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B!r kent!n b!naları sadece 
m!mar! ya da yapısal unsur-
ları değ!l, o kent!n toplumsal 
yapısına ve tar!h!ne da!r b!l-
g! dağarcığının parçalarıdır. 
Kentsel mekân ve yapılar 
toplumsal, ekonom!k ve pol!-
t!k d!nam!kler! anlamak !ç!n 
b!r mercek sunarlar. İzm!r 
Kent K!taplığı’nın B!r Semt 
B!r B!na ser!s! tam da bu 
noktadan yola çıkan, kent!n 
öneml! yapılarından kent!n 
toplumsal tar!h!ne da!r oku-
malar sunan b!r ser!. Son ola-
rak S!ren Bora’nın Karataş 
Hastanes! üzer!ne yazdığı 
k!tabın çıktığı ser!n!n öncek! 
k!tabı NATO B!nası ve İzm!r 
Kent K!taplığı’nın Ün!k B!-
nalar Ser!s!’nden yayınladığı 
Rees Köşkü !le Basmane Garı 

ve Çevres! k!tapları1 İzm!r’!n öneml! yapılarından yola çıkarak kent!n top-
lumsal d!nam!kler!ne ve toplumsal dönüşümüne ışık tutuyor.

Bora’nın Karataş Hastanes! ve Çevres!nde Yahud! İzler!, Karataş’tak! 
öneml! b!naların !ç!nden ve dışından İzm!r Yahud!ler!n!n uzun ve çalkan-
tılı tar!h!ne da!r detaylı b!r çalışmanın sonuçlarını sunuyor. K!tap Kara-
taş’a yoğunlaşmakla b!rl!kte İzm!r’dek! tüm Yahud! !zler!n!, Yahud!ler!n 
İzm!r’dek! h!kâyes!n! de ortaya çıkarmayı, bu konudak! tartışmalara ve 
belgelere yer vermey! de amaçlıyor. Yahud!ler!n İzm!r’dek! ekonom!k, sınıf-
sal, kültürel hayatlarından, İzm!r’dek! cemaat!n tar!h!nde yer alan öneml! 
!s!mler!n h!kâyeler!ne; Yahud!ler!n Osmanlı’dak! göç yollarından, ekono-
m!k akt!v!teler!ne, Bora’nın çalışması hem İzm!r Yahud!ler!n!n, hem de 

1 Mehmet Emin Elmacı, Bir Semt Bir Bina: NATO Binası: Amerikan Koleji’nden Kızılçullu 
Köy Enstitüsü’ne (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, 2013), 375 s., ISBN-
13: 9789751801548; Mehmet Ali Demirbaş, Rees Köşkü: Levanten Malikanesinden Eğitim 
Fakültesine (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, 2010), 180 s., ISBN-
13: 9789751801159; Sabri Sürgevil, Basmane Garı ve Çevresi (İzmir: İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Kent Kitaplığı, 2011), 216 s., ISBN-13: 9789751801197.

Karataş Hastanesi ve 
Çevresinde Yahudi İzleri
Zeynep Gönen

Meltem: İzmir Akdeniz Akademisi Kitabı (Aralık 2016): 159-160
© İzmir Akdeniz Akademisi



160

Gönen

Osmanlı dönem! Yahud! cemaat!n!n tar!h!ne ışık tutan pek çok belgey! der-
ley!p okunur hale get!r!yor. Bora’nın ayrıntılı ve hummalı çalışması, bu an-
lamda İzm!rl! okuyucuların ve alanda araştırma yapan tar!hç!ler!n !lg!s!n! 
çekeb!lecek b!r kaynak. Keza, k!tapta Bora, ver!ler!n! çoğu kez fotoğrafları 
!le b!rl!kte sunarak l!teratüre öneml! b!r katkıda bulunuyor.

