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Lat. levāre hafifletmek, havaya kaldırmak ; 
Fr. lever yukarı kalkmak, kaldırmak, 
(güneş) doğmak; levant Fr. doğu, 
özellikle Doğu Akdeniz ülkeleri; 

Fr. levantin doğulu, Doğu ülkelerine ait; 
T. levanten Tanzimat sonrasında 

büyük liman kentlerinde yoğunlaşan ve 
ticaretle uğraşan Hristiyanlara 

verilen ad.

Lat:Latince
Fr: Fransızca

T:Türkçe

İncelemekte olduğunuz bu katalog, APİKAM tarafından hazırlanan “İzmir 
Tarihinden İzler” sergi dizisinin ilki olan “İzmir Levantenleri” konulu 
sergi için hazırlanmıştır. Bu sergi, tarihi 8500 yıl öncesine uzanan, 

farklı uygarlıklara, kültürlere ve toplumlara ev sahipliği yapmış İzmir’in 
parçası olan Levantenlere ve Levanten kültürüne bir bakıştır. Sergi, 
İzmir’in tarihini ve kültürel zenginliklerini bir kez daha hatırlatmayı, 

kentlinin hafızasını taze tutmayı, “kentlilik bilincini”  kuvvetlendirmeyi 
amaçlamaktadır. Sergi, bir yandan Levantenleri anlatırken, diğer yandan 

da İzmirlilere, özellikle genç İzmirlilere bir İzmir tarihi anlatmaktadır. 
Dolayısıyla serginin amacı, içinde yer alacağı sergiler dizisinin de amacına 
uygun olarak, İzmirlilere kenti ve kenti meydana getiren tarihsel, kültürel 

değerleri temel bilgiler bağlamında tanıtmak ve öğretmektir. Sergi, 
temel olarak APİKAM arşivinde yer alan, kentteki Levanten kültürünü 

yansıtan doküman ve objeler ile oluşturulan enstalasyonlardan meydana 
getirilmiştir. Konuyla ilgili modern literatür taranmış; yabancı arşivler 

incelenmiştir. Ayrıca, İzmir Levantenleri Derneği ve Levantine Heritage gibi 
Levanten kültürünün araştırılması ve tanıtılması misyonunu üstlenmiş iki 

önemli oluşumun bilgilerine ve tecrübelerine başvurulmuştur.
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LEVANTEN COĞRAFYASI
“Levant” ifadesi Yeni Çağ’da Avrupalılar tarafından, Doğu Akdeniz 
ülkelerini tarif etmek için kullanılmıştır. Bu tanım, tarihsel süreç 
içinde farklı coğrafyaları içine almış; şu anki sınırlarıyla Yunanistan, 
Türkiye, Kıbrıs, Suriye, Lübnan, İsrail ve Mısır, sahnenin aktörleri 
olmuşlardır. 16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun egemenliği altına girmiş bu coğrafya, kadim tarihi, kültürleri, 
konumu, sahip olduğu doğal zenginlikleri ve ticari olanakları ile dün-
ya tarihi için özel ve ilgi çekici bir hale gelmiştir.
“Levant” olarak tanımlanan coğrafya, doğal zenginlikleri ve bunun 
yanında ticari olanakları sebebiyle her daim Avrupalıların ilgisini 
çekmişti. Bölgeye yönelen Avrupa kökenli siyasi, askeri ve ekonomik 
hareketlenmeler, Avrupalıları bu coğrafyalara taşımış, Levant coğ-
rafyasında Avrupa kökenli bir nüfus ve kültür oluşmuştur. 
“Levanten” tanımı, Doğu’nun, liman ve karavan kentlerine yerleşmiş 
ve buralarda yaşayan Fransız, İtalyan, İngiliz, Hollandalı, Katalan, 
Macar topluluklar ve yakın çağlarda Sırp, Bulgar gibi Slav kökenli 
Avrupalı topluluklar için kullanılan bir ifadeye karşılık geliyordu. Avru-
palı toplulukların, bu coğrafya ile uzun asırlara dayanan, dönemlerin 
ihtiyaçları bağlamında siyasi ve ekonomik ilişkileri vardı.
Ege Adaları, Selanik, İzmir, İstanbul, İskenderun, Halep, Hayfa, Bey-
rut ve İskenderiye gibi kentler bu topluluklar için birer evdi.

Accuratissima 
Europae Tabula, 
Multis Locis 
Correcta, et 
Nuperrime 
Edita  Authore 
Carolo Allard Ph. 
Tideman del. 
G. v. Gouwen 
sc, Carel Allard 
(1648-1709), 
Philip Tiedeman 
(1657-1705). 
1720.
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İZMİR VE LEVANTEN DÜNYA
İzmir, coğrafi konumu, uygun iklimi ile bir liman kenti olarak 
ilk çağlardan itibaren Akdeniz’in cazip yerlerinden biri ol-
muştur. Kentin kıyısında kurulduğu körfez, İzmir’e korunaklı 
bir liman oluşturmuştu. Kent, yakın doğudan batıya uzanan 
ticaret güzergâhlarının, Avrupa’ya ulaşabileceği bir konum-
daydı. 
Kentin etrafında verimli topraklar vardı. Ayrıca Ege Bölgesi 
ve Anadolu’daki zengin maden yataklarına da yakındı. Sa-
hip olduğu bu imkânlar, İzmir’in Akdeniz Havzası’nda öne 
çıkan bir liman kenti olmasını sağlamıştır.

Joseph Roux tarafından 
çizilmiş İzmir Körfezi’ni 
gösteren harita, 1764, 
Kaynak: APİKAM



HACILAR
Bölge, 17. yüzyıl sonlarında özellikle İzmir’de yaşayan Hol-
landa kökenli Levantenlerin gözde yerleşim yerlerindendi. 
Zengin florası ve doğal yaşamı ile cazip görülen Hacılar, av-
cılığa meraklı Levantenlere ait av köşkleri için tercih edili-
yordu.

Cornelis deBruyn. Voyage au Levant, C’est-à-dire, Dans Les Principaux Endroits de l’Asie Mi-
neure, Dans Les Isles de Chio, Rhodes, et Chypre etc., Paris, Guillaume Cavelier, 1714.
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Corneille Le Bruyn Reisen van Cornelis de Bruyn. Deift, 1698 Pl. 4

İZMİR: YENİ BİR EV, YENİ BİR YAŞAM
İzmir; 17. yüzyıldan itibaren bir ticari liman olarak belirgin şekilde önem kazanmaya 
başlamış ve kentteki Avrupalı nüfus gittikçe artmıştır. Bu yüzyılda Avrupalı devletler, 
konsolosluklarını İzmir’e taşırken, Levantenler olarak adlandırılacak pek çok Avru-
palı için İzmir, yeni bir yaşam vaat eden bir kent haline gelmiştir. Güvenli limanı, 
geniş hinterlandı, verimli toprakları, 19. yüzyılda hizmete giren İzmir-Kasaba ve İz-
mir-Aydın demiryolları ile rıhtımı sayesinde, Avrupalıların ticari ilgisini yıllarca üzerin-
de toplamıştır.

Hollanda-Amsterdam 
Rijskmuseum 

koleksiyonundan anonim 
bir resim. Hollanda 

Elçisi Daniël Jan Baron 
de Hochepied’in (1687-

1723) Divan’a kabulü 
ve arka planda İzmir 

(Tuval üzerine yağlıboya, 
Rijksmuseum Envanter 

No. SK-A-4085). 



8

JOHN “JACK” HUGHES 
John Jack Hughes, 1895 yılında Kidderminster-İngiltere’de 
doğmuştur. 1920 yılında eşi Frances ile birlikte İzmir’e ge-
len John Jack Hughes, Oriental Carpet Manufacturers Com-
pany’de (Şark Halı İmalatçıları Şirketi) boyamacı olarak ça-
lışmaya başlamıştır. Jack Hughes, İzmir günlerinin ardından, 
Yorkshire’daki West Riding’e dönmüş ve burada halı doku-
macılığı işine kaldığı yerden devam etmiştir. 1924 yılında 
OCM’ye (Oriental Carpet Manufacturers Company) yeniden 
katılması hususunda bir davet alan Jack Hughes, eşi ve ai-
lesi ile birlikte çok sevdikleri İzmir’e dönmüştür. 1934 yılına 
kadar Bornova’da kalan John Hughes, o yıldan sonra aile-
vi gerekçeler sonucu İngiltere’ye dönmeye karar vermiştir.   
Hughes, West Vale - Yorkshire’da kendi halı şirketini kurmuş 
ve bu şirket, 1947 senesinde Workington -Cumberland’e ta-
şınmıştır (The Vale Carpet Company).
Hughes ailesi, tatil ve yakınlarını ziyaret maksadıyla pek çok 
defa İngiltere’den İzmir’e gelmiştir. Son olarak 1950 sene-
sinde İzmir’i ziyaret etmişler ve eski dostları Bay Edmund 
Giraud’un Bornova’daki evlerinde üç hafta kalmışlardır.
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LEVANTENLER VE EKONOMİ 
İzmirli Levantenler, kent ekonomisinin farklı alanlarında faa-
liyet göstermekteydiler. Ticaret ve endüstri başta olmak üze-
re bankacılık, finans, sigortacılık ve lojistik, İzmirli Levanten-
lerin ekonomik faaliyetlerindendi. Bundan başka rıhtımdan 
demiryoluna; tramvay işletmelerinden vapur işletmelerine 
kadar şehir yaşamını doğrudan ilgilendiren girişimlerin için-
de, doğrudan ya da dolaylı olarak yer alıyorlardı.

