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Iii M. BAHA TANMAN 

SEIAMİYYE 
(~~1) 

Celvetiyye tarikatının 
Selamİ Ali Efendi'ye 

(ö. 1103/1691) 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. SELAMİ ALİ EFENDi). 

SElAMLIK 

(bk. CUMA SELAMUGI). 

SElANİK 

Yunanistan'da tarihi bir şehir. 

_j 

_j 

_j 

Bugün Thessaloniki olarak anılmakta 
olup Osmanlı coğrafyacılarınca "İstanbul'un 
bir parçası", yahudiler tarafından "şehirle
rin anası" diye tanımlanır. 1912'ye kadar 
çeşitli ve çok kültürlü nüfusu ile kozmo
polit bir özellik göstermiş, XIX. yüzyılda 
Tuna üzerindeki Rusçuk ile birlikte impa
ratorluğun en modern şehri olmuştur. Bu
rası ayrıca Jön Türk hareketinin beşiği ve 
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mus
tafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehirdir. 

Themaic 1 Therme (Selanik) körfezinin ku
zey ucunda Vardar ırmağı ağzının 16 km. 
kadar doğusunda yer alır. Chortiats (Os
manlı döneminde Kurusan) dağlarının 

eteklerinde muazzam zenginlikte bir ta
rım iç bölgesine hizmet veren güvenli ve 
geniş bir limana sahiptir. Makedon Kralı 
(Diadok) Kassander tarafından Makedon
ya Kralı ll. Philip'in kızı olan karısı Thessa
lonike'nin adına milattan önce 316'da ku
ruldu. Planlaması yapılarak inşa edilen bu 
yeni kent bir ticaret merkezi olarak düşü
nüldü. Geniş bir agora, bir tiyatro ve bir 
hipodromla anıtsal yapılar inşa edildi ve 
çevredeki yirmi altı küçük kasabadan top
lanan nüfus buraya yerleştirildi. Şehrin bu 
antik planı uzun asırlara rağmen kısmen 
de olsa bugüne ulaşmıştır. Milattan önce 
168'de Roma İmparatorluğu'nun bir par
çası olan şehirde SO yılında Aziz Pavlus bir 
hıristiyan cemaat oluşturdu ve Hıristiyan
lığı yaymaya başladı. Şehrin koruyucu azizi 
Roma ordusu prokonsülü olup Ekim 303'
te öldürülen Demetrios idi ve 450 yılı ci
varında mezarının üzerine Balkanlar'ın en 
büyük kiliselerinden biri inşa edildi. 

IV. yüzyılın son on yıllarına doğru İmpa
rator Theodosios tarafından etrafı surlar
la çevrildi. 390'da Theodosios'a karşı mey
dana gelen bir ayaklanma hipodromda top
lanan 7000 erkek, kadın ve çocuğun katle
dilmesiyle bastırıldı. 423'te Ostrogotlar'ca 
kuşatıldıysa da ele geçirilemedi. 550-750 
yılları arasında Makedonya'nın Slav ve Avar 
işgallerine uğraması sırasında dört defa 
muhasara edildi, fakat alınamadı ve Or
todoks Hıristiyanlığı'nın "bir kalkanı" olarak 
kalmayı başardı. Bu dönemde Aziz Demet
rios kültü ön plana çıkarıldı. 620'de büyük 
yıkım getiren bir deprem şehrin en eski 
yapılarını ve sütunlu sokaklarını yerle bir 
etti; böylece antik yerleşim yeri bütünüyle 
ortadan kalktı. Bundan sonra Selanik dar, 
eğri büğrü sokakları, binalar arasında bah
çeleri ve yeşilliğiyle Ortaçağ Bizans mode
line uygun biçimde yeniden inşa edildi. 