K!tabın !lk bölümü Roma dönem!nden Osmanlı dönem!ne İzm!r’dek! 
Yahud! varlığının !zler!ne ve İzm!r’!n tar!h!yle buradak! Yahud! varlığının 
dönüşümüne odaklanıyor. Özell!kle Osmanlı dönem!nde B!r!nc! Jude!ra 
olarak adlandırılan Kemeraltı bölges!ndek! Yahud! mahaller!ne da!r öneml! 
ve ayrıntılı b!lg!ler sunan bu bölüm, k!tabın odağında bulunan Karataş Has-
tanes!’n! de böylece tar!hsel b!r arka plana yerleşt!r!yor. Yazar, bu bölümde 
İzm!r’!n Yahud! nüfusunun d!nam!kler!n!, göçler!n!, sınıfsal konumlarını, 
ekonom!k hayattak! yerler!n!, dönüşümler!n!, çatışmalarını tar!hsel b!r açı-
dan ele alıyor. Bölüm, hem k!tabın odağı olan İk!nc! Jude!ra’yı daha gen!ş b!r 
İzm!r Yahud! tar!h!ne yerleşt!rme, hem de bu tar!he da!r dağınık ve tartış-
malı konuları toparlayan b!r kaynak sunma !şlev!n! görüyor.

Bora k!tabın !k!nc! bölümünden !t!baren Karataş’ın !mara açılması 
!le ortaya çıkmaya başlayan İk!nc! Jude!ra’yı ve burada !nşa ed!lm!ş olan 
öneml! Yahud! yapı ve kurumlarını (s!nagoglar, yardım dernekler!, okullar, 
mezarlıklar, kortejolar, Asansör) ararken, son !k! bölümde odağa Yahud! 
hastaneler!n! ve Karataş Hastanes!’n! alıyor. Tüm bu mekânlar üzer!nden 
Yahud!ler!n sosyal ve ekonom!k hayatını !rdel!yor. Örneğ!n, Yahud! okulları 
!le cemaat!n uluslararası bağlarını, Yahud!ler!n ekonom!k ve toplumsal ko-
şullarını !y!leşt!rmek üzere kurulan All!ance Israél!te Un!verselle’!n İzm!r 
Yahud! cemaat! üzer!ndek! etk!s!n!, bu kurum yoluyla sağlanan eğ!t!m ve 
!ş olanaklarını ve Yahud! cemaat!n!n değ!şen sınıfsal d!nam!kler!n!n h!kâ-
yes!n! anlatıyor. Kortejolar aracılığıyla özell!kle yoksul Yahud!ler! ve onların 
yaşam koşullarını ve Yahud!ler!n sınıfsal çatışmalarını; Yahud! hastaneler! 
üzer!nden !se özell!kle İzm!r’!n salgın hastalıklarına da!r h!kâyeler! ortaya 
çıkartıyor.

Bora’nın çalışması yoğun ve der!nl!kl! b!r araştırmanın ürünü. Yazar 
konu üzer!ne pek çok kaynaktan ver!ler! özenle derleyerek aslında sadece 
Yahud! cemaat!ne değ!l onun parçası olduğu İzm!r’e, İzm!r’!n Türk, Erme-
n!, Rum ve Levanten nüfusuna ve b!r yandan da İzm!r’!n özell!kle 19. ve 
erken 20. yüzyıldak! s!yas! d!nam!kler!ne, kozmopol!t geçm!ş!ne da!r de 
!puçları sunuyor. Ancak yazarın rehberl!ğ! bazen bu zeng!n ver!ler ve farklı 
kaynaklar !ç!nde yeters!z kalıyor. Bora bulgularını bel!rl! temalar etrafında 
sunarken İzm!r Yahud! tar!h!n!n nasıl okunması gerekt!ğ!ne da!r b!r pers-
pekt!f sunmaktan ve bu perspekt!fe !şlerl!k kazandıracak kavramlardan 
uzak duruyor. Çalışması belk! de bu açıdan başka araştırmacılara kavram-
sal ve tar!hsel okumalar !ç!n b!r davet!ye sunuyor.
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