doğduğu
kent hakkında yazmış olduğu çeşitli makalelerden
oluşuyor. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği, ilk
ve orta öğrenimini tamamladığı İzmir’e karşı duyduğu
ilginin yansıması olan bu yazılar, ayrıca bir Ege
liman şehrinin tarihi gelişim sürecini ortaya koymak
bakımından da önemlidir. Burada yer alan yazıların
ağırlığını, İzmir’in tarihi abideleri yani cami, mescit,
medrese, han, hamamları, çarşıları ve çeşmelerinin
tasvirleri teşkil etmektedir.”
Fiyatı: 11,50 TL

İzmir Gezisi Antoine Galland’ın Bir El Yazması
(1678)
Yazar: Frédéric Bauden
Çeviri: Erol Üyepazarcı Metni sunan, düzenleyen ve
notlarla açıklayan: Frederic Bauden
Tür: Gezi Yazısı
“... Bana öyle geliyor ki bu kent, diğer şehirlere örnek
olsun diye yapılmıştır. Onunla gurur duymak için ne
ünlü bir ozan veya bu kentin sakini olmaya ne de
onun övmek için yapmacık nedenlere ihtiyaç yoktur.
O kendi içinden üremiştir ve alışılanın aksine; ona aşık
olan herkes kulağıyla değil gözüyle onu sever. Çünkü
o, deniz kıyısı boyunca güzel bir çiçek gibi yayılır; İzmir
yavaş yavaş ve birçok aşama geçirerek kurulup gelişen bir kent olmayıp, topraktan bütünüyle ve mükemmellik içinde çıkan bir şehirdir...”
Fiyatı: 9,00 TL

‘Kapanan Kapılar’ İzmir Hanları
Yazar: Çınar Atay
Tür: Araştırma-İnceleme
“.. Hanlarıyla İzmir’i tanımak aslında tüm kenti tanımaktır. Zira hanlar tüm kente yayılmış ve tüm aktivitelerin merkezi olmuştur. Her biri zaman içinde birer
borsa gibi çalışmanın ötesinde, insanların sosyal ilişkilerinin geliştirildiği mekanlar da olmuşlardı.”... Kimler
ne yaptı, nasıl yaşadı ve nasıl yaşam savaşı verdi;
hepsinin aynası hanların bazen soluk, bazen mantık
ve bazen de acımasız duvarları arkasında saklandı.
Artık kapanmış bu kapıları biraz aralayarak içeri naif
de olsa göz atmak, kentte yaşamış kişilere bir saygı
göstergesi olsa gerek.”
Fiyatı: 36,50 TL

İzmir’de Edebiyat ve Fikir Hareketleri Üzerine
Araştırmalar
Yazar: Ö. Faruk Huyugüzel
Tür: Araştırma-İnceleme
İzmir’de basın yayın hareketlerinin tarihi, eğitim ve
kültür kurumlarının tarihi, edebiyat ve sanat hareketlerinin tarihi ancak son yirmi-yirmibeş yılın araştırma
konuları arasına girebilmiştir. Ö. Faruk Huyugüzel’in
yayımlanmış ve yayımlanmamış makale ve bildirilerini bir araya getiren bu çalışma, İzmir’deki edebiyat, dil,
tiyatro ve basın hareketlerinin tarihi ile ilgili incelemeleri kapsıyor.
Fiyatı: 9,00 TL

İzmir Devlet Tiyatrosu (1944-2003)
Yazar: Fikret Tartan
Tür: Araştırma-İnceleme
“... İzmir Devlet Tiyatrosu; Tatbikat Sahnesi’nin 1944’de
başlayan turnelerini, 1949’dan itibaren Devlet Tiyatrosu olarak sürdürmüş, 1957’den sonra Ankara’dan
beslenen sürekli oyunlar dönemine geçmiş, 1971’de
kendi kadrosunu kurmuş, İzmir’de sezonlar boyu oyun
sunan yerleşik tiyatro kimliğini kazanmıştır. Altmış
yıla yaklaşan İzmir serüveni, 40 yılı aşan sürekli oyunlar oynama dönemi ve nihayet 30 yılı aşan yerleşik
süreç...”
Fiyatı: 7,00 TL

İzmir Gazinoları 1800’lerden 1970’lere
Yazar: Lütfü Dağtaş
Tür: Araştırma-İnceleme
“... Bugün artık ne İsmet Gazinosu var. Ne İsmet’te
mikrofonsuz şarkı okuduğunda sesi Değirmendağı’na
vuran Hafız Burhan (Sesyılmaz) ne Şehir Gazinosu
girişinde kapıdaki sakat Hasan’dan yasemin çiçeği
demeti satın alıp yanındaki bayanlara takdim eden
Dündar Soyer Beyefendi yaşıyor, ne de Değirmendağı’ndaki evinde sessizlik içinde bu sesi dinleyen Şükriye
Şalt Hanım. Yine Birinci Kordon’daki meltem esintili,
batan güneşin harelendirdiği Körfez görüntüsünün
çay, bira, gazoz eşliğinde oturulup seyredildiği ünlünün ünlüsü Şehir Gazinosu da yok! Ama tüm bunlar
yaşandı.”
Fiyatı: 9 ,00 TL

19.Yüzyılda İzmir’de Sağlık Sorunları ve Yaşam
Yazar: Rauf Beyru
Tür: Araştırma-İnceleme
İzmir’de sağlık konulu bu araştırmanın amacı, İzmir’in
ve İzmirlilerin belirli bir dönem içinde bu konuya ilişkin
olarak sorunlarını, davranış ve tutumlarını, olanak ve
olanaksızlıklarını ve daha genel bir ifade ile yaşamlarını, deskriptif bir şekilde incelemek ve günümüz kentlerine anımsatmak olmuştur.
Fiyatı: 9,00 TL

18. Yüzyılda İzmir’de Ticaret (1700-1820)
Yazar: Elana Frangakis – Syrett
Çeviri: Çiğdem Diken
Tür: Araştırma-İnceleme
Bu eser, Doğu’nun en önemli kentlerinden birinin ekonomik veya sosyal yapısını aktarmayı amaçlamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu ve Yakın Doğu uygarlığı üzerine çalışan geniş bir okuyucu kitlesine kaynak oluşturmaktadır.
Fiyatı: 16,50 TL
Ahmet Piriştina Yaşam Öyküsü
“Nergiz Kokar mı İzmir’in Sokakları”
Yazar: Derleme
Tür: Anı - Biyografi
“O İzmir’i çok sevdi, İzmir’de onu. Nispeten kısa bir
ömre çok şey sığdırmış bir siyasetçiyi, kentin her yerinde unutulmaz izler bırakan bir İzmir sevdalısını bu kitabın satırları içerisinde bütünüyle anlatmak mümkün
değil.”
Fiyatı: 13,50 TL

İzmir Esintileri (Denemeler)
Yazar: Dinçer Sezgin
Tür: Araştırma-İnceleme
“... Evet, şimdi gerçekten o kadar oldu mu? diye soruyorsam, hala yazacak birşeylerim olmasından ve
daha okumak zorunda olduğum binlerce kitabın
bulunmasından ötürüdür. Bu yazıyı okuyan tüm dostların, 50 yol sonra, geçmişe bakıp ‘Gerçekten bu kadar
oldu mu?’ diye sormalarını tüm yüreğimle istiyorum.
Diliyorum. bu soruyu sorduğunuz sürece, inanın hala
çok gençsiniz demektir...”
Fiyatı: 13,50 TL
20. Yüzyılın İlk Yarısında İzmir’de Sağlık
Yazar: Mehmet Karayaman
Tür: Araştırma-İnceleme
20. yy ilk yarısında İzmir’de sağlık alanında kat edilen
mesafeyi ortaya koymayı amaçlayan bu eser sağlık
tarihi alanında yapılmış kapsamlı bir çalışmadır.

Fiyatı: 7,00 TL
İmbatı Ege’nin (Yoldan Çıkmadan)
Yazar: Serdar Kızık
Tür: Deneme
“Bitmeyen bir hikayedir yolculuk, yaşamın olağan
akımında ezberi bozmaktır.Yeryüzünün en aydınlıklı
coğrafyası Ege’de Ege’nin imbatından bir yolculuk
seçmesidir.”

Fiyatı: 8,00 TL

İzmir Nüfus Tahmini Üzerine Bir Deneme
(2000-2030)
Yazar: Mümtaz Peker
Tür: Araştırma-İnceleme
“... Yerelde nüfus büyümesi, nüfus sorunları yanında
ekonomik, kültürel ve yönetim sorunlarının çözümünü
de kente taşımıştır. Bu bağlamda nüfus tahmini, nüfusun yaş yapısına göre bağımlı nüfusun miktarını, çalışma çağı nüfusun iş gücüne katılımını, ileri yaşlarda
emeklilik ve ölüme bağlı ayrılıkları zaman boyutunda
nüfus dinamikleri açısından sorgulamaktadır...”

Fiyatı: 1,50 TL

İzmir Basınından Seçmeler 1923-1938
II. Cilt - II. Kitap
Yazar: Zeki Arıkan
Tür: Araştırma-İnceleme
1872-1922 yılları arasındaki İzmir Basını’ndan Seçmeler’i kapsayan ilk cildin ardından yazar, ikinci ciltte
1923-1938 yılları arasındaki İzmir Basını’ndan Seçmelerle karşımızda.