Devlet-i Osmaniye 
Şirket-i Umumiye’nin 
kurucularından ve 
başkanlarından Aristide 
Baltazzi’nin imzasını 
taşıyan hisse senedi, 
1873/04/01

TARIM
Bereketli ve zengin Ege coğrafyasının değerli ürünleri olan 
üzüm, incir, pamuk, tütün, meyan kökü ve afyon gibi tarım-
sal ürünler Avrupa ve Amerikan pazarlarında ilgi görüyor; 
ham madde olarak gıda, ilaç ve dokuma gibi farklı sektörler 
için önemli ürünler olarak kabul görüyorlardı. Levantenler, 
tarımsal ürünlerin pazarlanması için şirketler kuruyor; böl-
gedeki yerel üreticiler ve satıcılar ile iletişime geçerek geniş 
bir pazarlama ağı oluşturuyorlardı. 
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İZMİR İNCİR TOPTANCILARI ŞİRKETİ
The Smyrna Fig Packers Ltd - İzmir İncir Toptancıları Şirketi, İzmir ve Ege Bölgesi’nde 
tarımsal üretim ve ticaret yapan önemli kuruluşlarındandı. 1912 yılının Ocak ayında 
kurulan şirket, dönemi itibarıyla bölgedeki incir üretimi, satışı ve dağıtımında tek 
isim haline gelmişti. Londra merkezli şirketin büyük bir kısmı, Whittall’lere ve Gira-
ud’lara aitti. Ayrıca İzmirli Wilkinson’lar da The Smyrna Fig Packers Ltd. - İzmir İncir 
Toptancıları Şirketi’nin ortaklarındandı.

İNCİR
Anadolu coğrafyasının büyük kısmında görülebilen incir, 
iklim koşulları açısından Ege Bölgesi’nde Büyük ve Küçük 
Menderes havzasında yoğun şekilde yetiştirilmekteydi. Gıda 
sektöründen kozmetiğe birçok alanda ham madde olarak 
kullanılmaktaydı. Dünya piyasasında önemli paya sahip 
olan Anadolu inciri, özellikle kurutularak ihraç edilmekteydi.

İzmir İncir Hanı’nda çalışan işçi kadınlar, 20. yüzyıl başları.

İncir Hanı iç mekânı. İncir işçileri.
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MEYAN KÖKÜ

Meyan kökü ve meyan balı, birçok alanda kullanılıyordu. 19. 
yüzyıldan önce tarımsal olarak üretilmeyen köklü bitki, 
yabani olarak doğada yetiştiği alanlardan toplanıyordu. 
Tütün üretiminde önemli bir katkı maddesi olan me-
yan, eczacılıkta ve günlük tüketilen çeşitli içeceklerde 
kullanılıyordu. Meyan kökü, şeker içeren yapısıyla tat-
landırıcı bir madde olmasının yanında, bazı deri hasta-
lıklarında merhem olarak da değerlendiriliyordu. Katkı 
maddeleriyle çeşitlendirilen meyan kökü, toz halinde 

“Coco Tozu” adıyla satışa sunulmuştur. Bu kullanım, 
ilerleyen yıllarda kola olarak adlandırılacak içeceğin de 

temelini oluşturur. Birçok alanda kullanılabilen meyan kö-
künün endüstriyel olarak üretimi böylelikle başlamıştır.

1934 yılı İzmir Fuarı, Mac Andrews & Forbes Company of New York standı. Sergide meyan kökleri 
ve meyan balları sunulmakta.



Mac Forbes Şirketi’nin Kuşadası’ndan meyan 
kökü ihracatı yapacağına ilişkin 1915 yılında 
Hariciye Nezareti’nden Aydın Vilayeti’ne 
çekilen telgraf. (BOA-DH.ŞFR 59-130)

MAC ANDREWS & FORBES ŞİRKETİ
19. yüzyılın başlarında Aydın Vilayeti’nde meyan kökü ticaretiyle ilgili faaliyet gös-
teren ilk Levantenlerden olan Augustus Clarke, Menderes Ovası’nda bir üretim ağı 
kurmuştu. Başlarda ticari bir ürün olarak görülmeyen meyan kökünden, üretim yüz-
desi üzerinden vergi alınıyordu. Augustus Clarke, ilerleyen yıllarda ticaret hacmini 
genişletmek için sermaye arayışına girmişti. Londra ve Liverpool merkezli taşımacı-
lık şirketi Mac Andrews Shipping Company’nin sahibi Robert Mac Andrew ile bağlan-
tı kurdu. Robert Mac Andrew, oğlu William Edward Mac Andrew ve onun çocukluk 
arkadaşı William Forbes’i 1850 yılında İzmir’e gönderdi. İki genç girişimci, Clarke’ın 
izinden giderek Mac Andrews & Forbes Şirketi’ni kurdular ve meyan kökü ticaretine 
başladılar. Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar ticaret yapan şirketin faaliyetleri savaştan 
sonra sona ermişti.
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PALAMUT
Deri işlemede ve boya üretiminde ham madde olarak kul-
lanılan meşe palamudu, tarımsal sanayi ürünleri arasında 
önemli bir yere sahipti. İçeriğinde bulunan “tanen” veya 
tannik asit, deri tabaklama işleminde, boya üretiminde, 
bira ve şarabın berraklaştırılmasında ve buhar kazanlarının 
temizlenmesinde kullanılmaktaydı. 19. yüzyılın önemli ihra-
cat ürünlerinden olan palamut, Ege Bölgesi’nden Akdeniz’e 
uzanan geniş bir coğrafyada yetişmekteydi.

1935 yılı İzmir Fuarı C.J. 
Giraud & Co. Şirketi, 
palamut örnekleri ile 

kavanozların içinde çeşitli 
ürünlerin görüldüğü stant. 

20. yüzyıl başlarında, 
fabrikada palamut 

ayıklayan işçiler.
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PAMUK
Ege Bölgesi’nin endüstriyel tarım ürünü olan pamuk, ticare-
tin merkezinde yer alıyordu. İzmir pamuk ticaretinde, Doğu 
Akdeniz’in diğer önemli liman kentleri olan Halep, İskende-
run ve Bağdat’a nazaran daha güvenli bir üretim havzası ve 
ticari limandı. Pamuk, Gediz Havzası’ndan Menderes Ova-
sı’na uzanan alanda üretilmekteydi.

TÜTÜN
Ege Bölgesi’nde üretilen tütün türleri, aromatik olarak ol-
dukça zengindi. Ayasuluk ve Ödemiş türü tütün en çok ter-
cih edilen üründü. İzmir ve çevresinde, Küçük Menderes 
ve Gediz ovalarında, 19. yüzyıl sonlarında tütün tarımı en 
önemli geçim kaynaklarından biriydi. 3600’ün üzerinde çift-
çi yaklaşık 2000 hektarlık ekili alanda tütün üretiyordu.

Fabrikada tütünün 
kalıplanması işlemini 
gösteren fotoğraf, 1930’lu 
yıllar. 

İşçi kadınların tütün 
dizerken görüntülendiği 
fotoğraf, 1930’lu yıllar. 
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ÜZÜM
19. yüzyılın sonlarında ihraç mallarının başında gelen üzüm, 
Aydın Ovası ve İzmir’de geniş bahçe ve bağlarda üretiliyordu. 
İzmir’de Sultaniye, kuş üzümü, kara üzüm ve kırmızı üzüm 
olmak üzere 4 tür kaliteli üzüm yetiştirilmekteydi. Levanten-
ler arasında Giraud Ailesi’nin bağlarında üretilen Sultaniye 
cinsi üzüm ise en bilinenlerdendi.

Kükürtlü suyla yıkanan 
üzümler. Bornova, 
1921. 

20. yüzyıl başlarında 
üzüm işçileri.

Charlie Giraud, bağlarda üzüm kurutan işçileri izliyor.
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ZEYTİN
Ege Bölgesi’nin karakteristik bir ürünü olan zeytinin yetişti-
riciliği ve zeytinyağı, özellikle 19. yüzyılın en kazançlı faali-
yetlerinden bir tanesiydi. Büyük Menderes, Küçük Men-
deres ve Gediz havzaları, İzmir ve çevresinde zeytinciliğin 
yoğun olarak görüldüğü alanlardı. Elde edilen zeytinyağı,  
Avrupa ülkelerinde oldukça rağbet görüyordu. Ege’de 
yaşayan pek çok Levanten iş insanı, bu alana yatırım 
yapıyorlar ve değerli zeytinyağını elde etmek için, İzmir 
ve çevresinde zeytini işleyecek, buharla çalışan fabrikalar 
kuruyorlardı. 20. yüzyıl başlarında zeytin ve zeytinyağına 
dayalı ürün üretimlerinin yapıldığı kuruluşların bir kısmı, 
Avrupa kökenli girişimcilere aitti. Cumhuriyet Dönemi’nde 
Levanten Micaleff Ailesi, bu alanda yapmış olduğu yatırım-
lar ile dikkat çekiyordu.

1937 İzmir Fuarı’nda, 
Turan firmasının ürettiği 
zeytinyağının sergilendiği 
stant.

İzmir Fuar’ından önce 
düzenlenen 9 Eylül 
Panayırı’nda Turan 
zeytinyağı standı.



ALEX BALTAZZİ
İzmir’in köklü Levanten ailelerinden olan Baltazzilerin bir 
üyesi olarak 1936 yılında İzmir’de doğan Alex Baltazzi, St. 
Benoit Lisesi’nden mezun olmuş ve yüksek öğrenimini İz-
mir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi’nde tamamlamıştır. 
1969 yılında Karavan Turizm Şirketi’ni kuran Baltazzi, uzun 
yıllar TÜRSAB İzmir Yönetim Kurulu’nda başkanlık ve ikinci 
başkanlık yapmıştır. Ege Seyahat Acentaları Derneği Baş-
kanlığı, Türk-İtalyan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanlığı, 
Türk-İtalyan İş Adamları Derneği’nde ikinci başkanlık, Deniz 
Ticaret Odası’nda (İstanbul-Merkez) Deniz Nakliye Müteah-
hitleri Komite Başkanlığı ve Deniz Turizm Grubu üyeliği gibi 
görevlerde bulunan Alex Baltazzi, İtalyan Cumhurbaşkanı 
tarafından şövalye nişanına layık görülmüştür. 2015 yılında 
yaşama veda eden Baltazzi, İzmir ve Levantenlerle ilgili çe-
şitli dergi ve gazetelerde yayımlanan yazıları ve yaptığı araş-
tırmalar ile bilinmektedir.

