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Kitap Tanıtımı
Hazırlayan: Yayın Kurulu

KARȘIYAKA VE 
KAF SİN KAF 
TARİHİ

Yașar AKSOY

HİSDAȘ YAYINLARI

428 sayfa

1988

Spor kültürü ya da futbol üzerine 
yazılan kitapların sayıları son yıllarda 

göreli olarak da artıyor. Ancak ne yazık ki, kent kültürüyle birlikte sporu 
ele alan yazınlar sayılı. Karșıyaka ve Kaf Sin Kaf Tarihi, böyle bir kitap. 
1912 yılında kurulan, İzmir’in ilk Türk spor kulübü olan Karșıyaka Spor 
Kulübü’nün (KSK ya da eski Türkçe okunușu Kaf Sin Kaf’ın) bir öyküsü 
var bu kitapta. Mustafa Kemal Atatürk’ün iki kez ziyaret ettiği kulübün 
defterinde yer alan orijinal satırlardan, Adnan Menderes’in takımdaki 
santraforluğuna, kulübün zeytin ağacı altında kurulan günlerdeki anıla-
rından, șampiyonluklara pek çok öyküye yer veriyor Yașar Aksoy. Kitapta 
Karșıyaka’da yer alan eski İtalyan köșkleri, Fransız okulları, cumbalı 
evleri, Osmanlı sokakları anlatılıyor. İșgal yıllarından sonra kurtulușun 
sembolü olan 9 Eylül’e gelindiğinde yașananlar, Zübeyde Hanım’ın Kar-
șıyaka’da vefatı ve toprağa verilișinin perde arkasına değiniliyor. Atilla 
İlhan’lardan, Salah Birsel’lerden Yusuf Nalkesen’lere pek çok yazar, șair, 
bestecinin Karșıyaka’dan beslenen, ilham alan öyküleri de kitapta yerini 
alıyor. Kent kültürünü ve kimliğini, kaynaklarına dayandırarak aktaran, 
Karșıyaka’yı anlatan bir kitap.

GAVUR İZMİR 
GÜZEL İZMİR

Tarık Dursun K. 

DÜNYA KİTAPLARI / KENT 
KİTAPLIĞI

213 sayfa

İzmir’in mekanlarını, güzel insan-
larının gerçek hikayeleri ile anlatan 
Tarık Dursun K., bizi İzmir’in neden 
bu kadar özel olduğunu anlamaya 

çağırıyor. İzmir’in ilk kurulușunu mitolojik kaynaklara dayanarak 
anlatmaya bașladığı tarihçe, günümüze yaklaștıkça bize İzmir’in 
son dönemde anılarımızda yer tutan güzelliklerini bir kez daha 
hatırlama fırsatı veriyor. 

İZMİR’İN 
SMYRNA’SI 
PALEOLİTİK 
ÇAĞ’DAN TÜRK 
FETHİNE KADAR

Ersin DEĞER

İLETİȘİM YAYINLARI / İZMİR 
DİZİSİ

196 sayfa

Anadolu coğrafyası ve batıya geçiș 
noktası olarak İzmir’in tarihsel dönemler içinde ele alındığı kitapta, içe-
riği olușturan sekiz bölümde de tarihsel olaylar coğrafi  referanslarıyla 
verilmekte. Smyrna, Anadolu coğrafyası içinde batıya uzanan konumu, 
kurulușu ve hatta tașınmasıyla aktarılmakta. “Türk Fethi”ne kadar 
varan döneme, Roma Egemenliği ve Doğu Roma (Bizans) yönetimi 
ile gidiliyor. İçerikten küçük bir not: “Büyük İskender Smyrna’ya geldi 
mi?” Kitabın ekinde fotoğraflar ve haritalardan olușan bir albüm de 
bulunuyor. 

ȘU BİZİM 
KARȘIYAKA

Yașar ÜRÜK

ATADOST YAYINLARI: DOKUZ

112 sayfa

2003

İzmirli yazar Yașar Ürük’ün 34 yılını 
geçirdiği Karșıyaka’yı konu alan bir 
kitabı, “Șu Bizim Karșıyaka”. 
Ülkemizin en uygar köșesi olarak 

nitelendirdiği Karșıyaka’nın Cordelio’dan bu zamana gelen seya-
hatinden kesitlere yer veriyor Ürük. “Sana baka baka, İzmir’in Gülü 
dediler, Doğruyu söylediler” diyor. Cumhuriyet tarihinden Karșıyaka’nın 
sanat yașamına, sanatçılarına ama ille de sinemalarına değiniyor 
yazar. Denize “banyo” adı verilen iskelelerden girilen döneme, rakılı, 
rokalı, șarkılı sofralara götürüyor okuyucuyu. 19. Yüzyılın İzmir’inden 
“Karșı” yakaya tașınan yolcuları, vapurları, sahil boyu tramvaylarını 
hatırlatıyor. Ve tabi ki futbol… Karșıyaka’dan söz edip de Kaf Sin 
Kaf’a değinmemek olmaz. Futbol tarihimizin ağları delen ilk golünü 
anlatırken Yașar Ürük, kent kültürünün içinde spor kulübünün ne 
denli önemli olduğundan söz ediyor. Yamanlar, Harmandalı, Dede-
bașı, Soğukkuyu gibi semtlerden anılara, Hıdrellez geleneğinden 
ayrıntılara yer veriyor satırlarda. 
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Yüzyıl Osmanlı Devleti’nin sanayileșme süreci içinde İzmir’in yerini 
sorguluyor. Osmanlı arșivlerinden de yararlanılarak yazılan kitapta 
İzmir’in sosyo-ekonomik yapısı, ticaret ve sanayi gibi bölümler yer 
alıyor. 