Fiyatı: 6,00 TL

İzmir Basınından Seçmeler 1923-1938
II. Cilt - III. Kitap
Yazar: Zeki Arıkan
Tür: Araştırma-İnceleme
“... II. Meşrutiyet döneminde basınımızın ağırlık merkezi İstanbul, izmir ve Selanik idi. Kurtuluş Savaşı,
Cumhuriyet`in ilanı Ankara`yı da bu açıdan önemli bir
merkez haline getirdi. Bu iki büyük merkezin gazeteleriyle, özellikle İstanbul basınıyla olan rekabetin İzmir`i
olumsuz yönde etkilediğine şüphe yoktur. Öte yandan
harf devriminin geçici de olsa, basında bir sarsıntı
yarattığını biliyoruz... 1930’lu yıllarda, İzmir dışında
Ege’nin diğer illerinde de arka arkaya gazetelerin çıkması da herhalde İzmir basını üzerinde olumsuz bir
etki yapmıştır...”
Fiyatı: 6,00 TL

İzmir Halkevi (1932 – 1951)
Yazar: Yaşar Akyol
Tür: Araştırma-İnceleme
Kitap, “değişik açılardan toplumun bünyesini etkileyen sosyo-kültürel nitelikli kuruluşlar olma özelliğini
gösteren Halkevlerinin” 1932-1951 yılları arasında
İzmir’deki tarihini kapsamlı bir şekilde irdeleyen, bilimsel bir çalışmanın ürünüdür.

Fiyatı: 5,50 TL

Şiirin Adı İzmir
Yazar: M. Kadri Sümer – Ahmet Günbaş
Tür: Antoloji
“Özellikle bir kent ilini şiirle düşünmek onunla özdeşleşmenin vazgeçilmez amacıdır. İzmir belki de çok
şanslıdır bu konuda. Çok yönü esin perisidir. Yüzlerce,
binlerce şiirle selamlanmıştır oldum olası.”
Fiyatı: 5,50 TL

II. Meşrutiyet Döneminde İzmir
Yazar: Sabri Sürgevil
Tür: Araştırma
Bu kitapta, II. Meşrutiyet’in İzmir örneğinde oluşturduğu yapısal dönüşümler ele alınmıştır. Çalışmalar
sonunda eski ve yeninin bir arada yer aldığı bir bütün
ortaya çıktı. İzmir Milli Kütüphanesi’nde bulunan
eserlerden başlayarak bugüne değin değişik arşiv ve
kütüphanelerden İzmir’e ilişkin ulaşılan bilgileri içeren
tüm çalışmalar biraraya getirilmiş, İzmir’i gezilerek
görülenleri, eskilerden dinlenenleri yansıtmaya çalışmıştır.
Fiyatı:9,00 TL
Ege’nin Deve Güreşi Şenlikleri
Yazar: İhsan Yakut
Tür: Araştırma-İnceleme
Mazlum Nusret Kılıçkıran’ın “Ege’de Kış Turizminin
Kurtarıcısı Deve Güreşleri” başlıklı araştırmasından
bölümler de bu eserlerde yer alıyor. Bilgiler, şenliği anlatan bir havada verilmiştir.
Fiyatı: 9,00 TL

Tarihten Günümüze İzmir Mutfağı
Yazar: A.Nedim ATİLLA
Tür: Yaşam Kültürü
2001 yılında kent kitapları serisinin 12. kitabı olarak
çıkan A. Nedim Atilla’nın yazdığı “Tarihten Günümüze
İzmir Mutfağı” isimli kitap, gördüğü ilgiden dolayı
2010 senesinde tekrar basılmıştır.
Fiyatı: 13,50 TL

Rees Köşkü
Levanten Mahallesinden Eğitim Fakültesine
Yazar: Mehmet Ali Demirbaş
Tür: Anı
Kitap, İzmir’deki Levanten dünyanın temsilcilerinden
Rees Ailesi’nin malikanesinin tarihsel öyküsünü konu
edinir. İzmir’in sosyo-kültürel yapısının dışında eğitim
tarihine de yer vererek İzmir tarihine ilişkin önemli bir
açığı giderecek hem İzmir’deki Levanten dünyanın
tarihsel geçmişini hem de Rees Ailesi’nin İzmir’de
oynadığı rolleri ortaya çıkarması açısından oldukça
ilgi çekecek. İzmir’in, Buca’nın ve Buca’daki Levanten
yaşam kodlarının bilimsel bir şekilde ortaya konulduğu bir çalışma niteliği taşıyan kitap, aynı zamanda
İzmir’in mimari dokusu içinde ayrıcalıklı bir yere sahip
olan levanten köşkleri ile bu köşkler çevresinde gelişen
sosyal ve kültürel yaşamı da gözler önüne serecek.
Fiyatı: 9,00 TL

İzmir Depremleri
Yazar: Melih Tınal
Tür: Araştırma-İnceleme
İzmir ve civarında meydana gelen tarihsel önemdeki
depremlerin yarattığı etki ve tahribat anlatılmaktadır.
O dönemki haber kupürleri, haritalar ve fotoğraflarla
bezenen kitap, özellikle araştırmacılara önemli bir
kaynak sağlayacak. Hangi bölgelerde zarar olmuş,
bu zararlar yapılaşma imardan mı kaynaklı, nasıl etkilenilmiş, sorunlar ne şekilde çözülmüş? Bu soruların
hepsine kitapta yer verilmiştir.
Fiyatı: 11,00 TL
Basmane Günlüğü
Yazar: Orhan Beşikçi
Tür: Deneme
Yazarın köşe yazılarından derlenen kitap, İzmir’in kültür ve sanat hayatıyla ilgili yazılardan oluşmaktadır.
Kitapta farklı dönemlere ait bilgiler, unutulmuş kültür
varlıklarıyla ilgili araştırmalar vardır.
Fiyatı: 9,00 TL

Hukuk-u Beşer
Yayına Hazırlayan: Oktay Gökdemir
Tür: Çeviri
İzmir’de işgalcilere karşı ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’in yayımladığı “Hukuk-u Beşer” gazetesinin
bütün nüshalarının Osmanlıca’dan Türkçe’ye çevrilmiş
halidir.
Fiyatı: 9,00 TL

Basmane Garı ve Çevresi
Yazar: Sabri Sürgevil
Tür: Araştırma-İnceleme
Kentte bulunan ünik (eşi olmayan) binaların tarihlerinin yazılması projesi kapsamında hazırlandı. Kitapta,
geçmişten günümüze uzanan süreç içinde Basmane
Garı’nın inşa süreci ve Gar çevresinde oluşan sosyal ve
ekonomik yaşam, dönemin arşiv belgeleri kullanılarak
ele alındı.
Fiyatı: 8,00 TL
II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İzmir’de Tiyatro
Yazar: Özlem Nemutlu
Tür: Araştırma-İncemele
Kitap, II. Meşrutiyet döneminden Cumhuriyet’in ilanına kadar olan süreçte İzmir’de üretilen tiyatro etkinlikleri ile ilgili geniş bilgiler vermektedir. Kitapta, sanatının gelişimi, dönemin arşiv belgelerinin yanı sıra İzmir
basın kaynakları da taranarak gözler önüne seriliyor.
Fiyatı: 11,00 TL

İzmir’in Su Yolları
Yazar: George Weber
Tür: Çeviri
Kitap İzmir’in suyolları hakkında bilgiler verirken, kente dair bazı ipuçlarını da aktarmaktadır.
Fiyatı: 9,00 TL

19. Yüzyılda İzmir’de Doğal Afetler
Yazar: Rauf Beyru
Tür: Araştırma-İncemele
19. yüzyıl boyunca İzmir’i etkileyen doğal afetler ve
İzmir’e etkileri anlatılmaktadır. Eser, İzmir’in o dönemde yaşadığı doğal afetler ekseninde sosyal yaşamdan
kesitler sunuyor. 19. yüzyıl boyunca yangınlar, depremler, sel felaketleri, çekirge salgınları ile boğuşan
İzmir’de bu felaketlere karşı alınan önlemler hem Türk
hem de yabancı arşiv belgelerinden oluşan zengin
kaynaklarla okuyucuyla buluşturuluyor.
Fiyatı: 11,00 TL
İzmir’de Taş Çiçekler
Yazar: Ertan Daş
Tür: Araştırma
“Bu çalışmada Kemeraltı Hazireleri’nde yer alan ve
üzerinde bir süsleme bulunan mezar taşlarının tamamı değerlendirme kapsamına alınmış, kitabeleri
okunarak, çizimleri yapılmış ve fotoğraflarla belgelenmiştir.”
Fiyatı: 11,00 TL
İzmir Yazıları (Kent ve Tarih)
Yazar: İlhan Pınar
Tür: Araştırma
“Bu yazılar 1990’lı yılların başından itibaren İzmir’le
ilgili başladığım araştırmalar sırasında çeşitli dergi ve
gazetelerde yayınladığım yazılardan, katıldığım sempozyumlara, sunduğum bildirilerden ve son zamanlarda yazıp da herhangi bir yerde yayınlamadığım
yazılardan oluşmaktadır.”
Fiyatı: 9,00 TL