904 yılı yazında Girit'ten gelen bir Arap 
donanınası şehri ele geçirdi, on gün sü
ren yağmanın ardından iddia edildiği üze
re 22.000 esir alarak Girit' e döndü. X ve Xl. 
yüzyılların başında Bulgar çarları Büyük 
Simean ve Samuel'in şehri alma teşebbüs
leri başarısızlıkla sonuçlandı. 1185 Ağus
tosunda Sicilya ve Güney İtalya'dan gelen 
Normanlar 200 gemilik bir donanma ve 
orduyla karadan ve denizden saldırdı; şeh
ri feci şekilde yağmalayarak beraberinde 

sonradan Sicilya'ya yerleşecek olan, çoğun
luğu esnaf birçok kişiyi esir alıp götürdü. 

Yirmi yıl sonra bir Haçlı ordusu şehri ele ge
çirip Latin Selanik Krallığı'nın (ı 205-1225) 
merkezi haline getirdi; birçok önemli Or

todoks kilisesi (Aziz Demetrios, Aya Sofya 
vb.) yerel halkı rencide edecek biçimde Ro

ma Katalik kilisesine dönüştürüldü. XIII ve 
XIV. yüzyıllar şehir için Bizans kültürünün 
olgunluk çağları oldu. Bu dönem 1342'de 
burayı zapteden ve soylu sınıfını yok eden, 

bunun yerine yedi yı l süre ile kendi ken
dini yönetmek için bir idare kuran Zelot
lar'ın kanlı ayaklanmasıyla kesintiye uğra
dı. 1349'da Bizanslılar şehre yeniden ha
kim oldu. Geç Bizans döneminde Selanik'in 
nüfusu erken dönemlere göre daha azdı. 
Şehrin yukarılarında bulunan geniş arazi

ler boş kaldı veya bağ, manastır bahçeleri 
ya da bostantarla doldu. Türkler 1430'dan 
sonra geldiklerinde bu boş arazilere yer

leşti. 

789 (1387) baharında Çandarlı Hayred
din Paşa ve Gazi Evrenos kumandasındaki 
birlikler uzun süren bir abluka neticesin

de Selanik'i ele geçirdi. Osmanlılar şehirde 
tam bir idari kontrol kurmadı. XV. yüzyıl 
tarihçilerinden Neşrl ve Ducas'ın bazı atıf
ları, Selanik halkının 1391 ya da 1394'te 
Türk idaresinden çıktığı, Yıldırım Baye

zid'in şehri geri almak için buraya akın et
mek zorunda kaldığı şeklinde yorumlan

mışsa da Selanik başpiskoposları lsidoros 
Glabas (ı 380- ı 396) ve Gabriel'in ( 1397-
ı 4 ı 6) bugüne ulaşan vaaz kayıtları böyle 
bir şeyin olmadığını ve Yıldırım Bayezid 

ile başpiskoposluğun ilişkilerinin iyi oldu
ğunu gösterir. Her ikisi de şehir halkına 

karşı ummadıkları kadar iyiliklerde bulu

nan sultanla yapılan bir görüşmeye atıfta 
bulunur. Yıldırım Bayezid, Selanik karşısın

daki bir tepeye Türk garnizonunun varlı

ğını belirten bir burç ya da kale yaptırdı. 
Konstantin Kostenets'in Sırbistan Kralı Ste

fan Lazarevic'in hayatını anlattığı metne 
göre 1402 Ankara bozgunundan sonra 
Bizans imparatoru ll. Manuel Paleiologos, 

Selanik'i alıp kaleyi de yıktırdı. Emir Süley
man Çelebi ile Bizanslılar arasında Gelibo

lu'da yapılan antlaşma uyarınca Selanik 
1403'te resmen Bizans idaresine geçti ve 
1. Mehmed dönemi boyunca bu şekilde 
kaldı. ll. Murad tahta geçince Selanik'i ab
luka altına aldı. Bizanslılar da koruyama
dıkları Selanik'i Venedik'e sattı. Osmanlı

lar buna itiraz etti ve Venedik'e karşı sa

vaş açtı. Konstantin Jirecek ya da Apos
tolos Bakalopoulos gibi tarihçiler, Selanik'-