bulunuyor: Osmanlı Devleti’nde Belediye ve İzmir Belediyesi’nin 
ilk yılları, II. Meșrutiyet Dönemi’nde İzmir Belediyesi, Cumhuriyet 
Dönemi’nde Belediyecilik ve İzmir Belediyesi. Bu 3 dönemin ince-
lemesinin ardından İzmir Belediyesi’nin yapısına ve çalıșmalarına 
belediye birimleri ve dönemler itibariyle değiniliyor. 

DR. NEJAT F. ECZACIBAȘI 

1986

İzmir’in Son Yüzyılı, S.Ferit Ecza-

monografi sini bir arada sunuyor. “Osmanlı Devleti’nin çözülüșü ve 
yıkılıșı… İșgale uğrayan bir toplum ve Anadolu’da yepyeni bir ulusal 
direnișin bașlayıșı… Kurtuluș, kuruluș ve sonrası… Bunlar, bir insan 
yașamı içine sığan büyük bir olaylar dizisinin ancak ana çizgileridir. 
Süleyman Ferit Eczacıbașı, İzmir’in ilk diplomalı Türk eczacılarından 
birisi olarak, yeryüzünde belirli bir çağ değișiminin yol açtığı bütün bu 
yoğun fırtınaların arasında yașadı. Eczacıbașı’nın yașam öyküsü, 
eșsiz bir tarihsel dönüm noktasının da genel bir panoramasıydı. 
Süleyman F. Eczacıbașı, aynı zamanda, İzmir kentinin ayrılmaz bir 
parçası demekti. O, ömrü boyunca Ege’nin bu büyük tarihsel kentiyle 
el ele vermiști. Eczacıbașı’nın öyküsü, İzmir’in son yüzyıl boyunca 
geçirdiği değișimleri yansıtırken, Türkiye’de modern kent toplumuna 
özgü dünya görüșleri ve yurttașlık bilincinin ortaya çıkıșının canlı bir 
tarihini sergiliyor.” Zengin bir kaynakçayla hazırlanan kitap, 1885’te 
bașlayan bir yașam öyküsünü 1973’te sona değin, bir kentin tanık 
olduğu sahnelerle birlikte anlatıyor. 

İZMİRLİLERLE 
PAYLAȘTIKLARIM

Tufan ATAKİȘİ

ATADOST YAYINLARI: OTUZ 
YEDİ

72 sayfa

2005

“Kültür hamalı” bir yazarın 
İzmir’deki 10 yılı așan dergicilik 
mücadelesinden satırlar yer alıyor 
bu kitapta. “İzmir İzmir” adlı kent 

kültürü dergisini de çıkaran Tufan Atakiși’nin, kendi söküğünü diktiği 
bir kitap “İzmirlilerle Paylaștıklarım”. Eski bayramlardan, açık hava 
sinemalarına, faytonlardan gevrekçi fırınlarına nostaljik kent manzara-
ları sunuyor, İzmir İzmir’den bir seçkiye ve İzmir’den önemli profi llere 
ve kentsel mekanlara yer veriyor Tufan Atakiși kitabında.

19. YÜZYILDA 
İZMİR’DE YAȘAM

Rauf BEYRU

LİTERATÜR YAYINLARI: 41

443 sayfa

2000

1923 doğumlu Prof. Rauf Beyru’nun 
1300’e yakın bir dipnotla ve geniș 
bir kaynakça ile yazdığı kitap; 
fiziksel ve ekonomik gelișmesi 

çokça araștırılmıș İzmir kentinden çok, İzmirlilerin yașam biçimini ve 
yalnızca belirli bir süre kesitini, 19. Yüzyılı konu ediniyor. 17. Yüzyılın 
bașlarından itibaren rastlanan sözel ve görsel ayrıntılı bilgi ve belgeler 
ile çoğunlukla yabancı gezgin ve yazarların gezi notları, kroki, harita 
ve gravürler gibi görsel malzemeler; 19. Yüzyıl bașlarından sonra 
ise gazete haberleri ve makaleler kitaba kaynak olușturmuș. Türkiye 
ve yurt dıșındaki pek çok kütüphanedeki kaynaklardan toplanan bilgi 
ve belgelerle olușturulan kaynak, 19. Yüzyıl ve öncesinde İzmir’in 
nüfus yapısına, yașamına ve olaylara retrospektif bir inceleme olanağı 
sağlıyor. Toplumlar arası ilișkileri, sosyal kulüpleri, giyim-kușam ve 
modayı, gösteri ve dinleti etkinliklerini, spor-kültür ve sanat etkin-
liklerini, eğitim-öğretim, dinsel etkinlikleri, bayramları, düğünleri, 
kutlamaları konu olarak alıyor. 