Çocukla Büyüyen Şehir
İlhan Tekeli ve İzmir Konuşmaları
Yazar: Ali Sabuktay / Zafer Yörük
Tür: Söyleşi
“Defalarca küçülmesine rağmen, her seferinde küllerinden doğmayı başaran İzmir’in yeniden büyüme
serüvenini kitaplardan öğrenmekle yetinmeyen bir
bilgenin çocukluğundan geçerek, kentin dünü, bugünü ve yarını üzerine söyleşi yapma fikri bu bağlamda
oluştu. 2011’in yaz aylarında, İlhan Hoca’nın uygun
zamanlarında arkadaşım Zafer Yörük ile birlikte söyleşiyi gerçekleştirdik.” Ali Sabuktay
Fiyatı: 16,50 TL
Erken Cumhuriyet Dönemi İzmir Ekonomisi
1923-1938
Yazar: Bülent Durgun
Tür: Araştırma-İnceleme
“1922’deki yangından sonra harabe olan kentte bir
mübadele yaşanmış, şehir neredeyse yeniden oluşturulmuştur. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile
birlikte ekonomisi ve ticaret faktörleri de yenilenmiştir.
İncelediğimiz dönem bu yeniden kuruluş dönemini ele
alması bakımından oldukça ilgi çekicidir.”
Fiyatı: 12,50 TL
Gölgedeki İzmir Yazıları
Yazar: Efdal Sevinçli
Tür: Araştırma-İnceleme
“Gölgedeki İzmir Yazıları; yazılarım, benim eğitimimin
ve ilgi alanlarımın ürünleri... Edebiyattan, tiyatroya,
dilime, Türkçeme tutkumun yanında genel anlamda
kültür tarihimize yönelik çırpınışlarımın, uğraşlarımın
yansımaları... “
Fiyatı: 11,50 TL

İzmir’de Kamusal Hizmetler 1850-1950
Yazar: Sadık Kurt
Tür: Araştırma-İnceleme
Bu çalışma, 1850-1950 yılları arasında İzmir’de kamu
hizmetlerinin genellikle yerli ya da yabancı anonim
şirketlerce görüldüğünü ortaya koymaktadır. Kamu
hizmetlerini ele almaktadır. Yerel gazete ve yıllıklarla
resmi yayınların yanı sıra konuyla ilgili inceleme yapıtlardan da yararlanılmıştır.
Fiyatı: 16,50 TL
İzmir’de 9 Eylül Kutlamaları 1923-1938
Yazar: Umut Uğur Dikçam
Tür: Araştırma-İnceleme
“Bu çalışmadaki amacımız, bu önemli tarihi anmak
için 1923 ve 1938 yılları arasında yapılmış kutlamaların kent belleğinde nasıl bir yer edindiğini tespit etmektir. 1930’lu yıllarda gelişme gösteren Türk-Yunan
dostluğunun, hazırlıklardan itibaren kutlamalara
etkisi ayrıca işlenmiştir.”
Fiyatı: 10,00 TL

100. Yılda İzmir Milli Kütüphane
Yazar: Ahmet Gürlek
Tür: Araştırma-İnceleme
Milli Kütüphane kaynakları, kütüphane unsurları,
kütüphane yönetimi araştırılmıştır. Konular birebir görüşmeler, arşiv belgeleri kaynaklarla desteklenmiştir.
Konularla ilgili fotoğraflarla da bölümler zenginleştirilmiştir.
Fiyatı: 15,50 TL

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Modern Sporların
İzmir’e Girişi (1850-1922)
Yazar: Günver Güneş
Tür: Araştırma-İnceleme
“Bu çalışma İzmir’i XIX. yüzyıldan itibaren bir liman
kenti olarak yükselişinin yanında ekonomik zenginliğinin yarattığı eğlence kültürü içerisinde modern
sporların kente girişini konu edinmektedir.”
Fiyatı: 11,00 TL

(XVI. Yüzyıldan Günümüze)
Fransız Gezginlerin Gözüyle İzmir
Yazar: Hasan Zorlusoy
Tür: Araştırma - İnceleme
Bu çalışma , İzmir‘in tarihine , onu özellikle dünyanın
her köşesinden gelip bu kente uğrayan ya da orada
geçici olarak kalan ve tüccar, yazar, diplomat vb. çeşitli toplumsal sınıflardan belli görevleri olan insanların
düşünceleri, yorumları, izlenimleri ve anıları ışığında
yeniden keşfetmeye yöneliktir.
Fiyatı: 14,50 TL

İzmir - Kemeraltı Bölgesi’ndeki
Osmanlı Dönemi - Çeşmeleri
Yazar: R. Eser Gültekin
Tür: Araştırma - İnceleme
Sosyal ve kültürel yaşamının bir parçası olarak yer
alan su yapılarından çeşmeler; bazen tek başına, bazen de bir yapıya bitişik inşa edilmiştir. Çeşmeler, döneminin özelliklerini yansıtması ve bulundukları yere
kazandırması açısından önemlidir. Bunların pek çoğu
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerine tarihlendirilmektedir. Kemeraltı Bölgesi’ndeki çeşmeler su mimarisinin önemli parçası olmasına karşın, korunamadığı
için sadece bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Bu
yapıların belgelenmesi ve kültür mirası olarak gelecek
kuşaklara aktarılması önem taşımaktadır.
Fiyatı: 10,00 TL
Dış Göçler
İzmir’de Bulgaristan’dan Gelen Türk Soylu Yerleşik
Göçmenler
Yazar: Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman- Prof. Dr. Ömür
Neczam Timurcanday Özmen- Dr. İbrahim Güray Yontar ve Dr. Yunus Emre Özer
Tür: Araştırma - İnceleme
Balkanlardan , ağırlıkla Bulgaristan’dan göçle gelenlerin profilleri, kimlik aidiyetleri, Türkiye’deki konumları
, kamusal alanda görünürlüklerinin incelenmesi ile
göçmen olmayan komşularının kendilerine yönelik algılarının da çok yönlü değerlendirilmesine yöneliktir .
Göçle gelen yerleşik halkın ve sosyo - kültürel ve politik
yönüyle toplumsal bütünleşme olgusunda belirlenen
kırılma noktaları ile toplumsal bütünleşikliği sağlamaya yönelik öngörülebilecek stratejik yaklaşımlar bu
çalışmada değerlendirilmiştir.
Fiyatı: 9,00 TL

Antik İzmir’in Sanat Mabedi:
İzmir’deki Roma Tiyatrosu    
Yazarlar: Otto Berg – Otto Walter
Çeviren: İlhan Pınar
Tür: Araştırma- İnceleme
“...Bu çevre yani Kemeraltı ve Agora’yı güneyinden çevreleyen bölge hem Helenistik Smyrna’nın inşa edildiği,
Roma Smyrnası’nın parlak dönemine tanık olduğu ve
çok milletli Osmanlı İzmir’inin Türk/Müslüman yerleşimi olan bölgedir. Dolayısıyla burası, çok katmanlı, kültürlerin ve uygarlıkların üst üste yığıldığı bir höyüktür,
bir anlamda. Kimi yapılar bir kültürden diğer kültüre
aktarılmış, kimi mekanlar bir kültürden diğer kültüre
işlev değiştirmiş ve de kimi yapılar bir başka mimari
yapının yükselmesi için malzeme işlevi görmüştür. “
Fiyatı: 8,00 TL
Gazi’nin İzmir Anıları  
Yazar: Ahmet Gürel
Tür: Anı
“... Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi dünyasında İzmir’in çok önemli bir yerinin olduğu bilinir. En başta
İzmir’i, doğup büyüdüğü bir kent olan, Selanik’e
benzetmiştir. İzmir’in öteki Anadolu kentlerine göre
aydınlık yüzü, rahat yaşamı, kendine özgü toplum
yapısı, Atatürk’e hep Selanik’i anımsatmıştır. İzmir’in
15 Mayıs 1919 günü kanlı biçimde işgal edilişi, pek
çok Türk yurtseverin yüreğini yakmıştı. Atatürk de aynı
acıyı yüreğinde duymuş; İzmir’e ulaşmayı bir ülkü haline getirmişti...”
Fiyatı: 14,50 TL

II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İzmir Şehrinde
Üretim ve Dış Ticaret (1908-1923)  
Yazar: Filiz Çolak
Tür: Araştırma- İnceleme
“İzmir’in dünya ticaretindeki gelişimi XIX. yüzyılda
olmuştur. XIX. yüzyılın ikinci yarısında şehir doğal
sınırlarından taşmaya, kuzeye ve güneye yayılmaya
başlamıştır. Bu genişleme, şehrin ekonomik çekiciliğinin de artmasını beraberinde getirmiş ve yüzyılın son
çeyreğinde İzmir bir ticaret şehri olarak, Batı emperyalizminin önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir.
Yüzyılın son çeyreğinde İzmir Limanı, İmparatorluğun
diğer limanlarının (İstanbul, Selanik, Beyrut, Mısır/
İskenderiye...) önüne geçerek Osmanlı Devleri’nin ihracatında birinci, ithalatında İstanbul’dan sonra ikinci
sırada yer almaya başlamıştır”.
Fiyatı: 9,00 TL