Alex Baltazzi, 1990’lı 
yıllarda İzmir Deniz Ticaret 
Odası’ndan “En Fazla Döviz 
Getiren Şirket Yöneticisi” 
ödülünü alırken.
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MADENCİLİK
Madencilik, Levantenlerin yatırım yaptığı ekonomik faaliyetlerden biriydi ve pek çok 
Levanten aile İzmir ve civarındaki maden ocaklarını işletiyordu. Manyezit, krom, 
cıva, simli kurşun, gümüş, demir, kalamin, mika, boraks, linyit, zımpara ve çakmak-
taşı madenleriyle, kireçtaşı ve mermer ocakları da Levanten ailelere ait şirketler 
tarafından işletilmekteydi. Whittall, Abbott, Charnaud, Patterson, La Fontaine gibi 
aileler, bu sektörde önemli yer tutmaktaydılar.

ZIMPARA 
Perdahlama ve cilalama için önemli bir cevher olan zımpara 
madeni, 1840’lı yıllarda Batı Anadolu’ya gelen ve araştırma-
lar yapan Amerikalı bilim insanı Dr. John Lawrence Smith ta-
rafından keşfedilmiştir. Osmanlı Devleti’nin talebiyle bölge-
ye gelen Lawrence, Aydın Vilayeti sınırları içerisinde yer alan 
Karacasu’da zımpara yatakları bulmuştur. Yataklar, dünya 
piyasasında rağbet görmüş ve piyasa fiyatlarını etkilemiştir. 
İzmir’de ticaret ile uğraşan İngiliz Abbott Ailesi de bu keşif 
sonrasında, bölgede maden aramasına başlamıştır. Richard 
Benjamin Abbott’un maden arama lisansı alması ile başla-
yan çalışmalar sonucu “Gümüş Dağı” eteklerinde dönemin 
en kaliteli rezervlerinden biri gün ışığına çıkmıştır. 1900’lü 
yılların başından II. Dünya Savaşı sonuna kadar üretimine 
devam eden maden şirketi, önceleri “Abbott Family Mines” 
ismini taşırken, daha sonra Abbott’s Emery Mines Limited 
Şirketi’ne dönüşmüş ve Cumhuriyet Dönemi’nde lisans sü-
resinin bitmesi ile kapanmıştır.

1934 yılı İzmir Fuarı 
Maden Pavyonu. 
Richard  B. Abbott 
zımpara madenleri, 
Sarayköy kükürtleri, 
Karaburun cıva madeni, 
Arpaseki Dereköy 
kömür madeni örnekleri 
sergilenmektedir.
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BANKACILIK ve FİNANS
Bankacılık ve finans, İzmir Levantenlerinin rol oynadıkları ekonomik faaliyetler 
arasında özel bir yere sahipti. Levantenler, kurumsal projeleri ve sermayeleriyle be-
lirleyici olmuşlardır. Baltazziler, 1847 yılında İstanbul’da Osmanlı Hükümeti’nin hi-
mayesi altında kurulan ilk banka olan Bank-ı Dersaadet deneyiminde; İzmir’in diğer 
ünlü Levanten aileleri de İzmir’de kurulan İzmir Bankası‘nın (The Smyrna Bank) ku-
ruluşunda yer almışlardır.

L’Union Yangın Sigorta 
Şirketi’nin Demetrius 
Sevastopoulo’nun evinin 
(Rue des Muriers-
Dut Ağacı Sokağı 37 
numara) yangına karşı 
sigortalandığını gösteren 
15.000 Franklık sigorta 
poliçesi. Poliçeyi 
onaylayan Boskovich soy 
adlı kişi İzmirli levanten 
bir ailenin üyesidir. 
1895/07/19

Prusya Milli Sigorta 
Şirketi’nin Demetrio 
Sevastopoulo’nun evinin 
(Rue des Muriers-
Dut Ağacı Sokağı 37 
numara) sigortalandığını 
gösteren poliçe-Sigorta, 
şirketin temsilcisi Edwin 
S. Joly tarafından 
yapılıyor. Sigorta 400 
pound değerindedir. 
1891/07/18
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İZMİR BANKASI 
The Bank of Smyrna-İzmir Bankası, Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde kurulmuş batılı-modern anlamda ilk bankadır. 
Banka, bu nedenle hem kent tarihi hem de Türk İktisat Ta-
rihi açısından önemli bir yere sahiptir. İsveç’in İzmir Konso-
lusu Hinkelmann’ın himayesinde 1842 yılında kurulan ban-
kanın yönetim kurulunda J.F. Hanson, JJ. A Werry, C. Whitall, 
W.G. Maltass, J. Langdon J. Pagy, w. Chasseau, F. Fontaine 
gibi İzmir’in Levanten iş adamları bulunmaktaydı.
Bankanın kuruluşunda geleneksel ve yerel finans uygula-
maları yerine modern bankacılık sisteminin sağladığı avan-
tajları kullanmak, para piyasalarını düzenlemek belirleyici 
olmuştur. Ancak bankanın kuruluş süreci ve uyguladığı para 
politikaları Bâb-ı Âli tarafından tepkiyle karşılanmış ve ban-
ka, merkezi idarenin izni olmadığı gerekçesiyle 1843 yılında 
kapatılmıştır.

BANQUE D’ORIENT 
Yunan Ulusal Bankası ile merkezi Berlin’de bulunan 
Alman Ulusal Bankası’nın birleşmesiyle 1904 yılın-
da kurulmuştur. Banka, İzmir’in yanı sıra Selanik ve 
İskenderiye gibi Doğu Akdeniz kentlerinde şubeler 
açmıştır. 1905 yılında yatırımcı ortaklar arasında 
çıkan anlaşmazlıkların ardından hisselerinin bü-
yük miktarı Yunan Ulusal Bankası denetimine giren 
Banque D’Orient, Lozan Antlaşması’nın imzalanma-
sının ardından İzmir’den ayrılmıştır. 1880 yılında 
kurulmuş olan İtalyan sermayeli Banca Di Roma’nın 
da İzmir’deki faaliyetleri, kentteki Yunan İşgali sıra-
sında başlamıştır.

İzmir’de Frenklerin 
kuracakları bankaya 
ilişkin 1843 yılına 
tarihlenen arşiv belgesi. 
(BOA-İ.HR 20-943) 



SANAYİ
Kentte kurulan şirketler ve fabrikalar, İzmirli Levantenlerin yatırım alanları içinde 
yer almıştır. Ayrıca su, hava gazı, elektrik gibi çoğunlukla doğrudan yabancı yatırım-
cıların başrol oynadıkları girişimlerde de etkili olmuşlardı. İzmir ve çevresinden ham 
madde olarak elde edilen meyan kökü, kereste gibi ürünlerin işlendiği fabrikalara, 
atölyelere sahiplerdi.  

1929 yılı İzmir kadastro haritası. Alsancak liman arkası, fabrikalar. 
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İZMİR YÜN MENSUCATI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Pamuk, kumaş ve dokuma sektöründe önemli yatırımlarda 
bulunan Griaud Ailesi’nin kurduğu İzmir Yün Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi, özellikle II. Dünya Savaşı yıllarında iç piya-
sanın kumaş ihtiyacını önemli ölçüde karşılamıştır. Giraud 
kardeşlerden Godfrey Giraud’un yönettiği işletme, ailenin 
dokuma sektöründe üretim yapan diğer şirketi İzmir Pamuk 
Mensucatı ile birlikte faaliyet gösteriyordu. İzmir’de üretilen 
kumaş, başta İstanbul olmak üzere birçok Anadolu şehrine 
gönderilmiştir. İşleyiş açısından dönemin üretim teknolojisi-
ni yakalamış olan işletmede, piyasa ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmek için kumaş boyama ve desen tasarımı konusunda 
mühendis ve kimyagerler çalışmaktaydı.

1937 yılı İzmir Fuarı, Şark Halı T.A.Ş ve İzmir 
Yün Mensucatı T.A.Ş. pavyonunun görüntüsü.
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İZMİR PAMUK MENSUCAT 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
Giraud Ailesi’nin girişimi ile kurulan İzmir Pamuk Mensucat 
T.A.Ş., bu alanda üretim ve ihracat yapan en önemli kuru-
luşlardandır. 1913 yılında M. Edmont Giraud ve M. Harri Gi-
raud’un birlikte kurduğu şirket, dokumacılık ve kaput bezi 
üretiminde iç pazarın ihtiyaçlarını karşılıyordu. Cumhuriyet 
tarihinin önemli girişimlerinden biri olan şirket, 1934 yılında 
İzmir Pamuk Mensucatı Türk Anonim Şirketi olarak yeniden 
yapılanmış, 2006 yılına kadar ticari hayatını sürdürmüştür.

1938 yılı İzmir Fuarı İzmir Pamuk Mensucatı 
T.A.Ş. Pavyonu’nun dış cepheden görüntüsü.



TİCARET
Levantenlerin bölgedeki ekonomik faaliyetleri için ticaret daima özel bir yere sahip 
olmuştur. İzmir ve civarından elde edilen tarım ürünleri ile madenler, Levanten 
ticari hayatında önem taşıyordu. Bunun yanında İzmir’de Levantenlere ait şirketler 
ve mağazalar, Batı’nın giyimden kozmetiğe moda ürünlerini ve Avrupa ve Ameri-
ka’daki sanayi ve tarımda kullanılan teknolojik araç gereçleri İzmir’e, dolayısıyla 
Anadolu’ya taşıyorlardı.

İzmir Rıhtımı’nda 
yükleme yapan 

mavnalar, 
19. yüzyıl.

İzmir Rıhtımı ve 
İtalyan Postanesi, 

19. yüzyıl. 
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ULAŞIM VE HABERLEŞME
Levanten girişimciler, 19. yüzyıl boyunca kente yapılan de-
miryolu, tramvay, rıhtım gibi Avrupa kaynaklı büyük yatırım-
larda kilit rol oynamaktaydı. Kimi zaman bu kurumlarda 
yönetici olarak yer alırlarken, kimi zaman da bu şirketlerin 
hissedarları içinde bulunabiliyorlardı. Özellikle Cumhuriyet 
Dönemi öncesi uluslararası alanda deniz taşımacılığının iş-
letilmesi, Van Der Zee gibi İzmirli Levanten ailelerin faaliyet 
alanlarındandı.

