
İSTANBUL'DA BİRİNCİ ULUSLARARASI LEVANTEN KONFERANSI  

 

Levanten Kütür Mirası Vakfı 3-5 Kasım’da  "TİCARET VE DİPLOMASİDE 

LEVANTENLER" Toplantısı Düzenliyor 

 

Doğu Akdeniz'deki Levanten toplulukları üzerine ilk uluslararası konferans 3-5 Kasım 

tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Konferansın ev sahipliğini İstanbul'daki İngiliz 

Başkonsolosluğu ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi yapacak. "Ticaret ve Diplomaside 

Levantenler" başlıklı konferansın açılış konuşmasını tanınmış akademisyenler Philip Mansel, 

Çağlar Keyder, Richard Wittmann ve Paolo Girardelli yapacak. Konferansta bildiri sunmak 

üzere İstanbul'a otuzdan fazla uluslararası bilimadamı gelecek.  

 

Tarihsel olarak Levant deyimi genellikle Osmanlı döneminde bugünkü Balkanlar, Yunanistan, 

Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail ve Mısır’ın büyük kısmını kapsayan alan için kullanılıyordu, 

ama bu bölgenin etkisi bu ülkelerin sınırlarının çok ötesine taşıyordu. Osmanlı İmparatorluğu 

Türkler, Araplar, Yunan, Ermeni ve Yahudiler de dahil olmak üzere birçok farklı etnik grubu 

içeriyordu. Onlara, yüzyıllar boyunca İngiltere’den Slovenya’ya, Avrupa'nın her yerinden 

gelip buraya yerleşen ve burada yaşamakta olanlarla evlenen Katolik veya Protestan tüccarlar 

ve diplomatlar da katılmıştı. Son yıllarda, Osmanlı topraklarında yerleşen bu Avrupalılara 

Levanten denilmesi yaygın hale geldi. Ancak, Levantenlerin kozmopolit dünyasına ilişkin 

araştırmalar henüz emekleme aşamasında ve yaşam tarzları ile kültürel mirasları hakkında pek 

çok şey keşfedilmeyi bekliyor. 

 

Levanten Kültür Mirası Vakfı (LHF) Mütevelli Heyeti Başkanı Quentin Compton-Bishop "Bu 

konferans için bütün dünyadan deneyimli öğretim üyelerine ve akademisyenlere sunumları 

yapmaları için yaptığımız tarihten bu yana üç günlük bir programa sığamayacak kadar çok 

bildirim başvurusu aldık. Konferans, Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupalılar ve Levanten 

diplomatlar, Levantenlerin Osmanlı Türkleri, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler ile sosyal ve 

kültürel etkileşimi, Levanten mimarisi, Levantenler ve Türk Cumhuriyeti, Levanten aileleri ve 

akrabalıkları, Levanten okulları ve kiliseleri, Levanten şirketleri ve girişimleri, Levanten 

mutfak geleneği, Levanten kulüpleri, tavernaları ve kulüplerinin yanı sıra Levantenlerin 

sportif etkinlikleri üzerine de sunumlar ve panellere sahne olacak” diyor. 

Konferansın açılış oturumu İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nun tarihi balo salonunda 

yapılacak ve toplantılar daha sonra İngiliz Kırım Savaşı Kilisesi ile 19. Yüzyılda Sardinya 

Krallığının büyükelçiliği olarak kullanılmış tarihi Casa d’Italia binasındaki İtalyan Kültür 

Merkezi’nde devam edecek. 

Medya İletişimi için:  

Axel Çorlu (acorlu@ggc.edu) ve  

Nuri Çolakoğlu (nuri.colakoglu@newmediaco.net)  

 

Levanten Kültür Mirası Vakfı (İngiltere) 17. ve 20. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu' 

nun geniş Levant bölgesinde yaşamış farklı etnik ve dini toplulukların kültür ve sanatını 



araştıran, koruyan ve bu konuda eğitim yapan kar gütmeyen bir kuruluştur. (Daha fazla bilgi 

için, www.levantineheritagefoundation.org ve konferansa kayıt olmak için 

www.levantineheritage.com sitelerini ziyaret edebilirsiniz) 

http://www.levantineheritagefoundation.org/