Osmanlı Dönemi’nde İzmir’de Bir Cemaat:
İzmir’de Alman İzleri (1752-1922)  
Yazar: İlhan Pınar
Tür: Araştırma- İnceleme
“... 80’li yılların ortasından itibaren başlayan Batı Avrupa kaynaklı literatürden yararlanarak İzmir’in tarihi
üzerine araştırmalarım sırasında bu kitap da aslında
şekillenmeye yüz tutmuştu. Gerek bu süre içinde yararlandığım kaynakların çoğunlukla Almanca olması
gerekse Alman seyyah ve araştırmacıların yoğunlukta
olması, İzmir’deki Alman topluluğunun kendine özgü
tarihinin de ortaya çıkarılması sürecini başlatmış oluyordu.  Elbette İzmir’de yaşayan bir topluluğun yaklaşık 170 yıla yayılan tarihini yazarken kente dair önemli bir boşluk da doldurulmuş olacaktır kuşkusuz. “
Fiyatı: 8,50 TL

Bir Semt Bir Bina: NATO Binası
Amerikan Kolejinden Kızılçullu Köy Enstitüsüne
Yazar: Mehmet Emin Elmacı
Tür: Araştırma- İnceleme
“...İzmir şehrinde eğitim tarihi içinde önemli yer tutan
ve tarihe mal olmuş binalarından birisi olan Osmanlı’da ‘International Kolej’ ve Cumhuriyet Dönemi’nde
de ‘Köy Enstitüsü’ binalarını oluşturan bugünün ‘Nato
binası’ simgesel olarak da Türkiye siyasi tarihiyle at
başı bir yön çizen tarihte iz bırakan önemli serlerden
birisidir.   Osmanlı Dönemi’nde ‘ABD bayrağı’ taşıyan
binada cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ‘Türk
bayrağı’ da dalgalanmaktaydı. 1937 yılından itibaren
de yaklaşık 15 yıl sadece resmi olarak Türk bayrağı
taşıması da anlamlıdır. Bu dönemde önce ‘Köy öğretmen okulu’ olarak hizmet veren bina, 1942 yılında
yine Türk eğitim tarihi açısından büyük önem taşıyan
‘Kızılçullu Köy Enstitüsü’ olarak hizmetine devam etmiştir...”
Fiyatı: 12,50 TL

İzmir Gureba-i Müslimin Hastanesi’nden İzmir
Devlet Hastanesi’ne Bir Hastane Bir Hastane
Öyküsü
Yazarlar: Başak Ocak - Özlem Yıldırır Kocabaş
Tür: Araştırma- İnceleme
Bu kitap, 1851 yılında hastalarına kapılarını açan
İzmir Gureba-i Müslimin Hastanesi’nin çalışmaları ve
hizmetlerine ilişkindir. Kitap, aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi sağlık politikalarının İzmir’deki yansımaları, İzmir’de faaliyet gösteren kimi hastaneler ve İzmir
Gureba-i Müslimin Hastanesi’nin bulunduğu semt
hakkında bilgiler sunmaktadır.
Fiyatı: 14,50 TL

Kimlik İnşası
Yazar: Nuri Bilgin
Tür: Araştırma- İnceleme
Yazar bu kitabında kimlik inşa sürecini adım adım
izleyerek insanın kendisiyle, diğerleriyle, kentiyle ve
çevresiyle ilişkilerinde yaşadığı kimlik sorunlarının
çeşitli yanlarına işaret etmektedir. Bu çerçevede Bilgin,
kimlik inşasını kategorilendirme ve grup idiyeti, modernlik, birey ve öznenin belirmesi, ötekinin icadı, sosyal etiketler ve damgalar, kolektif belleğin şekillendirilmesi, kent kimliği ve kimliğin mekansallaştırılması,
siyasal toplumun yapısı ve ulusal kimlik eksenlerinde
ele almaktadır. İnsanın zaman zaman kendisini eline
alıp dıştan bakabilmesinin, kendi üstünde düşünmesinin gereğini vurgulayan Bilgin, bu kitabıyla herkesin
kendini sorgulamasına ve kendine bakmasına bir vesile olmayı istemektedir.
Fiyatı: 36,50 TL

İzmir’den Yadigar / A Souvenir From İzmir
Yazar: Orhan Beşikçi
Tür: Araştırma- İnceleme
Basmane ve çevresini tarihi, mimari ve arkeolojik değerlere ev sahipliği yapan kültür varlıklarının yoğun
olduğu bir açık hava müzesine benzeten yazar bu
kitabında, sokak aralarında bulunan kültür varlıklarına yer vermiş; ilgili kurum ve kuruluşların dikkatini
çekmeyi, tescilli olmayan eserlerin tescillenmesini ve
araştırmacıların işlerini kolaylaştırmak için adres göstermeyi amaçlamıştır.
Fiyatı: 20,00 TL

Karosiman İzmir Konutlarında Döşeme Karoları
Yazar: Aygül Uçar
Tür: Araştırma- İnceleme
19. yüzyıl ortalarında Fransa’da üretilen süslemeli döşeme karoları ticaret yoluyla Akdeniz ülkeleri başta olmak
üzere tüm dünyaya yayılmıştır. İstanbul, İzmir, Mersin
gibi liman kentlerinde yaşayan Levanten aileler aracılığıyla Osmanlı coğrafyasında da kullanım alanı bulan
bu dekorasyon elamanı “karosiman” adıyla tanınmıştır.
Döşendikleri mekanları nemden koruyarak çabuk temizlenebilir hijyenik mekanlar yaratan karosimanlar kısa bir
sürede günün modası haline gelmiştir. İzmir konutlarında hem cephelerin, hem de zeminlerin dekorasyonunda
yer alan bu süsleme elemanı farklı form, renk, motif,
süsleme tasarımları ve kullanım yerleri açısından İzmir
konutlarına kimlikli ve ayrıcalıklı bir görünüm kazandırmıştır.
Fiyatı: 15,50 TL
İmbat İzmir’e Küstü
Yazar: Mehmet Demirağlı
Tür: Araştırma- İnceleme
“Batısı denize açık, kuzeyi Yamanlar dağı ile çevrili, doğusunda Spil ve Nif dağları ile korunaklı, güneyindeki
Çatalkaya ve Kadifekale tepeleri ile kocaman bir “anfi”
İZMİR.
İmbatı ile serinlenen, poyrazı ile titrenen, Kordon’u ile
anılan, Efeler Diyarı İZMİR.
Yağmur habercisi Çatalkayası ile mis kokulu körfeziyle,
gevrek, boyoz, kumrusuyla İZMİR.
Smyrna ile antikleşen, Herodot ile ünlenen, Yunan işgalinde kan ağlayan, Belkahve’den kurtuluşu gören, kızları
güzel, Gavur İzmir, Güzel İZMİR!..
Selam olsun sana!..”
Fiyatı: 14,00 TL

Sahil Kasabasından Büyükşehire Evrimleşme
Sürecinde İzmir’e Göç
Yazar: Mümtaz Peker
Tür: Araştırma- İnceleme
“Bu çalışma; İzmir şehir mekânında zaman içinde
görülen değişimi, sınıfsal farklılığı, şehirdeki uyumu,
gerginliği, iş tutmayı göçle ilişkilendirerek tartışmayı
amaçlıyor. Bir mekânda sürekli görülen “insan-insan”,
“insan-doğa” ilişkilerinin zaman içindeki değişiminin
anlaşılabilmesi, bu ilişkilerden kaynaklanan kültürel
olguların araştırılan zaman dilimindeki görünümlerinin tanımlanmış gösterimiyle olabiliyor. 1528 yılından
günümüze, ülkemizde sürdürülen siyaset biçimleri
değişiyor, karar vericiler farklılaşıyor. Öte yandan
ticaretin değişimi ve siyasal ilişkilere göre dış dinamiklerin bu süreçteki denetim etkinliği de derinleşiyor.
Çalışmamız deniz kıyısı yerleşimi olan İzmir’de, yukarıdaki değişkenler bağlamında iç ve dış dinamiklerin
etkisiyle gerçekleşen değişimi şimdiye değin üzerinde
fazla durulmayan göçle ilişkilendirerek incelemeyi
amaçlıyor.”
Fiyatı: 13,50 TL

Smyrna (İzmir) Agorası’nda Osmanlı İzleri Kütahya
Seramikleri (2007-2014 Kazı Dönemi)
Yazar: Sevinç Gök
Tür: Araştırma- İnceleme
“Bu kitapta ele alınan 18. yüzyıla ait Kütahya seramikleri 2007-2014 yılları arasında gerçekleştirilen
kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Geç dönem Osmanlı seramikleri içerisinde özel bir yere sahip olan
bu örneklerin varlığı bir takım soruları da beraberinde
getirmektedir. Osmanlı ve Avrupa seramiklerinin çok
yoğun görüldüğü Agorada, 16. ve 17. yüzyıllara ait
İznik üretimi (birkaç küçük parça haricinde) seramik
tespit edilememiştir. Özellikle 16. yüzyılda gelişmeye
başlayan İzmir, 17. yüzyıldan itibaren dönemin büyük
ve önemli kentlerinden biridir. İzmir yoğun bir ithalat ve ihracat merkeziyken, agorada İznik örneğinin
bulunmaması bu kapsamda şaşırtıcıdır. İznik’te 17.
yüzyılın sonlarına kadar seramik üretiminin devam
ettiği bilinmektedir. Ancak mimariye yönelik çinilerin
zamanında üretilebilmesi için piyasaya iş yapmanın
yasaklandığını imalat belgeleri ortaya koymaktadır.
Belki bu yasaklar, belki de İznik seramiklerinin pahalı
olması, alım gücüne bağlı olarak agora yerleşim alanında tercih edilmediğini düşündürmektedir. Ancak
çıkarımlarımız buluntulara dayandığı için kazının
ilerleyen süreçlerinde, yeni alanlar açıldıkça bu görüşlerimizi değiştirecek seramikler de elde edilebilir.”
Fiyatı: 13,50 TL