Alex Baltazzi’nin 
şirketinin faaliyete 

geçtiği ilk büro. Şirketleri 
“Karavan Turizm”in 

ilk bürosu Cumhuriyet 
Caddesi’ndedir. İzmir 

Telekom Müdürlüğü’nün 
yanındaki binada 

bulunan şirket 
sonraları bir başka 

binaya geçmiştir. Eski 
bürolarının bulunduğu 

yerde günümüzde 
bir banka faaliyet 

göstermektedir. 
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ŞARK HALI ÜRETİCİLERİ ŞİRKETİ  
The Oriental Carpet Manifacturers Company - Şark Halı Üre-
ticileri Şirketi, çoğunluğu dokuma, iplik boyama ve halı 
ticareti ile uğraşan İzmirli Levanten şirketlerin bir ara-
ya gelmesiyle 1907 yılında kurulmuştur. Şirketin ku-
rulmasındaki temel amaç, dünya pazarlarında önemli 
yere sahip halı ticaretindeki rekabeti ortadan kaldır-
mak; Anadolu ve İran merkezli halı ticaretini ve ayrıca 
üretimini tek elde toplamaktı. 
Şirket, OCM (Oriental Carpet Manufacturers - Şark Halı 
Üreticileri Şirketi) ve O.C.C. (Ottoman Cloth Company 
- Osmanlı Kumaş Sanayi) olmak üzere iki bölümden 
meydana gelmekteydi. Şirketin İzmir, İstanbul, Londra, 
Paris, New York ve Kahire’de şubeleri vardı. 1912 yılı 
itibarıyla bu temsilciliklere, Atlantik Okyanusu’nun ötesinde 
Buenos Aires ve Toronto da eklenmişti.  
OCM büyüdükçe Sivas ve Konya gibi Anadolu’nun iç kesim-
lerinde yer alan şehirlere yönelerek etki alanlarını genişlet-
mişti. Kuruluşundan kısa bir süre sonra Orta ve Batı Ana-
dolu’da 27 şehirde 20.000 tezgâh ve 50.000 dokumacı ile 
Yakındoğu boyunca yararlandığı aracı ağıyla bu alanda dev 
bir tekele dönüşmüştü. 
Şirketin Anadolu’nun birçok yerinde üretim tezgâhı olduğu 
gibi, boya ve iplik üreten atölyeleri de vardı. Anadolu’ya özgü 
geleneksel motiflerin yanı sıra, müşterilerinin istekleri doğ-
rultusunda oluşturulan yeni desenler ve motiflerin üretile-
bildiği bir tasarım yapısı da mevcuttu. 1907 yılında kurulan 
ve uzun bir süre varlığını sürdüren şirket, 1960’lı yıllarda 
üretim politikasında yaşadığı değişimlerin ardından, 20. 
yüzyılın sonlarına doğru dağıldı.
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Halı dokuyan 
kadınlar, 
20. yüzyıl.

Şark Halı 
Fabrikası’ndan 
genel 
görünüm, 
20. yüzyıl 

Halı tasarım 
çalışması 
yapan 
Şark Halı 
Kumpanyası 
şirketi 
desinatörleri.
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MAGALİ NOËL 
Magali Noel ya da Magali Noëlle Guiffray, Yves Gu-
iffray ve Suzanne Guy’ın kızı olarak 1931 yılında, İz-
mir’de dünyaya geldi. 1930’lu yılların sonunda aile-
siyle birlikte Fransa’ya yerleşti. Magali Noel, 1950’li 
yılların başlarında başlayan oyunculuk kariyeri bo-
yunca yüze yakın sinema ve televizyon filminde 
oynamıştır. Noel, İtalyan yönetmen Federico Fel-
lini ‘nin Satyricon (1969) ve Amarcord (1973); 
Costa Gavras’ın “Z” (1969) gibi sinema tarihinin 
klasik filmlerinde rol almıştır. Sanatçı, oyunculuk 
kariyeri dışında yapmış olduğu müzikal çalışma-
ları ile de bilinmektedir. Magali Noel, 2015 yılında, 
84 yaşında Fransa’da hayata gözlerini yummuştur.

Magali Noël, İzmirli bir diğer ünlü san-
atçı Dario Moreno ile 1959 tarihli “Oh 
Qué Mambo !” adlı filmde başrolü pay-
laşmıştı. İki İzmirli sanatçı, birçok kez 
ortak projelerde yer almış ve kamera 
karşısına geçmişlerdi.
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PATHE SİNEMASI 
İzmir’de ilk sinematografik gösterim, 1896 yılında Frenk So-
kağı’nda bulunan Apollon Kulübü’ne ait Apollon Tiyatrosu’n-
da, bir sonraki gösterim ise Luka Kahvesi’nde, 1897 yılının 
Ocak ayında yapılır. Kentteki ilk sinema salonu ise 1909 
yılında Kordon’daki Kraemer Kardeşler’e ait eski Eksaris-
teron isimli tiyatro salonunda kurulan Pathé Frére Sinema-
tografhanesi’dir. Kraemer Kardeşler, hemen iki yıl sonra bu 
sefer Konak, Beyler Sokağı-Irgat Pazarı’nda Osmanlı Sine-
ması’nı hizmete açmışlardı. Bu dönemde rıhtımda hizmet 
veren Café de Paris gibi mekânlar da, kendi bünyelerinde 
günde iki seanslık gösterimler yapmaya başlarlar. Gündüz 
seanslarında kadınlara özel matineler düzenlenmekteydi.

20. yüzyıl başları, İzmir rıhtımından bir görüntü, Pathe Sineması ve Kraemer Tiyatrosu.



LEVANTENLER VE TİYATRO
İzmir, 19. yüzyılın ikinci yarısına doğru modern tiyatro salonları ile de tanışmaya baş-
lamıştı. 1841 yılında Euterpe, kentin ilk modern tiyatrosu olarak İzmir sanat tarihin-
deki yerini aldı. Bir yangında yok olmasının ardından 1860 yılında, Camarono adlı, 
üç katlı, on yedi localı, hava gazı lambaları ile aydınlatılan bir tiyatro inşa edilmiştir. 
Buna ek olarak Sporting Club’ın 1894 yılında açılan ve 700 kişi kapasitesine sahip 
tiyatro salonu, kentteki modern tiyatro binalarının önemli temsilcilerindendir.

Bornova, 1956

25.12.1936Levanten kültürünün önemli bir parçası, Karnaval, 1951
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İZMİR TİYATROSU 
(THEATRE DE SMYRNE) 
Theatre de Smyrne, İzmirli Levanten ticaret adamı Char-
les Missir tarafından Kordon’da, 1911 yılında açılmıştır. 
Görkemli salonu ve localarıyla döneminin modern ve lüks 
tiyatro salonu olan bina, Paris Operası’nın küçük ölçekli bir 
kopyası olarak inşa edilmiştir. 784 kişilik kapasiteye sahip 
yapının mimarı, Ignatius Vafeiadis’tir. Avrupa’dan gelen ünlü 
tiyatro ve opera grupları burada temsiller vermiştir. Théatre 
de Smyrne, 1922 yangınından kurtulamamıştır.

İzmir Tiyatrosu, 
20. yüzyıl 

başları. 
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GRAND HUCK OTEL 
Grand Huck Otel, 19. yüzyılın sonlarında İzmir’in önemli ve 
ünlü otellerinden bir tanesiydi. Birinci Kordon Caddesi üze-
rinde yer alan otel, adını işletmecisi Berlinli Marie Huck’tan 
alır. İsmi, bir süre sadece Grand Hotel olarak kullanılmıştır. 
Dünyanın farklı bölgelerinden İzmir’e gelen ziyaretçilerin 
sıklıkla tercih ettiği Grand Huck Hotel, misafirler için farklı 
dillerde rehberler, tercümanlar da sağlıyordu. Berlinli Ma-
dam Huck’un açtığı otel Alman kültürünün kentteki temsilci-
si ve kente gelen Almanların da uğrak yeri olmuştur. Pek çok 
kartpostala ve fotoğrafa konu olan Grand Huck Otel, Büyük 
İzmir Yangını sırasında tahrip olmuştur. Otelin kurucusu ve 
işletmecisi Marie Huck, oğlu Max Huck ve eşi Ida Huck’un 
mezarları İzmir’de bulunmaktadır.

İzmir Rıhtımı ve 
Grand Huck Otel, 
19. yüzyıl. 
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GRAND HOTEL KRAEMER PALACE  
Avusturyalı J. Kraemer tarafından işletilen Grand Hotel Kra-
emer Palace, Birinci Kordon’daki en yüksek binaya sahip-
ti. İzmir’in sosyal yaşantısında önemli bir noktada yer alan 
Kraemer Oteli, seçkin davetlilerin katıldığı balolar ve resep-
siyonlar ile bilinirdi. Üst sınıfların tercih ettiği, pahalı ve lüks 
bir mekân olan otelde, İzmir’in sosyal ve kültürel hayatının 
bir başka önemli ve popüler mekânı olan Club Hellenique 
yer almaktaydı. Kraemer Oteli’n yanında yer alan Kraemer 
Birahanesi, Kordon’daki sayısız kafe ve birahane arasında 
hiç kuşkusuz en meşhur işletmelerdendi. Birahane, İzmirli-
leri Avusturya’dan getirilen ithal biralar ile tanıştırmıştı. Bu-
rada İzmir’de üretilen biralar da tüketilmekteydi. Otel, hiz-
met verdiği süre içerisinde ünlü isimleri ağırlamıştır. İzmir’in 
kurtuluşunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile rö-
portaj yapmak için kente gelen Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
ve Falih Rıfkı Atay da otelde misafir edilmişlerdi.

19. yüzyıl sonları, 
İzmir Birinci 
Kordon’da Grand 
Otel Kraemer 
Palace ve 
yanında Kraemer 
Birahanesi.



