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PHILIP MANSEL’İN YENİ KİTABI “LEVANT”ÇIKTI!! 
 
Konstantiniyye ve Sultanların İhtişamı kitapları daha önce Everest Yayınları’ndan çıkan Philip 
Mansel’in son kitabı Levant raflardaki yerini aldı. 
 

Smyrna büyük yangınla, İskenderiye modernlik ve gelenekler arasında 

sıkışmışlığıyla, Beyrut iç savaşla tanıştı… 
 
Mansel, bu kitabında Doğu ve Batı’nın tarih boyunca süren diyalog ve çatışmalarını barındıran üç 
şehre; Smyrna (İzmir), İskenderiye ve Beyrut’a odaklanıyor. Philip Mansel farklı kültürlerin, 
dinlerin ve ulusların birlikte yaşayabildikleri, neredeyse devlet politikalarından bağımsız kendi 
karakterlerini dayatan üç şehri anlatıyor. 
 
Ortak yaşamlarını bir adım ileri taşıyarak ortak dil kurmayı başarmış kozmopolit 
karakterli bu şehirler özgürlük çağrıştırırken felaketler Levant’ın yakasını bırakmıyor.  
 
Tarihte çokkültürlülüğü barındırmış olmakla kalmayıp, kendi kültürlerini, dillerini ve yaşayışlarını 
oluşturabilmiş olan bu kentlerin acaba günümüz modern metropollerine verebilecek bir mesajı 
olabilir mi? Sosyal ilerlemeyi, ekonomik dinamizmi sürdürmeyi başarabilen ama aynı zamanda 
kendi geleneklerini koruyabilmiş bu kentlerin tarihinden, Levant’tan ve levantenlerden 
öğrenebileceklerimiz neler?  
 
“Mansel, en ufak ayrıntıyı bile atlamadan, titizlikle işlediği bu tarihsel anlatıda, sadece şehirlerin 
tarafını tutarak, hikâyeyi bir de onların dilinden anlatıyor. Çünkü Doğu ve Batı’ya ev sahipliği 
yapmış bu şehirlerin “birlikte yaşamak üzerine” anlatacak çok hikâyesi var.” 
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EVEREST İNCELEME-ARAŞTIRMA-TARİH 

“Levant, bir bölge, bir diyalog ve bir arayıştır. “Orient”in 
Latince “yükselen” anlamında oriens kelimesinden türemesi gibi, 

Levant da Fransızca yükselen anlamındaki levant kelimesinden 

türemiştir. Batı Avrupalılar için le Levant, the Levant, il Levante 
güneşin doğduğu topraklarla eşanlamlı hale gelmişti-  yani 

Levant 16.yy ile 20 yy arasında, Osmanlı İmparatorluğu’na ait 

olan bugünkü Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan,İsrail ve Mısır 

demekti.” 

PHILIP MANSEL 

 

Philip Mansel, bir saray ve hanedan tarihçisidir. XVIII. Louis ve Prens de Ligne’nin 

biyografilerini kaleme alan yazarın, Sultanların İhtişamı: Osmanlıların Son Yılları’ndan 

başka The Court of France 1814-1830 ve Konstantiniyye adlı iki kitabı daha bulunmaktadır. 

Financial Times, Daily Telegraph, Spectator, Apollo ve International Herald Tribune gibi 

pek çok yayında yazıları yayımlandı. Royal Historical Society (Kraliyet Tarih Kurumu) üyesi 

ve Society for Court Studies’in (Saray Araştırmaları Derneği) yayın organı olan The Court 

Historian’ın editörüdür. 

 

mailto:halklailiskiler@alfakitap.com
http://www.everestyayinlari.com/
http://www.twitter.com/everestkitap