Büyük İskender Sonrasında Antik Smyrna (İzmir)
“Bütün Kentlerin En Güzeli (Strabon)”
Yazar: Akın Ersoy
Tür: Araştırma- İnceleme
“Bu kitapta, Çalıştay Bildirileri ile bu tarihe kadar
yayınlanan diğer kitap ve makaleler çerçevesinde
Smyrna antik kenti tümüyle değerlendirilmiştir. Antik
Smyrna (İzmir) başlığı altındaki bu kitap bilimsel kriterleri göz ardı etmeksizin, sadece konu ile uğraşan
bilim insanlarının değil ama aynı zamanda tarih ve
arkeoloji meraklısı olanların da rahatlıkla okuyup anlayabileceği dilde kaleme alınmaya çalışılmıştır.
Kitabın içeriği Hellenistik Dönemi’n başında, Smyrna’nın Bayraklı’daki yerinden Büyük İskender sonrasında şimdiki yerine, Kadifekale ile Kemeraltı arasına
taşınması ile birlikte başlayan tarihsel ve arkeolojik
süreci kapsamaktadır. Hellenistik, Roma, Bizans
Dönemlerini kapsayan bu süreç tarihsel bilgiler ve
arkeolojik bulgularla birlikte sunulmuştur. Ancak aynı
yerde Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde
de yerleşim söz konusu olduğu zaman zaman da bu
dönemlere ilişkin de göndermeler yapılmıştır. ”
Fiyatı: 13,50 TL

Küçük Menderes Havzası Doğu Bölümünde
Paleocoğrafya Araştırmaları
“Ödemiş Ovasında Jeoarkeolojik
Değerlendirmeler”
Yazar: Serdar Vardar
Tür: Araştırma- İnceleme
“Bu çalışma Küçük Menderes havzası doğu bölümünün fiziki coğrafya özelliklerinin ortaya konulmasını
daha sonra bu bilgilerin ışığında ovadaki höyüklerin
paleocoğrafi-jeoarkeolojik değerlendirmesinin yapılmasını ve insan-değişen doğal çevre ilişkilerinin
belirlenmesini hedeflemiştir. Bu amaca uygun olarak
öncelikle Küçük Menderes havzası doğu bölümünün
fiziki coğrafya özellikleri değerlendirilmiştir. Daha
sonra ortaya konulan fiziki coğrafya özelliklerinin
kontrolünde var olan paleocoğrafi ve jeoarkeolojik
koşullar ele alınmıştır. İnsanın doğal çevre değişmelerinden nasıl etkilendiği ve yerleşim alanlarını hangi
nedenlerle seçtiği yapılan jeoarkeolojik araştırma ve
değerlendirmelerle belirlenmiştir.”
Fiyatı: 23,00 TL

Sorularla İzmir Tarihi
Yazar: Neslihan Ünal
Tür: Araştırma- İnceleme
“Cahit Külebi’nin “İzmir, denizi kız, kızı deniz, sokakları
hem kız hem deniz kokan şehir” tasviri, bir Amazon
şehri olarak tarih sahnesine çıkan dişi İzmir’in; mücadeleci, yenilikçi ve hoşgörülü ruhunu özetler. Victor
Hugo, Les Orientales (1829; Doğulular) adlı şiirinde
İzmir’i bir prensese benzetmektedir. Aynı zamanda
“Ege’nin İncisi” olarak da bilinen İzmir, doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve özgünlüğü ile Türkiye’nin
önde gelen çekim merkezi şehirlerinden biridir.
Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı olmak üzere dünden
bugüne birçok kültüre ev sahipliği yapmış olan İzmir,
bu kültürel zenginlikleri ile adeta bir medeniyetler beşiğidir. Dolayısıyla bu kitap, şehrin Smyrna’dan nasıl
İzmir’e dönüştüğüne ve küçük bir kasaba iken nasıl
uluslararası bir liman haline geldiğine ilişkin sorulara
geçmişin aynasından yanıtlar bulmaya çalışmaktadır.
Bu sayede bir nebze de olsa; İzmir’in tarihsel sürecini,
yaşadığı dönüşümleri ve bugününü gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.”
Fiyatı: 9,00 TL

Urla’nın Tarihi Camileri ve Hazireleri
Yazar: Rahmi Hüseyin Ünal - Ersel Çağlıtütüncigil
Tür: Araştırma- İnceleme
“Bu çalışma 1980 yılında başlanan, 1985 yılında bir
arpa boyu ilerleyen, 2014 yılında tekrar başlanan ve
nihayet 2016 yılında tamamlanabilen uzun bir emeğin ürünüdür. Çalışmanın, her seviyeden okura hitap
etmesi arzu edilmiş olmakla birlikte, bilimsel yaklaşımdan uzaklaşılmamaya çalışılmıştır. Tarihi camilerin yanı sıra, her geçen gün kayıplar veren mezar taşlarının kayda geçirilmesi, tanıtılması hedeflenmiştir.
Bu çalışma sırasında, Urla köylerindeki mezarlıklarda
gördüğümüz eski mezar taşlarının bir an önce envanterlenmesi dileğiyle.”
Fiyatı: 23,00 TL

Halk Sağlığı Hizmetinde 107 Yıl
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi
Yazar: Başak Ocak
Tür: Araştırma- İnceleme
“Elinizdeki kitap, başlangıçta sadece frengi hastalarını
tedavi etmek amacıyla 1908 yılında kurulan; ancak,
bugün pek çok branşta verdiği hizmetlerle tam donanımlı modern bir hastane kimliğine bürünen İzmir
Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nin tarihine
ilişkindir.
Bu kitapta, İzmir’de frenginin seyri; hastanenin, bu
hastalığın tedavisindeki rolü; zamanla kuruluş amacını geride bırakarak nasıl gelişim gösterdiği; 1950 yılında İzmir Belediyesine devri ile sonuçlanan sürece nasıl
gelindiği ve kuruluşundan günümüze dek hizmetleri
hakkında bilgiler bulacaksınız”
Fiyatı: 11,00 TL

Hahambaşı Hayim Palaçi (1788-1868) ve İzmir
Yahudileri
Yazar: Siren Bora
Tür: Araştırma- İnceleme
“Yahudilerin hareketli Osmanlı ekonomisine entegre
oldukları ve hemen her sektörde önemli ve parlak
mevkiler işgal ettikleri süreç 19. yüzyılın ilk yarısında
sona ermiştir. Yeni başlayan dönem doğal felaketler,
sosyal, ekonomik, kültürel sorunlar ve onların yol
açtığı yoksullukla birlikte gelişen büyük toplumsal bunalımların egemen olduğu bir zaman sürecidir. 1827
yılından yaşama veda ettiği 1868 yılına değin tam 40
yıl boyunca, İzmir Yahudi Cemaati’nin hukuki ve dini
liderliğini üstlenen Rav Hayim Palaçi’nin görev süresi,
yukarıda değindiğim sancılı yıllara denk gelmektedir.
İzmir Yahudi Cemaati’ne çöküş döneminde liderlik
yapmaya başlayan Rav Palaçi, ona tekrar yaşama tutunma için bir şans sunmuş; Batılı zengin Yahudilerin
maddi yardımları ve Alliance Israelite Universelle’in
etkinlikleri Palaçi’nin çabalarını takviye etmiştir. Elinizdeki kitap, Rav Hayim Palaçi’nin yaşamı ve eserleri
ışığında İzmir Yahudi Cemaati’nin sosyal, ekonomik,
kültürel yapısındaki muazzam çöküşü ve cemaatin
küllerinden yeniden doğuşunu tasvir eden kapsamlı
bir eserdir.”
Fiyatı: 9,00 TL

İzmir in Osmanlı Dönemi Tanıkları Smyrna/İzmir
Agorasından Cam Objeler
Yazar: Binnur Gürler - Akın Ersoy - Gülten Çelik Ersoy
Tür: Araştırma- İnceleme
“Son yıllarda hazırlıkları titizlikle sürdürülen ve Smyrna Antik Kenti Yayın Çalışmalarının elinizdeki bu
altıncı kitabında Geç Antik Çağ’dan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarına kadar olan sürecin
somut tanıkları olan cam objeler değerlendirilmiştir.
İzmir’deki cam obje kültürünü somut örnekler üzerinden değinen bu çalışmada objelerin dekorasyon ve
form özellikleri ile ithal ve yerli üretim örnekleri değerlendirilmiş, yerel atölyelerin varlığı konu edilmiştir.
Kitabın asıl amacı Osmanlı Dönemi cam objelerini
değerlendirmektir. Bununla birlikte İzmirlilerin zevkinin ve cam obje kullanma kültürünün Geç Antik
Çağ örneklerine de değinilmiştir. Kitap metni bilimsel
kriterleri göz ardı etmeksizin, sadece konu ile uğraşan
bilim insanlarının değil; ama aynı zamanda tarih ve
arkeoloji meraklısı olanların da rahatlıkla okuyup anlayabileceği dilde kaleme alınmaya çalışılmıştır.”
Fiyatı: 21,00 TL