FRENK SOKAĞI 
Düzgün parke taşlarıyla döşeli, genişliği 4-5 metre olan 
sokak boyunca Avrupa menşeili kozmetikten konfeksiyona 
çeşitli ürünlerin satıldığı mağazalar, yine Avrupa’da popüler 
olan, günün modasına uygun kıyafetler diken terzihaneler; 
kentte farklı dilde kitap ve gazete basan matbaalar, kitap-
çılar, fotoğrafhaneler ve antikacılar, Frenk Sokağı’nın dar ve 
kıvrımlı hattı boyunca yerleşmişti. Bunun yanında eczaneler 
ile diş hekimleri gibi bilim insanlarının muayenehanelerine 
de rastlamak mümkündü.
Burası, İzmir’i ziyaret eden batılı gezginlerin kayıtlarında ilgi 
ile anlattıkları sokaklardandır. 
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Frenk Sokağı- Rue de Franque, İzmir’in Avrupai yaşam tar-
zının en belirgin şekilde hissedildiği caddelerden biridir. 
Sokak, günümüzün Mimar Kemalettin Caddesi’nin girişinin 
yakınlarında bulunan Büyük Vezir Han’ın önünden başlar-
dı; hattın üzerinde “Fasula Meydanı” gibi alanlar da yarata-
rak, körfez kıyısını güney-kuzeydoğu boyunca takip ederdi. 
Sokak, günümüzdeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin sonunda 
biterdi ve farklı dillerde farklı adlarla anılırdı. Güneyden ku-
zeydoğuya Rue des Verreries, Rue de Franque, Rue Fasula 
ve Rue Trassa olarak ilerlerdi. Türkçe karşılıkları ise Mah-
mudiye, Frenk, Sultaniye, Mecidiye ve Teşrifiye sokaklarıydı.
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19. yüzyılın sonlarında inşa edilen rıhtım ile birlikte, ismi 
“güzel görüntü” anlamına gelen Belle-Vue veya Bella-Vista 
mahallesi;  ticari kurumları, iş hanları, dini yapıları, okulları, 
tiyatroları, kafeleri, hastaneleri ile Levantenlerin İzmir’deki 
günlük yaşamlarındaki merkez mekânları kapsıyordu.

19. yüzyıl sonları, 
Kordon’da gezintiye 
çıkmış Levanten 
kadınlar.
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LEVANTEN KULÜPLERİ
Levantenlerin kentteki sosyal yaşamlarının önemli unsurları, kurdukları gazinolar ve 
kulüplerdi. Bu kulüpler, 19. yüzyıldan itibaren kentteki sosyal yaşamın, batı kültü-
rünün ve yaşam tarzının simgesiydiler. Bu işletmeler, kütüphaneleri, oyun salonları, 
balo ve tiyatro salonları ile ilgili çekici kurumlardı. Levantenler, Avrupa’da çıkan der-
gi, gazete ve yayınları buralarda takip ederlerdi.

AVCILAR KULÜBÜ (CLUB DE CHASSEURS) 
19. yüzyılın sonlarından itibaren sayısı gittikçe artan kulüp-
ler içinde en önemlilerinden biri olan Avcılar Kulübü, başta 
avcılık olmak üzere, pek çok farklı spor dallarında düzen-
lediği etkinlikler ile adından söz ettirmekteydi. Kordon’daki 
binasının önü, yüzme, yelkenli yarışları ve su sporu müsaba-
kaları için başlangıç noktasıydı. Üyelerinin kent içi ve kent 
dışında düzenledikleri geziler, kulübün önemli faaliyetlerin-
dendi.

İzmir, 19. yüzyıl 
sonları, Galazzio 
Caddesi’ndeki 
(Vasıf Çınar Bulvarı) 
Avcılar Kulübü
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PETROCOCHINO KULÜBÜ 
Günümüzde Karşıyaka Vapur İskelesi karşısında yer alan, 
Cumhuriyet’in ilanın ardından sırasıyla Halkevi ve Öğretmen-
ler Evi olarak hizmet veren bina, 1900’lü yılların başında 
Levantenlerin Karşıyaka’daki uğrak mekânlarından biriydi.

20. yüzyıl başlarında 
Karşıyaka İskelesi ve 
gerisinde Petrocochino 
Kulübü.
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SPORTING KULÜP
Günümüzde İzmir Ticaret Odası’nın bulunduğu alanda ko-
numlanan Sporting Club, Levantenlerin sosyal hayatında 
önemli bir yere sahipti. Sporting Club, İzmir’deki Levanten 
toplulukların zaman geçirdiği mekânlardan bir tanesiydi. 
Kulübün hizmetinden ayrıcalıklı üyeler faydalanabiliyordu. 
Düzenlediği atletizm ve yüzme yarışları gibi sportif etkinlik-
lerin yanı sıra sahip olduğu salonda da tiyatro temsilleri ile 
konserler yapılmaktaydı. 1894 yılına tarihlenen ünlü bina, 
1922 Büyük Yangını sırasında yanmıştır.

1911 yılında İzmir’e 
gelen Fransız “Duguay 
Trouin” sınıfı Fransız 
Kruvazörü’nün çalışanları 
için hazırlanmış, Sporting 
Kulüp davet mektubu.

20. yüzyıl başlarında Sporting Kulüp. 

20. yüzyıl başlarında, 
Sporting Kulüp’te 

düzenlenen 
geleneksel 

karnavaldan bir 
görüntü.



İTALYAN KIZ OKULU
Siyasi birliğini 19. yüzyılın sonlarında kuran İtalya için kültür, 
birliğini takiben izlediği siyasi yayılma politikasının öğelerin-
den bir tanesiydi. Kurulan okullar da bu politikanın önemli 
araçlarıydı. 1906 yılında inşası tamamlanan okulda, ilk za-
manlar otuz öğrenci var iken, ilerleyen dönemde ortalama 
100 öğrenci eğitim görmeye başladı. Okul, İtalyan Devle-
ti’nin himayesinde hizmet vermekteydi. Okulda, laik eğitim 
programı uygulanmıştır. Günümüzde 9 Eylül Üniversitesi 
Rektörlük Binası’nın bulunduğu yerde konumlanan okul, 
Büyük İzmir Yangını’ndan kurtulan binalar arasında yer al-
masına rağmen, 1954 yılında kentsel düzenleme kapsa-
mında yıkılmıştır.

LEVANTENLER VE EĞİTİM
İzmirli Levantenler kendi kültürlerini yaşatmaya önem verdiler. Dini kurumlar ve kon-
soloslukların desteğiyle oluşturulan kurumlar ilk, orta ve yüksekokul düzeyinde eği-
tim veriyorlardı. Fransızların Dame De Sion, Saint Joseph, İngilizlerin Bornova İngiliz 
Koleji ve İngiliz Ticaret Okulu, Almanların İzmir Alman Kız ve Erkek Okulu, İtalyan-
ların İtalyan Okulu, önemli eğitim kurumlarındandı. Öğrenciler, bu okullarda kendi 
dillerinin yanında Türkçe, Latince, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Farsça ve Modern 
Yunanca öğreniyorlardı. Aritmetik, cebir, ticaret, antik ve modern tarih, fizik, kimya 
ve endüstriyel sanatlar konusunda da geniş bir müfredata sahiptiler.

20. yüzyıl başlarında, İtalyan Kız Okulu ve yanında Cafe de Paris.

20. yüzyıl başlarında, 
İtalyan Kız Okulu.
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ST. JOSEPH KOLEJİ 
19. yüzyılın ortalarından itibaren İzmir’de faaliyet göstermeye 
başlayan Fransız Lazarist Rahipler; kilise, manastır ve eğitim 
kurumları inşa ettiler. İlk olarak St. Polycarpe Kilisesi yanında 
inşa edilen okul, 1845 yılında meydana gelen bir yangından 
sonra yıkıldı. Adını 15. yüzyılda Fransa’da yaşayan ve eğitime 
katkıları ile ünlenen Saint Jean-Baptiste de la Salle’den alan 
okul, 19. yüzyılın sonlarında Gül Sokak’ta eğitime yeniden baş-
ladı. Saint Jean Katedralinin yakınında yer alan kolej, I. Dünya 
Savaşı yıllarında eğitimde kesintiler yaşansa da, 1922 yılına 
kadar faaliyetini sürdürdü. Bina, büyük İzmir Yangını’nda tahrip 
olunca terk edildi. Bu olaydan sonra St. Joseph, o döneme ka-
dar çıraklık eğitimi veren ‘Saint-André’ meslek okuluna taşındı. 
Günümüzde de halen burada hizmet vermektedir.

İzmir Saint Joseph Ortaokulu’nda bir sınıfın 
ders esnasında çekilmiş siyah beyaz fotoğrafı. 
Sol baştaki sıranın arkadan ikinci kişisi Alex 
Baltazzi, onun iki sıra önünde İzmirli tüccar-
lardan Altan Manisalı, önden üçüncü sıranın 
sağ başındaki İzmirli tanınmış şahsiyetlerden 
Davud Sidi Sarfati. 

İzmir Saint Joseph Koleji’nde Alex Baltazzi, 
sınıf arkadaşları ile.

İzmir Saint Joseph Ortaokulu’nda ögrenci ve 
öğretmenlerinden bir grubu gösteren fotoğraf. 
Ön sırada, ortada, uzun boylu, açık renk giysili 
çocuk Alex Baltazzi’dir. 

Saint Joseph Ortaokulu’nda öğrenciler toplu hal-
de sırada. Objektife yakın sırada, önden arkaya 
doğru 4. kişi Alex Baltazzi’dir.



L’ECHO DE FRANCE
14 Temmuz 1919 tarihinde, Fransızca olarak yayınlanmaya 
başlayan bir gazetedir. Dört sayfa olarak yayınlanan gaze-
te, İzmir Fransız Konsolosluğu’nun yayın organıdır. Gazete, 
1922 yılına kadar yayın hayatını sürdürür.

LE SPECTATEUR ORIENTAL
Le Spectateur Oriental, yalnız İzmir’in ülkemizin de ilk ga-
zetesidir. Fransızca neşredilen gazetenin ilk sayısı, 24 Mart 
1821 tarihinde yayınlanmıştır.  Gazetenin sahibi Charles Tri-
con olsa da ortağı ve baş yazarı Alexander Blacque’in de 
gazete üzerindeki etkisi büyüktür. Üç yüz sayı yayınlanan 
gazete, 22 Aralık  1827 tarihli son sayısıyla okuyucularına 
veda etmiştir. 

LEVANTENLER VE İZMİR BASINI
Levanten topluluğun, İzmir’in kültür ve sanat yaşamında tarihsel olarak iz bıraktığı 
alanlardan bir diğeri kentin basın-yayın hayatıydı. 
İzmir’de ilk gazete olan Le Spectateur Oriental’in yayınlandığı 1821 yılından 20. yüz-
yılın ilk çeyreğine kadar yabancı dilde yayınlanan pek çok gazete ve dergide, Levan-
tenlerin imzasını görmek mümkündür. Farklı dillerde yayınlanan gazeteler, kentin 
çok kültürlü ve çok dilli yapısını gözler önüne sermekteydi.
Le Spectateur Oriental (1821-1827), Le Journal De Smyrne (1832),  La Smyrneena 
(1824), Le Courrier de Smyrne (1824-1905), Bulletin de Smyrne (1893 - 1905), La 
Réforme (1868-1918), Affiches Smyrneennes (1893), Impartial Example gibi Fran-
sızca gazetelerin yanında, The Smyrna Mail (1862-1864), Imperial (1893) gibi İngi-
lizce, Eco d’Italia (1885) örneğinde olduğu İtalyanca yayınlanan gazeteler mevcuttu. 
Bu gazeteleri yayına hazırlayanlar, sahipleri, başyazarları çoğunlukla kentte yaşayan 
Levantenlerdi.
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KLARK KARDEŞLER: 
EDVİN KLARK & JO KLARK
İngiliz kökenli bir Levanten aileye mensupturlar. Dedele-
ri 1850’li yıllarda İzmir-Aydın Demiryolu’nda çalışmak için 
İzmir’e gelmiştir. İİki kardeş, İzmir’in köklü kulüplerinden 
Altay’ın formasını giymişler, 1940’lı ve 1950’li yıllarda yeşil 
sahaların en beğenilen oyuncularından olmuşlardır. Futbol 
yaşantısına Saint Joseph Lisesi’nde başlayan Edvin Klark, 
siyah-beyazlı forma altında birçok mevkide top oynarken, 
Jo Klark sol açık pozisyonunda görev almıştır. Etkili serbest 
vuruş ve penaltıları ile tanınan Edvin Klark’a “bombacı” la-
kabı verilmiştir. Bu unvan iki kardeş için de kullanılmış; ikili, 
“Bombacı Kardeşler” olarak da anılmıştır. İki kardeş, futbol 
dışında ticaret ile uğraşmış ve “Edvin & Jo Clarke Kardeşler” 
adlı bir şirket kurmuştur. 

25 Şubat 1950 tarihli, İzmir’de 
yayınlanan Rekor spor dergisi, 
1949-1950 İzmir ikincisi 
Altay’ın ilk onbiri ve Levanten 
futbolcuları, Klark kardeşler. 
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LEVANTENLER VE SPOR
Levanten ailelerin, 19. yüzyılın ikinci yarısında yarattıkları kültürel değişim her alan-
da olduğu gibi sporda da karşılık bulmuştu. Futbol, tenis, binicilik, bisiklet, atletizm 
ve yüzme gibi modern spor dallarının İzmir’de görülmeye başlanmasında Levanten-
lerin payı büyüktür. İzmir’de sırasıyla, 1861 yılında ilk at yarışı, 1877 yılında ilk fut-
bol karşılaşması, 1890’lı yılların başında ilk yüzme yarışı, 1892 yılında ilk atletizm 
müsabakaları düzenlenir. Golf ve tenis gibi spor dalları yaygınlaşır. İlk futbol kulübü 
Levanten aileler öncülüğünde “Bournabat Football and Rugby Club” adıyla 1894 yı-
lında Bornova’da kurulur. Levantenlerin modern sporlara karşı ilgisi, kentte yaşayan 
Rumların, Ermenilerin ve Türklerin de spor kulüpleri kurmalarının, sportif organizas-
yonlar hazırlamalarının önünü açmıştır. 
Levanten sporcular, uluslararası müsabakalara da katılmış; 1906 yılında Atina’da 
düzenlenen ara olimpiyatlara büyük çoğunluğu İzmirli Levantenlerden oluşan bir 
futbol takımı da iştirak etmişti.  Edwin Charnaud, Zare Kuyumcuyan, Eduard Gira-
ud, Jacques Giraud, Henri Joly Percy La Fontaine, Donald Whittall, Albert Whittall, 
Godfrey Whittall, Harold Whittall gibi isimlerden kurulu kadro ikinci olma başarısı 
göstermişti. 
Paradiso-Kızılçullu’da düzenlenen at yarışları, kentteki önemli sportif faaliyetler için-
de en çok ilgi gösterilenlerden bir tanesiydi. Paterson, Aliotti, Rees, Forbes, Giraud 
gibi Levanten ailelerin öncülük ettiği yarışlar, 19. yüzyılın ortalarında büyük ilgi top-
lamaktaydı. Yurt dışından davet edilen jokey, seyis ve antrenörler, farklı cinslerden 
değerli atlar, Levanten köşklerinin arazilerinde kurulan haralar ve hipodrom, bu spo-
ra İzmirli Levantenler tarafından önem verildiğini göstermektedir. 
Yarışları organize etmek için Levantenlerin öncülüğünde Smyrna Races Clup-İzmir 
Yarış Kulübü adıyla bir kulüp kurulmuştu. Düzenli yarış takvimlerinin yanında, Pas-
kalya gibi özel günlerde de yarışlar yapılırdı. Yarış günleri, izlemeye gelen halk için 
panayır havasında geçer, eğlenceler düzenlenirdi. Yarışlara kentte yaşayan her ke-
simden insan ilgi gösterirken, kentin önemli şahsiyetleri de tribünlerdeki yerini alırdı.

Bornova Panionion Oyunları konulu kartpostal. 
Sağda Samos Filarmoni Orkestrası’nın 
gösterisi, Solda Vâli Mehmet Kâmil Paşa ve 
farklı milletlerden Levantenler. 

1905 tarihli kartpostal, Buca Hipodromu.
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Fotoğrafta 1930’ların 
ortasında kentteki 
Levantenlerden kurulu 
‘Ecnebi’ Altay futbol 
takımı, şimdiki Atatürk 
Kapalı Spor Salonu’nun 
yerinde bulunan 
Halk Sahası’nda 
görülmektedir. 
Takımda Edvin ve Jo 
Klark (Clarke) gibi  
isimlerin yanı sıra 
İzmirli Levantenlerden 
Polycarpe Corsini (arka 
sıra), Abers Simes 
(ön sıra - sol başta),  
Polycarpe Armao (ön 
sıra en sağda) gibi 
isimler yer almaktadır.

Sportmen Dergisi, 
30.09.1946

1906 yılının Levanten İngilizlerinden 
oluşan futbol takımı. Kentin önemli 
Levanten ailelerine mensup sporcular 
fotoğrafta gözükmektedir. Güneş Dergisi, 
27 Mart 1944.

20. yüzyılın başına ait 
bir İzmir kartpostalı, 

Körfezde Sporting 
Kulüp önünde 

düzenlenen kürek 
yarışlarından bir 

görüntü.
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YAŞAM VE İNANÇLAR
İzmirli Levantenler, dilleriyle, yemekleriyle, bayramlarıyla geldikleri ülkelerin kültür-
lerinin temsilcileri olmuşlardı. Bununla birlikte dini ve ulusal geleneklerini İzmir’in 
kültürel çoğulculuğu içinde sürdürmüşler ve kuşaklar boyunca aktarmışlardır. 

Meryem Ana - 3 Nisan 1907 Buca’daki Protestan Kilisesi ve önündeki 
mezarlıktan bir görünüm. 1838 yılında 
yapılan kilise Protestan İngiliz şapelidir. 

Alex Baltazzi katedralde bir kilise ayininde.

Sainth John Kilisesi’nde 
(günümüzde İzmir Amerikan 
Kültür Merkezi’nin yanı) 
yapılan kiliseye üye etme ayini 
(Cathedrale confirmation) 
Fotoğrafta Alex Baltazzi 
papazların olduğu bölümde 
elinde İncil ile görüntülenmiştir.
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Çoğunlukla Katolik ve Protestan mezhebine mensup Avru-
palı Levantenler; Karşıyaka, Alsancak, Buca, Bornova gibi 
İzmir’in değişik yerlerinde kiliselere sahipti. Bu kiliseler; 
kurulmaya başlandığı andan itibaren cemaatlerin bağlı ol-
dukları devletler, hükümdarlar ya da kentin ileri gelenleri 
tarafından desteklenirdi. Hatta Osmanlı Sultanları bile, Ka-
tolik ve Protestan Avrupalının dini ihtiyaçlarını karşılamaları 
için kentte kiliseler kurulmasına izin ve destek vermiştir.  İç 
ve dış yapılarıyla birer sanat eseri olarak önemli mimarların 
imzasını taşıyan kiliseler, tıpkı Levanten evleri gibi sevinçli 
ve hüzünlü anıları saklayan, Levanten kültürünün İzmir’deki 
önemli simgelerindendi.

Notre Dame Du Rosaire 
(Domeniken) Kilisesi

Notre Dame Du Rosaire 
(Domeniken) Kilisesi. 

Yapı, 1757 yılında hizmete 
girmiştir. 1774-1880 yılları 

arasında pek çok onarım 
geçiren yapı cemaate 

yetersiz kalınca 1902 yılında 
aynı yerde daha büyük bir 

kilise inşa edilmiştir.

Alex Baltazzi’nin kuzeninin 
düğün töreni. Kuzeninin 

ailesi “Vaileri” olarak bilinen 
bir Levanten ailesidir. 