İzmirli Gazeteci ve Yazar Bıçakçızade İsmail Hakkı
Yazar: Fazıl Gökçek
Tür: Araştırma- İnceleme
“[Bıçakçızade Hakkı] medreseden sadece geçmiş
değildi. O âlemde kültür diye ne toplanabilirse onu
aldıktan sonra kendisine göre, fakat yalnız Doğu’ya
dönük bir idrak ufkunu, olabilmenin son haddi derecesinde genişletmişti. Hakkı Efendi denilince sarıklılar
ufak bir kıskançlık duygusunu, belki de onu kendilerinden ayrılmış görmekten duyulan bir gücenikliği
gizlemeye çalışarak susarlar, başkaları da onun adına
açıkça beğenme sözleri katmaktan çekinmezlerdi. İlk
karşılaşmamızdan başlayarak onu kendisinden faydalanılacak bir büyük saymakta gecikmedim. Bence
en büyük üstünlüğü kendi kendisini yaratıp ortaya
çıkarmasıydı. (Kırk Yıl, Halit Ziya Uşaklıgil)”
İzmirli şair, yazar ve gazetecilerden olan Bıçakçızade
İsmail Hakkı Bey, aynı muhitte yetişen pek çok çağdaşı
gibi günümüzde pek fazla tanınmayan bir şahsiyettir.
Onunla ilgili olarak bugüne kadar herhangi bir müstakil çalışma yapılmamış olup sadece İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın Son Asır Türk Şairleri’nde bir sayfalık
çok kısa bir biyografisine yer verilmiştir. Oysa Bıçakçızade Hakkı, İzmir’in ilk Türkçe dergisini çıkaran ekibin
içinde yer almasıyla ve diğer gazetecilik faaliyetleriyle,
edebiyat ve eğitim hakkındaki görüşleri ve bu görüşleriyle çevresi üzerinde az çok etkili olmasıyla, ayrıca
Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın hakları konusunda
gösterdiği çabayla 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başları
İzmir fikir ve sanat hayatının günümüzde tanıtılmayı
hak eden simalarından biridir.
Fiyatı: 9,00 TL

Bornova’m Mor Salkımların Masalı
Yazar: Altan Altın
Tür: Araştırma- İnceleme
“En çok insanlarını sevdim Bornova’nın..
Doğduğum değil ama doyduğum yer Bornova..
Yaşamımın en uzun soluklu durağı..
Eşimle birlikte iki çocuğumu büyüttüğüm, kazandığım, paylaştığım; ailemizde bir dolu anısı olan benim
güzel ilçem..
İlk kez 1968’de gelmiştim; İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi’nde okumak için..
Okul bitince master nedeniyle İstanbul’a düştü yolum.
Ankara’da üç buçuk yıllık memuriyet derken, 1978’de
yeniden döndüm. O günden bu yana da hiç kopmadım, kopamadım Bornova’dan..
En çok insanlarını sevdim.
Eski Çarşı’da sade kahve içip dostlarla sohbet etmenin
tadına hiç doyamadım.
Demem o ki; hayatta verdiğim en doğru kararlardan
biridir Bornova..”
Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Bu kitap; ömrümü geçirdiğim, hayatım boyunca bir
anne şefkati ile beni sarıp sarmalayan, ‘birime bin katan’ Bornova’ma olan aşkımın ilanıdır.
Kitabı hazırlarken akademisyen bir tarihçi maharetiyle değil, bir aşığın sevdiğini tasvir etme dürtüsüyle
hareket ettim. Bu kitabın hazırlık aşamasını “kitap
yazmak” olarak tanımlamak doğru olmayacaktır.
Çünkü bu kitapta yapılan iş, Bornova ile ilgili bugüne
dek zaten yapılmış olan yazılı araştırma ve çalışmalarla denk düşen Bornova fotoğraflarını bir araya
getirmektir.
Fiyatı: 23,00 TL

Atatürk Dönemi’nde İzmir’de Cumhuriyet Bayramı
Kutlamaları
Yazar: Mehmet Emin Elmacı - Sevi Şeneken
Tür: Araştırma- İnceleme
“Bugün cumhuriyetin on ikinci yıldönümünü kutluyoruz. Bu on iki yıldan her biri belki bir asırda yapılabilecek işleri, bir yıla sığdırmıştır. On iki yıl önceki
hayatımıza, yurdun o günlerdeki kötü durumuna göz
attığımız zaman, Cumhuriyetin bize neler verdiğini
anlıyoruz. Asıl sevinmeğe değen nokta şudur ki, yıllar
ilerleme hızımızı gevşetmemiş, kuvvetlendirmiştir.
Atatürk’ün birer pro-jektör gibi yolumuzu aydınlatan
emirleri altında, bir amaçtan bir amaca koşuyoruz.
Her varılan hedef, yeni bir zafer müjdesini taşıyor. Türk
ulusu bundan ötürüdür ki enerjilerini kamçılayan heyecanından, zerresini kaybetmeden Atatürk’e kalbini
vermiştir. Ona bağlanmıştır.”

Fiyatı: 23,00 TL

Kent, Toplum, Mekân İlişkileri Çerçevesinde
Paterson Köşkü
Yazar: Hümeyra Birol Akkurt
Tür: Araştırma- İnceleme
Paterson Köşkü, adını aldığı ailenin İskoçya-Leith’den
başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun gelişen liman
kenti İzmir’e uzanan öyküsünün ana mekânıdır. Ailenin üç kuşağına kucak açan bu yapı John Borthwick,
Douglas ve Stanley’in beğeni ve talepleri ile genişlemiş, aile üzerinden Bornova ve İzmir Levanten topluluğuna hizmet etmiştir. Köşkün Paterson ailesi ve yakın
çevresinin ihtişamlı yaşamından NATO Karargâhına,
ardından Halı yıkama fabrikası ve evsizlerin barınma alanına evrilen öyküsü bir yandan onu var eden
toplumsal, kültürel ve fiziksel etkenlerin birbirleriyle
ilişkisini aktarırken öte yandan içinde konumlandığı
Bornova yerleşimi ve İzmir kentinin değişen dinamiklerini ortaya koymaktadır. Bu bakışla kurgulanan
kitap, farklı zamanların toplumsal, siyasi ve kültürel
dinamikleri, mevzuat ve söylemleri etkisi altında yapı
ve kullanıcısının değişim sürecini ele almakta; kent,
toplum, mekân ilişkileri çerçevesinde bir Ev’in: Grange’ın öyküsünü aktarmaktadır.

Fiyatı: 9,00 TL

20. Yüzyılın Başlarında Batı Anadolu’da Eşkıyalık
ve Çakırcalı Mehmet Efe
Yazar: Ercan Uyanık
Tür: Araştırma- İnceleme
Zeybeklik ve eşkıyalık, Batı Anadolu’nun toplumsal
tarihinde önemli bir olgudur. Hiç kuşkusuz 1830’larda
Atçalı Kel Mehmet ve 1850’lerde Katırcı Yani gibi örneklerden sonra 19. yüzyılın 20. yüzyıla kavuştuğu süreçte Çakırcalı Mehmet Efe yüzlerce zeybek arasından
sıyrılarak geleceğe kalıcı bir iz bırakmıştır. Hiç kuşkusuz Çakırcalı Mehmet Efe, Batı Anadolu’nun hakkında
en çok yazılan ve üzerinde konuşulan, en namlı eşkıyasıdır. Dönemin toplumsal, ekonomik ve siyasal şartları çerçevesini göz önünde tutarak Çakırcalı Mehmet
Efe’nin biyografisini anlatan Ercan Uyanık, onun Ege
eşkıyalık tarihinde hangi konuma yerleştirileceğine
ışık tutacak bir inceleme sunuyor.

Fiyatı: 11,50 TL

150. Yılında İzmir Belediyesi Tarihi (1867-2017)
Yazar: Erkan Serçe
Tür: Araştırma- İnceleme
1867 yılında kuruluşu için çalışmalara başlanan İzmir
Belediyesi, yaklaşık bir yıllık bir uğraşının ardından,
Eylül 1868’de vücut bulmuştu. Aslında İzmir’de belediyenin kurulmasını zorlayan pek çok şart mevcuttu.
Ancak kuruluşu sağlayan bu şartların ötesinde, Osmanlı yönetiminin modernleşme çabasının bir parçası
olarak gerçekleştirdiği yeni vilayet düzenlemesiydi.
Yani yeniden düzenlenen vilayet merkezlerinde ve kazalarda belediye kurulması hukuki bir zorunluluk halini almıştı. Bu nedenle 1867 ve izleyen yıllarda Osmanlı
ülkesinin vilayet merkezleriyle birlikte kasabalarında
da belediyeler hızla ortaya çıkmıştı.
İzmir Belediyesi’nin 150 yılını konu alan bu kitap, İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşunun 150. yılı için
tasarladığı bir dizi etkinliğin parçası olarak ortaya
çıkmıştır.

Fiyatı: 138,00 TL

Antik İzmir Masalları
Yazar: Hacer Özmakas
Tür: Araştırma- İnceleme
Antik İzmir Masalları özellikle çocukların, yaşadıkları
kenti tanımaları ve kent bilincine
sahip olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmış bir çalışmadır. Antik İzmir’de yaşanmış
olaylar ya da İzmir için önemli olan kimi yapılarla ilgili
bilgiler masal diliyle okuyucuya aktarılmıştır.
Birbirinden farklı birçok masal tekerlemesinin yer
aldığı Antik İzmir Masalları’nda yalın bir dil kullanılmıştır. 19 masaldan oluşan çalışmada masallar, tarihi
gerçekler de göz önüne alınarak mitler ve söylencelere
uygun bir biçimde yazılmıştır.
Fiyatı: 17,00 TL

Hey İzmirli Karikatürlerle İzmir
Yazar: Ömer Çam
Tür: Araştırma- İnceleme
Kitabı 59 adet İzmir konulu karikatürlerden oluşmaktadır.
Fiyatı: 25,50 TL

Yıldız Albümleri’nde İzmir
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmeti
Yayına Hazırlayan: Serhan Kemal Saygı, Gültekin
Genç/APİKAM
Tür: Araştırma- İnceleme
“Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümleri” ya da “Abdülhamid Dönemi Fotoğrafları” olarak bilinen fotoğraf
koleksiyonu, “İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi”nde mevcut 911 albüm ve 36.585 fotoğraftan oluşmaktadır. Osmanlı’daki modernleşme ve
batılılaşma çabalarının önemli bir parçası olan söz
konusu albümlerde kayıtlı İzmir’e ilişkin 191 fotoğraf
bu çalışmanın temel konusudur. Fotoğraflar, “Kamusal Merkez”, “Kemeraltı-Rıhtım ve Frenk Sokağı”,
“Çevre Semtler”, “Askeri Hastane ve Eğitim Kurumları”,
“İzmir-Kasaba Demiryolu Hattı”, “Tepeköy Çiftlikât-ı
Hümâyûnu” ve “Çevre Yerleşim Birimleri” başlıkları
altında bir araya getirilmiştir.
Fiyatı: 82,50 TL
Q&A The History of İzmir
Yazar: Neslihan Ünal
Tür: Araştırma- İnceleme
“Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı olmak üzere dünden bugüne birçok kültüre ev sahipliği yapmış olan İzmir, bu kültürel zenginlikleri ile adeta bir medeniyetler
beşiğidir. Dolayısıyla bu kitap, şehrin Smyrna’dan nasıl İzmir’e dönüştüğüne ve küçük bir kasaba iken nasıl
uluslararası bir liman haline geldiğine ilişkin sorulara
geçmişin aynasından yanıtlar bulmaya çalışmaktadır.
Bu sayede bir nebze de olsa; İzmir’in tarihsel sürecini,
yaşadığı dönüşümleri ve bugününü gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.”
Kitabın şimdi de ingilizce çevirisi okuyucularla buluşuyor.
Fiyatı: 8,00 TL

İzmir Florasının Güzel Yaban Çiçekleri
Yazar: Mahmure Nakiboğlu Tezer
Tür: Araştırma- İnceleme
Türkiye, 3 farklı biyoiklim tipinin (Akdeniz, Oseyanik ve
Karasal iklim) etkisi altında farklı bitki coğrafyalarına
ait (Akdeniz, Irano-Turanien ve Avrupa-Sibirya) çok
zengin bir çeşitlilik gösteren bitki türlerini bünyesinde barındıran dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir.
Birçok cins ve tür açısından gen merkezi konumunda
olan ülkemizde toplam bitki takson sayısı, son yıllarda yapılan yeni kayıtlarla 12.000’ne yaklaşmıştır. Bu
bitkilerin 3.432 taksonu endemiktir. Bu kitap İzmir
florasını resimli olarak tanıtan ender çalışmalardan
biridir.
Fiyatı: 57,00 TL

Uluslararası İzmir Göç Ve Mübadele Sempozyumu
Bildiri Kitabı
Tür: Araştırma- İnceleme
Uluslararası İzmir Göç Ve Mübadele Sempozyumu
27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir Sanat - Kültürpark’ta gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sempozyumun bildiri kitabıdır.
Ücretsizdir

Türk Romanında İşgal İzmir’i
Yazar: Mustafa Aydemir
Tür: Araştırma- İnceleme
Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan İzmir’in işgali, bir taraftan kara günlerin habercisi olurken
diğer taraftan bağımsız ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin de müjdecisi olur. Türk tarihinin bu önemli olayı,
birçok romanda türün imkânları ölçüsünde kendisine
önemli bir yer bulmuştur. Bu yolla milletin belleği diri
tutulmuş ve genç nesiller bilinçlendirilmiştir. Eserde
Türk’ün bu karanlık döneminde yaşanan işgaller, katliamlar, ihanetler, karşı direnişler, varlık yokluk mücadelesi, İzmir’in kurtuluşu dönem romanlarının sayfaları arasında yakalanmaya çalışılmıştır. Zira hayatın sıcaklığını
ve gerçekliğini ancak romanla yakalamak mümkündür.
Fiyatı: 25,00 TL
İzmir Basın Tarihi Gazeteler, Dergiler
Yazar: Efdal Sevinçli
Tür: Araştırma- İnceleme
Kitabın birinci bölümü, Osmanlı’da basının / gazetenin
doğduğu İzmir’de yayımlanan ilk Fransızca gazete, Le
Spectateur Oriental (24 Mart 1821) ile başlayıp daha çok
Levantenlerin çıkardıkları Fransızca gazetelerin tanıtımını içeriyor. Diğer bölümlerde ise, bu topraklarda yaşayan
Osmanlı yurttaşı “milletlerin”, Levantenlerin, Rumların,
Ermenilerin, Musevilerin ve “Müslüman ümmetinin bir
parçası sayılan” biz Türklerin çıkardıkları gazetelerinin
tanıtımıyla 9 Eylül 1922’de bitiyor. Kurtuluştan Cumhuriyet’e, Cumhuriyet’ten Günümüze başlıklı son bölümde,
sömürgecilerin, uşaklarının işgallerinden, yaşadığımız
acılardan kurtulduğumuz, Bağımsızlık Savaşımızla yeniden doğduğumuz günlerden bugüne, Türkiye Cumhuriyeti’nin basın tarihine İzmir gerçeğinden / penceresinden
bakmayı amaçlıyoruz.
Fiyatı: 48,00 TL

Bir Mehmetçiğin Askerlik Hatıraları (1916-1923)
Hasan Hüseyin Özefe
Derleyen: Eralp Özefe
Tür: Araştırma- İnceleme
Bu kitap, 1916 yılından başlayarak Kurtuluş Savaşı
sırasında dolu dolu yedi yıl ve sonrasında aralıklı
olarak, 1942 yılına kadar askerlik yapan Piyade Üsteğmen Hasan Hüseyin ÖZEFE’nin askerlik anılarının yıllar sonra torunu tarafından derlenmesiyle okuyucuya
ulaşmaktadır.
Anadolu toprakları üzerinde trenle, vapurla ve yürüyerek 6000 kilometreden fazla yol alınırken anlatılanlar, o günlerden gelecek kuşaklara yollanmış bir
mektup gibi samimi ve tarihi bir belge gibi dönemin
tanığı…
Fiyatı: 24,00 TL
Milli Mücadele’de İzmir Mustafa Razı Yalkın
Yayına Hazırlayan: Mevlüt Çelebi
Tür: Araştırma- İnceleme
Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde
işgalcilere karşı verdiği bağımsızlık savaşının isimlerini
bilmediğimiz veya unuttuğumuz ya da ihmal ettiğimiz
onlarca gizli kahramanı vardır. Onlardan biri de Mustafa
Razi Yalkın’dır. Yalkın, Cumhuriyetin ilanından sonra “M.
Sıfır” takma adıyla veya kendi adıyla kitaplar yayınladı,
gazete ve dergilerde yazılar yazdı ve yakın tarihimiz hakkında çeşitli tefrikalar kaleme aldı.
Bu tefrikalardan birisi olan “Milli Mücadele’de İzmir”
başlıklı bu yayın, İzmir’in işgalinin perde arkasına ışık
tutacak bilgiler içermektedir. Bir kentin işgalinin resmi
çevrelerdeki etkisinden Bergama’dan Muğla’ya kadar
geniş bir coğrafyada yaşananları, birinci elden bilgi ve
belgelerle ortaya koymaktadır.
Fiyatı: 22,00 TL