Fotoğrafta, arkada, sol 
en başta babası, Alex 

Baltazzi’nin (öndeki takım 
elbiseli çocuk) hemen 

arkasında annesi. Gelin 
Liliane Depoli, damat ise 

Alfred Vaileri’dir. Diğer kişiler 
ise Baltazzi’nin akrabalarıdır. 
Fotoğrafın çekildiği yer, İzmir 

Santa Maria Kilisesi’dir.
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RAYMOND CHARLES PÉRÉ
Raymond Charles Péré, 1854 yılında, Güneybatı Fransa’da, 
Nouvelle-Aquitaine’deki Landes’de Roquefort kasabasın-
da doğdu. 1881 yılında İzmir’e gelen Péré, İzmir’in önemli 
Levanten ailelerinden Russo’ların kızı Anais ile evlendi. 15 
Ekim 1929’da, İzmir’de öldü. Kırk yılı aşkın kariyeri boyunca 
Péré, başta kentin simgesi olan Konak Meydanı’ndaki Saat 
Kulesi olmak üzere önemli mimari eserlere imza attı. İkinci 
Abdülhamid’in tahta çıkışının yirmi beşinci yılı kutlamaları 
nedniyle yaptırılan ve yapımına 1901 yılında başlanan Saat 
Kulesi, mimarın en önemli eseridir. Mimar aynı zamanda, 
kule çevresinin peyzaj çalışmasını yapmıştır. Yine İkinci Ab-
dülhamid’in tahta çıkışının yirmi beşinci yılı kutlaması için 
yaptırılan, Sarı Kışla içindeki çeşmeli havuz, Péré’ye ait 
bir diğer eserdir. 1894-1899 yılları arasında Péré, İzmir’in 
önemli dini yapılarından olan St. Policarp Kilisesi’nin yeni-
leme çalışmalarını üstlenmiştir. 1904 yılında inşa edilen 
Karşıyaka’daki St. Helene Katolik Kilisesi, günümüzde Al-
sancak Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi binası olarak kul-
lanılan Fransız Hastanesi binası, Eski Alman Konsolosluğu 
ve Mithat Paşa Caddesi üzerinde yer alan Ayşe Mayda Evi, 
Levanten mimara atfedilen yapılardır. Péré, 25 Mart 1901 
yılında İkinci Abdülhamid tarafından üçüncü rütbeden bir 
nişan ile onurlandırılırken Fransa da onu, Legion d’Honneur 
Nişanı ile ödüllendirdi.

SERMÜHENDİS BARANOFSKİ EFENDİ
1841 yılında Polonya’da doğan Baranofski, Varşova Üniver-
sitesi’nde mühendislik eğitimi aldı. 1863’te Ruslar Polon-
ya’yı işgal edince, Osmanlı’ya sığındı. Sermühendis Bara-
nofski Efendi, köprü ve yol yapımında, Bursa - Kastamonu 
- Manisa - Harput ve Kudüs’te görev aldı. İzmir’de nafia ida-
resi ve eğitim - öğretim işlerini yürüten komisyonda da gö-
rev aldı. Sultan ll. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. senesi 
şerefine, yapılması uygun görülen saat kulesinin inşasında 
Mimar Raymond Charles Pere ile çalıştı. Sermühendis Bara-
nofski Efendi 1918 senesinde, İzmir’de vefat etti.

Soldan sağa ayaktakiler : 
Henriette Pére, Elysé Russo, 
? Pére, Marcel Russo, Marie 
Maggiar Russo, ? Pére, Marthe 
Russo, Raymond Pére, Marie-
Jeanne Russo, Adele Russo, 
Marie (Pére) Balladur, ?, 
Gabriel Russo.
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KÖŞKLER ve BAHÇELER; YALILAR ve SAHİLLER
Levantenler için, kent merkezindeki yaşantılarına bir seçenek olarak İzmir çevre-
sinde bulunan Bornova, Buca, Karşıyaka gibi yerleşimler göz alıcıydı. Bu yerleşim-
ler, Levantenler tarafından erken dönemlerden itibaren iskân edilmişti ve buralar, 
özellikle 18. yüzyılın başından itibaren kentte yayılan salgın hastalıklar karşısında 
hayatlarını sürdürebilecekleri mekânlar olmuştu. Levantenler, şehirdeki yaşamdan 
uzak olan bu noktalarda, göz alıcı konutlar, köşkler inşa ettiler; kentin çeperinde, en 
az kent merkezindeki kadar canlı ama sakin yaşamlar sürdürdüler. Levanten kültü-
rünü yansıtan en önemli eserleri bu mekânlarda meydana getirdiler. Geniş bahçeli 
ve yüksek duvarlı köşk yapıları, dönemin önde gelen seyyahlarının, ziyaretçilerinin 
ağırlandığı mekânlardı. Buca’da olduğu gibi geniş arazilere ve gösterişli mülklere 
sahip Levanten ailelerden at yarışlarına meraklı olanlar, arazileri üzerinde özel cins 
atlarını yetiştirdikleri haralar kurdular. Doğa yürüyüşleri, piknikler ve av partileri en 
çok tercih edilen boş zaman etkinliklerini oluşturuyordu. 
Bu yerleşimler zamanla içinde demir yolu ve vapur gibi ulaşım araçlarıyla kent ile 
daha kuvvetli şekilde bağlandı. Buca, Bornova ve Seydiköy gibi yerleşimler, demir 
yolu hattı ile kent merkezine bağlanırken; bir deniz yerleşkesi olan Karşıyaka, 19. 
yüzyıl sonlarında merkezle arasında düzenlenen vapur seferleriyle kent merkezine 
bağlanmıştı. Kent ulaşımında yaşanan bu gelişmeler, yerleşimlerin görünürlüğünü 
daha da artırmıştı. Bundan başka Bayraklı, özellikle 19. yüzyıl ile birlikte Levanten 
endüstriyel işletmelerin ve fabrikaların bir endüstriyel bölgesi olan Halkapınar gibi 
bölgelere yakındı. Bu bölge, sakin bir yaşam sürmek için imkânlara sahipti.

FORBES KÖŞKÜ
İngiliz Forbes Ailesi’ne ait köşk 1908 yı-
lında inşa edilmiş, ancak yapının tamam-
lanmasının hemen ardından 1909 yılında 
yanmış ve 1910 yılında bir kez daha inşa 
edilmiştir. Geniş bahçelerle çevrili köşkte, 
Buca’daki pek çok Levanten köşkünde ol-
duğu gibi haralar bulunmaktadır. Forbes 
Ailesi’nin İzmir’den ayrılmasının ardından 
köşk, İzmirli bir başka ünlü Levanten aile 
olan Whittall Ailesi tarafından kullanılmış-
tır. Birçok farklı mimari üslubu bir arada 
barındıran yapı, Buca Levanten köşklerin-
de görülen eklektik özellikler taşımaktadır.
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REES KÖŞKÜ
İzmir’in ünlü Levanten ailelerinden İngiliz Rees Ailesi’nin ünlü köşküdür. İnşa edil-
diği tarih kesin olarak bilinmemekle birlikte, Rees Ailesi’nin bu köşke en erken 19. 
yüzyılın sonlarında taşındığı bilinmektedir. Köşk, balkonlu kule motifleri, klasik kor-
kulukları, sade pencereleri ile İtalyan Rönesans üslubunun izlerini taşımaktadır. Ta-
rih boyunca farklı amaçlar için kullanılan yapı, günümüzde Dokuz Eylül Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dekanlık binası olarak hizmet vermektedir.

BALTAZZİ KÖŞKÜ
Baltazzi Ailesi tarafından inşa ettirilen yapı, 19. yüzyılın ortalarına tarihlenmektedir. 
Neo-klasik mimari üslupta inşa edilen köşk, 1890 yılında Ispartalıyan Ailesi’nin mül-
kiyetine geçmiştir. Bu dönemde köşkün bahçesine, içinde heykel bulunan bir havuz 
eklenmiştir. Bina, Cumhuriyet Dönemi’nde kamulaştırılır. İlk dönemlerde Buca Orta-
okulu’nun yurt binası olan yapı, 1966 yılında Buca Lisesi’ne tahsis edilmiştir. Bir dö-
nem Güzel Sanatlar Lisesi olarak kullanılan yapı, günümüzde Işılay Saygın Anadolu 
Lisesi bünyesinde hizmet vermektedir. 1863 yılında İzmir’e gelen Sultan Abdülaziz, 
Baltazziler tarafından bu köşkte ağırlanmıştı.

CHARLTON WHITTALL EVİ  “BÜYÜK EV”
18. yüzyıl sonlarında Hollandalı rahibeler için manastır olarak inşa edilen yapı, 
19. yüzyıla gelindiğinde İngiliz tüccar, “J.W. Whittall and Co.” şirketinin kurucusu 
Charlton Whittall mülkiyetine geçerek konuta dönüştürülür. Mimari açıdan, bodrum 
katı üzerine yükselen tek katlı köşk, 1867 yılından sonra ikinci katın eklenmesi 
ile “Büyük Ev” olarak anılmaya başlar. Köşkün inşasında kullanılan malzemeler ve 
yapımında çalışan ustalar çoğunlukla Avrupa’dan getirtilir. Bu açıdan önemli ölçüde 
para harcandığı düşünülmektedir. Whittall Ailesi, Noel yemeği ve büyük kabulleri, bu 
evde yapmaktaydı. Köşk, Sultan Abdülaziz ve ileriki yıllarda George V. adıyla İngiliz 
tahtına çıkacak olan George Frederick Ernest Albert gibi dönemin önemli şahsiyet-
lerini konuk etmiştir. 1930 yılında kenti terk eden Whittall Ailesi “Büyük Ev”i; “İzmir 
Basma Sanayi” ve “İzmir Pamuk Mensucat” şirketlerinin kurucusu olan Giraud Ai-
lesi’ne satmıştı. 1948 yılına kadar Giraud’larda kalan köşk, o yıl kamulaştırılmıştır. 
Günümüzde halen Ege Üniversitesi Rektörlük binası olarak hizmet vermektedir.