İzmir Kaynakçası
(Bilgi Kaynakları Toplu Kataloğu)
Yazar: Ali Aksakal
Tür: Araştırma- İnceleme
İzmir Kaynakçası, Türkiye’de, bir il hakkında yayınlanmış ilk il toplu kataloğu olma özelliğine sahiptir.
Eser, özellikle İzmir hakkında akademik çalışma
yapmak isteyen araştırmacılar için ihtiyaç duyulan,
İzmir hakkında yayınlanmış ve kütüphanelerde kayıt
altına alınmış bilgi kaynaklarının tespiti amacıyla hazırlanmıştır. Eser için 1461 yerli ve yabancı Kütüphane
Kataloğu taranarak toplam 111.384 bilgi kaynağına
ulaşılmıştır. Bu kaynaklar içerisinden, doğrudan İzmir
ve ilçeleri ile ilgili olan, 7.916 Türkçe kaynak ve 1.326
yabancı dillerde kaynak tespit edilerek İzmir Kaynakçası kitabına 9.2142 kaynak alınmıştır.
Fiyatı: 78,00 TL
Dünya Kenti Birgi
Yazar: Şakir Çakmak
Tür: Araştırma- İnceleme
Bozdağların güney yamacında yer alan Birgi, bereketli toprakları ve savunmaya elverişli konumu nedeniyle
tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Halkının yüzyıllardır müthiş bir aidiyet duygusu
ve kentlilik bilinciyle koruduğu bu güzel kent, her ne
kadar zaman zaman savaş, yangın ve sel gibi felaketlerle yara almış olsa da günümüze ulaşan zengin
doğal ve kültürel mirasıyla tartışmasız bir dünya kentidir. 1990’lı yıllardan itibaren yerel yönetim ve çeşitli
kurumların çabalarıyla ivme kazanan korumacılık
faaliyetleri 2000’li yıllarda meyvesini vermiş ve Birgi
2012 yılında Unesco’nun Dünya Kültür Mirası geçici
listesine alınmıştır.
Fiyatı: 26,00 TL

İmbatla Gelen Kadın
Yazar: Suat Çağlayan
Tür: Öykü
Arkadaşlarını yerleşim alanında bırakarak atlarıyla
Pagos’a çıktılar. Batış çizgisinden bir kulaç kadar yukarıda olan güneşin gönderdiği ışınlar denizin hafif
dalgalarında izler bırakıyor, deniz kokulu imbat yüzlerini okşuyordu.
Büyük bir keyifle denizi izlemekte olan Smyrna;
“Ne güzel bir yere geldik, sevgilim!” dedi Otacıya.
“Burada öyle bir kent kuralım ki, bir kolye gibi süslesin
körfezin çevresini!”
Otacı Smyrna’nın mutluluk dolu yeşil gözlerine sevgiyle baktı.
“Bir şey daha var, Smyrna’m” dedi. “Senin adını taşıyacak olan bu kent sadece güzelliklerin değil aşkın ve
özgürlüğün de kenti olsun!”
Smyrna göklerde uçuyor gibiydi. Şiddetini artıran imbat rüzgarı saçlarını savururken;
“Her şey çok güzel olacak,” diye haykırdı. “Pagos’tan
herkese sesleniyorum; adımı taşıyan bu kentte yaşayacak olanlar mutsuzluk nedir bilmeyecekler!”
Fiyatı: 20,00 TL

İzmir Tasarım Formu (31 Mayıs 2011)
Yazar: Ayşegül Sabuktay
Tür: Forum Bülteni
İzmir’in tasarım konusundaki eksileri ve artıları masaya yatırılarak kentin bir sıçrama gerçekleştirmesi
için yapılabileceklerin değerlendirildiği forum; bülten
olarak yayınlandı.
Fiyatı: 4,50 TL

Öpüldünüz Çocuklar
Yazar: Hamide Bahriyeli
Tür: Armağan Kitap
Hamide Bahriyeli tarafından derlenen ve dostlarının
dilinden ünlü yazar Tarık Dursun K. ‘ya armağan kitap olma özelliği taşıyor.
Fiyatı: 11,00 TL

Küllerinden Doğan Kasaba - Turgutlu
Yazar: Salih Özbaran
Tür: Araştırma - İnceleme
M.Ö 5 - 6 binlere kadar uzanan ve Lidya , Roma , Anadolu beylikleri , Osmanlı kültürlerini taşıyagelen , Türkiye Cumhuriyeti‘nin temellerini küllenmiş topraklarında atan tarihiyle derinlere uzanmış , coğrafyasıyla
güzelliklere bürünmüş bir yerleşim alanıdır Turgutlu...
Fiyatı: 8,00 TL

Aryballos: Vazo, Karaböcek, Devedikeni ve Yılan
Üzerine Bir Masal (İzmir’e Antik Güzelleme)  
Yazar: Güven Bakır
“İster toprak altında, ister toprak üstünde olsun, geçmiş zamanlardan kalan bütün nesneler konuşmakta
ve bir ses karmaşası içinde, durup dinlenmeden bir
şeyler anlatmaktadırlar. Merak edip anlamak isteyen
herkes, anlaşılmaz gibi görünen bu dili öğrenebilir;
konuşmaları birbirinden ayırabilir, sıralayabilir ve
bütün bu anlatılanların her birini birer dayanak olarak benimseyip, onlardan yeni bilgiler ve anlamlar
çıkarabilir. İşte insanlığın ortak belleği böyle beslenip
gelişmekte... “
Fiyatı: 8,00 TL

Ateşin Gelini
Yazar: Mehmet Coral
Tür: Araştırma - İnceleme
İzmir, 8500 yıllık tarihiyle dünyanın en eski
kentlerinden biridir. Uzun yaşamı boyunca üzerinde
yaşayanların göz bebeği olan bu kentte, onu
dışarıdan izleyenlerin gıpta ettiği benzersiz bir
yerleşim olagelmiştir. En eski çağlardan beri onu bir
kez gören, çevresine cömertçe yayılmış güzellikleriyle
seyrine doyamayan sayısız ozan, gezgin, bilge, devlet
adamı ve sanatçıların övgüleriyle taçlandırdığı pek
çok betimleme, antik yazıtlardan günümüzde kaleme
alınan eserlere kadar sıra sıra uzanır. Bütün bunlara
karşın, uzun tarihi salgın hastalıklar, depremler,
yıkımlar, işgaller ve yangınlarla iç içe geçmiş gibidir.
Mehmet Coral, “Ateşin Gelini “adlı kitabıyla,
yakın tarihimizin belki de XX. yüzyılın en büyük
trajedilerinden birine, 13-18 Eylül 1922 tarihleri
arasında yaşanan ve külleri günümüze değin pek
eşelenmek istenmeyen büyük İzmir yangınına, görsel
bir şölenle ışık tutuyor. Bunu yaparken tarafsız bir
ölçek tutturmaya; olayların gelişim dizinini görgü
tanıklarının ifadelerinden, konu üzerine ürün vermiş
yazarların, ozanların ve araştırmacıların duygu ve
düşüncelerinden hareket ederek ortaya çıkarmaya
çalışıyor.
Fiyatı: 45,00 TL

Luigi Storari ve İzmir Rehberi
Tür: Araştırma - İnceleme
1849’da İzmir’e gelen, 1851 ve 1854 yılları arasında
şehirdeki sokakların yeniden düzenlenmesinden
sorumlu olarak çalışan İtalyan mühendis ve haritacı
Luigi Storari, İzmir’e ilişkin iki harita hazırlamıştır.
Bunlardan ilki 1852 tarihli, ikincisi ise 1854-1856
tarihlidir. İkinci harita, Storari’nin 1857’de İtalyanca
yazdığı bir rehber kitabın ekinde yayınlanmış; rehber
ve harita Sultan Abdülmecid Han’a ithaf olunmuştur.
“Luigi Storari ve İzmir Rehberi” adlı bu kitap,
Storari’nin 1857’de, Torino’da basılan “Tarihsel
Notlarla İzmir Rehberi (Guida con Cenni Storici di
Smirne)” adlı kitabı ve ekindeki 1856 tarihli haritasının
daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamayı
amaçlıyor.
Kitap, aynı zamanda Smyrna Antik Kazılarının kitap
olarak 15. yayın çalışması olma özelliğine sahip.
Storari’nin üç bölümden oluşan rehber kitabının
birinci bölümünde İzmir’in tarihi, ikinci bölümnde eski
ve yeni İzmir tasviri, üçüncü bölümünde ise İzmir’in
çevresindeki arkeolojik kalıntılar konu ediliyor.
Fiyatı: 30,00 TL

Belgelerle Martin Koszta Olayı (1853, İzmir)
Tür: Araştırma - İnceleme
Gilbert Epik, 1853 yılında İzmir’de meydana gelen
Martin Koszta olayının Türk-Amerikan ilişkileri
tarihinde pek de bilinmediğini fark ederek hak ettiği
ilgiyi vermek üzere konuyla ilgili Amerikan arşivindeki
İngilizce belgeleri uzun yıllar titizlikle derleyip
Türkçe’ye kazandırdı. Bu çalışmalarına daha sonra
Osmanlı arşivinde yer alan belgeleri de dahil ederek
bu eseri ortaya çıkardı.
Kitabın birinci bölümündeki yazışmalar USIS Ankara
Bilgi Kaynak Merkezi’nin lütfettiği el yazması belge
fotokopilerinin daktilo yazısına çevrilmiş şeklidir.
Aynı bölümde New York Daily Times’ın 1854’te çıkan
yazılarının mikrofilm kopyalarının büyütülerek daktilo
yazısına çevrilmiş hali mevcut.
Yazarın konuyla ilgili araştırması, İzmir’de yaşanan
ancak çoğumuzun bilmediği bir uluslararası olayı
gözler önüne seriyor. Martin Koszta olayı, diplomasi
tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin dış politikada
bir devleti silahla tehdit ettiği ilk mesele olarak yer
alıyor.
Fiyatı: 70,00 TL

aracılığıyla okuyucularla buluşturulmaktadır.
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