ALİOTTİ KÖŞKÜ
Köşk, İtalyan kökenli bir Levanten ailesi olan Aliotti Ailesi için 1914 yılında İzmir’in 
gözde sayfiye semtlerinden Karşıyaka’da inşa edilmiştir. 30’lu yılların sonunda şe-
hirden ayrılan Aliotti Ailesi, köşkü Yaşar Ailesi’nin Rodos Adası’nda bulunan evi ile 
takas etmiştir. Günümüzde Durmuş Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’na ev sahipliği yap-
maktadır.
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PATERSON KÖŞKÜ
Köşk, 1859 yılında İzmir’e yerleşen İskoç John 
Borthwick Paterson tarafından 19. yüzyılın so-
nunda inşa edilmeye başlanmış ve dönem dö-
nem eklemeler yapılarak 20. yüzyıl ilk çeyreğinde 
son halini almıştır. Uzun bir süre İzmir Levanten 
topluluğunun gözde buluşma mekânlarından biri 
olmuştur. Paterson’ların ev sahipliği yaptığı hare-
ketli sosyal yaşam, ailenin 1958 yılında İzmir’den 
ayrılışına değin sürmüştür. Yapı, konut kullanı-
mını takiben, 1968-1972 yılları arasında NATO 
kuvvetleri çalışanlarının ofis ve lojman binası ol-
muş, 1973 yılından sonra ise halı fabrikası olarak 
kullanılmıştır. Yapının fabrika olarak kullanımı, 
ahşap kiriş ve döşemelerde yıpranmaya bağlı 
önemli sorunlar yaratmıştır. 1978 yılında İzmir 
Valiliği’nin, kültürel amaçlı kullanım doğrultusun-
da kamulaştırdığı yapı sırasıyla Kültür Bakanlığı, 
Ege Üniversitesi ve Turizm Bakanlığı gibi birçok 
kurum arasında el değiştirmiştir. 1979 ve 1987 
yıllarında geçirdiği iki büyük yangın sebebiyle köş-
kün ana gövde ile batı kanadı büyük ölçüde hasar 
görmüştür. Restorasyon faaliyetleri çoğu kez ke-
sintiye uğramıştır. 1988 yılında yapıda yaşanan 
fiziksel kayıplar doğrultusunda, mülk sahipleri 
ve Kültür Bakanlığı arasında bir dava süreci baş-
lamış bu süreç 2012 yılında uzlaşma ile sonuç-
lanmıştır. Yapı 16.02.2017 tarihinde başlatılan, 
Paterson Köşkü Restorasyon Projesi ile yeni bir 
sürece girmiştir. 

Aliotti Köşkü Paterson Köşkü

Rees Köşkü

Baltazzi Köşkü

Charlton Whittall Evi
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ALEXANDRE BLACQUE
1792 yılında, Paris’te doğan Alexandre Blacque, babasının Fransa’daki siyasi ko-
numunu kaybetmesinden dolayı ülkeyi terk etmiş, küçük yaşlarda İzmir’e gelmiş ve 
birkaç yıl İzmir’de yaşamıştır. Fransa’daki hukuk tahsilinin ardından, 1820’li yılların 
başında yeniden İzmir’de yaşamaya başlayan Blacque, kentte Fransız tüccarların 
temsilciliğini yapmıştır. Blacque, basın hayatının öncü isimlerinden biri olarak, kent-
te çıkan gazetelerin ya kurucusu ya da ortağı olmuştur. Le Journal de Smyrne, Le 
Courrier de Smyrne ve La Spectateur Oriental adlı gazeteler, İzmir’in “ilk gazetecisi” 
olarak nitelendirilen Alexandre Blacque’ın imzasını taşır. Çıkardığı bu gazetelerde, 
dönemin uluslararası siyasetiyle ilgili yazılar yazmış; bu yazılarda Yunanistan, Rusya 
ve Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki siyasi faaliyetlerini sert bir şekilde 
eleştirmiştir. Bu tavrı, o dönemde siyasi ve ekonomik egemenliklerini Osmanlı İmpa-
ratorluğu aleyhine genişletmeye çalışan Yunanistan, Rusya ve Fransa’nın tepkisini 
çekmiştir. Alexandre Blacque, bu devletlerin İzmir’deki temsilcilikleri aracılığıyla pek 
çok kez sert bir dil ile uyarılmıştır.
Sultan II. Mahmud’un davetiyle İstanbul’a giden Blacque, Takvim-i Vekayi’nin Fran-
sızca basımı Le Moniteur Ottoman’ı yayınlayarak basın tarihinde önemli bir yer edin-
miştir. Alexandre Blacque, 1836 yılında II. Mahmud’un kendisini özel bir görev ile 
gönderdiği Fransa’ya giderken uğradığı Malta Adası’nda hayata gözlerini yummuş-
tur. Alexandre Blacque ya da nâm-ı diğer “Blak Bey”, yaptığı yayın faaliyetleri ile hem 
İzmir’in hem Türkiye basın tarihinin ilklerindendir.

VİTTORİO PİSANİ
Ressam Vittorio Pisani, 1899 yılında Korfu Ada-
sı’nda doğdu. Babası bir İtalyan; annesi ise bir 
Yunan’dı. Babasının İtalyan hükümeti tarafın-
dan İzmir Güzel Sanatlar Okulu Müdürlüğü’ne 
tayin edilmesiyle 1906 yılında İzmir’e geldi. Pi-
sani, Yunan işgalini takiben, 1919 yılının Hazi-
ran ayında İzmir’den ayrıldı ve bir daha geri dön-
medi. Sanat çalışmalarına İtalya’da devam eden 
Pisani, 1974’te bu ülkede vefat etti. Yaklaşık beş 
bin resmi bulunan Pisani’nin çalışmalarının için-
de, İzmir’in işgaline ilişkin tablolar önemlidir. 
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BİTİRİRKEN
“Eve dönüş ne güzel! İster Afrika, isterse Avrupa sahillerin-
den gelinsin, İzmir uzaktan görününce insan kendini mutlu 

bir ortamda hissediyor. Çünkü ne de olsa özünde hep 
İzmirliyiz...” 

Willy SPERCO (1887-1978) 
Aktaran: Alex BALTAZZİ

1990’ların başları... 
Alsancak. Levanten ve 
Türk kadınlar bir arada...
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1• Le Levant Gazetesi, İzmir’de bir Türk  gazeteci tarafından 
hazırlanan ilk Fransızca gazetedir. 1918 yılında, Mehmet Sırrı 
ve Michel Cambéres ortaklığında yayın hayatına başlamıştır. 
İZMİR MİLLİ KÜTÜPHANE Koleksiyonu.  

2• Willy Sperco, 20 Ekim 1887 yılında İzmir’de doğmuştur. 
Venedik kökenli bir aileye mensuptur. Sperco, Almanya 
ve Fransa’da hukuk eğitimi alır. I. Dünya Savaşı sırasında 
denizcilik ve nakliyat sektöründe faaliyet göstermek amacıyla 
Türkiye’ye döner. İzmir’de çeşitli gazeteler yayınlayan Sperco, 
1958 yılında Mustafa Kemal Atatürk isimli, önemli bir kitap 
da yazmıştır. 1987 yılında vefat etmiştir. 

3• Charlotte Sperco’ya ait şapkalar. ASİYE TAR Bağışı. 
APİKAM Koleksiyonu.

4• Ioannes Giovanni Misiç’in Düdüğü: Alsancak, Saruhanlı, 
Uşak tren garlarında görev yapan Hırvat kökenli Ioannes 
Giovanni Misiç’in (1890-1981) ahşaptan imal edilmiş 
istasyon düdüğü. 19. yüzyılın ortalarından itibaren pek çok 
Avrupalı, İzmir merkezli kurulan demiryolu hatlarının gerek 
yapımında gerekse işletmelerinde çalışmak için Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinden İzmir’e akın ediyorlardı. Misiç de 
bunlardan biriydi. ENRIKO FILIPUCI Koleksiyonu.

5• Smyrna Fig Packers Şirketi’ne ait 1927 tarihli hisse 
senedi. FİLİZ KALFAOĞLU Bağışı. APİKAM Koleksiyonu.

6• İzmir Kazası, Değirmendere Nahiyesi, Ahmetbeyli köyünde 
işletilen zımpara madenine ilişkin belge. APİKAM Koleksiyonu

7• Oriental Carpet Manifacturers Ltd. (OCM) - Şark Halı 
Üreticileri Kataloğu, 1910’lu yıllar. APİKAM Koleksiyonu.

8• Anadolu’nun farklı yerlerinde dokunmuş halılar, dünyanın 
pek çok yerinde tercih edilen ürünlerdendi. 1850’li yıllarda 

Sivas’ta dokunmuş hayat ağacı motifli el dokuması 
bir kilim. ATALAY ve AYŞE TUNA Bağışı. APİKAM 

Koleksiyonu. 

SERGİMİZDE YER ALAN OBJELERİN KÜNYESİ
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9• İtalyan stilinde yapılmış olan bu mandolin, 1922 
Yangını’nda tamamen ortadan kalkmış olan Sponti Pasajı’nın 
içindeki Corletti adlı müzik aletleri mağazasında üretilmişti. 
Mandolinin içinde yer alan İtalyanca-Yunanca etiket, satış 
yeri olarak Sponti Pasajı’nı işaret etmektedir. Etikette, 
Corletti ailesinden Louise Corletti’nin de ismi bulunmaktadır. 
Günümüze kadar ulaşmış örneklerden biridir. APİKAM 
Koleksiyonu.

10•1926 yılına ait St. Joseph Lisesi karnesi. APİKAM 
Koleksiyonu.

11• İzmir’de yaşayan Levantenler tarafından düzenlenen 
karnavallar ile Levantenler tarafından kurulan amatör 
tiyatro grupları ve onların faaliyetlerini gösteren kart baskı 
fotoğraflar. (1950’li yıllar)  ANNA MARİE EREN Koleksiyonu.

12•Notre Dame De Sion Fransız Kız Okulu’na ait 1931 
yılına tarihlenen tasdikname. Notre Dame de Sion’un 
kentte Karşıyaka (Cordelio) ve Alsancak’ta (Punta)  olmak 
üzere iki şubesi vardı. Okul, ilk olarak Alsancak’ta 1875 
yılında kurulmuştur. Ecolo de Cordelio olarak da anılan 
Karşıyaka’daki şubesinin kuruluş tarihi tam olarak bilinmese 
de en erken 1894 yılı olduğu düşünülmektedir. Farklı din 
ve etnik kökenden öğrencilere eğitim vermiş okul, “Yabancı 
Okullar Yönergesi” çerçevesinde 1935 yılında kapanmıştır. 
TECLA G. APERİO Koleksiyonu.

13• Notre Dame de Sion’un Ecolo de Cordelio olarak bilinen 
Karşıyaka’daki şubesine ait kart baskı fotoğraf. (1930’lu 
yıllar) TECLA G. APERİO Koleksiyonu.

14• H.D. Giraud’a ait aile fotoğraflarından oluşan cam 
plakalara basılı negatifler ve kart baskı. APİKAM Koleksiyonu.

15• Levanten  bir zanaatkâr tarafından yapılmış kahve 
fincanları. NECDET ÖZBELGE Bağışı. APİKAM 

Koleksiyonu.

9

12

13

15