Selanik Kalesi'nin XVII I. yüzyılı n son larına ait bir çizimi (BA, Plan-Proje Tasnifi, nr. 797) 

teki Venedik idaresini ( 1423-1430) şehrin 

tarihinde görülen en kederli dönem diye 
nitelemiştir. Venedikliler büyük bir donan
ma göndermemiş. yeterli miktarda asker 
yollamamış ve şehir halkına karşı zorbaca 
davranmıştır. Bir zamanların canlı, zen
gin ve nüfusu kalabalık tüccar şehrinde 
bu dönemde açlık ve sefalet hüküm sür
dü; halkın çoğu şehri terketti. ll. Murad 
savaşmadan teslim olmaları halinde şehir 
halkına imtiyazlı bir statü sağlamayı tek
lif etti, Rum halk bu teklife olumlu yak
laştıysa da Venedik yönetimi ll. Murad'ın 
teklifini reddetti. 

29 Mart 1430'da bir ay süren şiddetli 
bir kuşatmanın ardından bizzat ll. Murad 
önderliğindeki Osmanlı birlikleri surları aş
tı. Johannes Anagnostos'un anlatırnma gö
re kanlı bir çatışma vuku buldu ve halk
tan birçok kişi esir edildi. Ancak daha son
ra ll. Murad ve Sırp Despotu Durad Bran
kovic fidye karşılığı esirleri serbest bırak
tı. ll. Murad. Venedikliler döneminde şeh
ri terkedenlere geri dönmeleri çağrısında 
bulundu ve bunlara önceden edindikleri 
mal ve mülklerini iade etti. Aynı zamanda 
civardaki Osmanlı merkezi olan Yenice-i 
Vardar'dan 1 000 kadar Türk'ü Selanik'e 
yerleştirdi. Erken hıristiyan döneminden 
kalma Achairopoietos 1 Aziz Paraskevi Ba
zilikası'nı Eskicuma Camii diye anılacak olan 
bir cuma camisine dönüştürdü. Diğer ba
zı kiliseler ya mescide çevrildi ya da inşaat 

malzemesi kaynağı olarak kullanıldı. Ku
şatma sırasında yukarı şehir kısmında bu
lunan Vlattadon Manastırı'nın keşişleri , ye
rel rivayetlere göre ll. Murad'a şehrin su 
kaynağını nasıl keseceğini ve şehre en iyi 
nerelerden saldırılabileceğini göstermişti. 
Bundan dolayı fethin ardından manastı
ra imtiyazlı bir statü verildi ve manastır 
birçok keşişiyle şehrin en zengin yeri ol
maya devam etti. Burasının Çavuş Ma
nastırı adıyla anılması kentin ilk Osmanlı 
idarecisi olan Sungur Çavuş Bey'den dola
yıdır. 

Bizans Selanik'i bir dönem elli üç kiliseye 
ve on dokuz manastıra sahip bulunmak
taydı. Bazı araştırmacılar bu sayıları elli 
kilise ve kırk manastır diye verir. fakat kaç 
tanesinin f etihten önce var olduğu husu
sunda kesin bir şey yazmaz. Bugün Sela
nik'te hala orüinal durumunu koruyan Bi
zans'tan kalma on dört kilise mevcuttur. 
1430'dan kısa bir süre sonra Selanik hı
ristiyanlarının en az on beş kilisesi vardı. 
1572'de şehrin başpiskoposu, Alman din 
adamı Stephan Gerlach'a ellerinde otuz 
kilisenin bulunduğunu belirtmişti. 1 726'
da Ukraynalı hacı Barski aynı sayıdan bah
setmektedir. Çağdaş kaynak olarak Anag
nostis, ll. Murad'ı, şehirde dirlik ve düzeni 
yeniden sağlayan hareketleri ve kesintiye 
uğrayan ticareti canlandırmakta göster
diği özenden dolayı övmüştür. ll. Murad, 
Selanik'in tam merkezinde büyük çifte bir 
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hamam ve tüccarlar için büyük bir han 
inşa ettirdi. Bu büyük kervansaray 1920'
!ere kadar ayakta kaldı, bu tarihten sonra 
yerine bir otel yapıldı. Hamam ise günü
müze ulaştı ve 1990'larda mükemmel şe
kilde restore edildi. Her iki yapı da bugü
ne kadar Balkanlar'da inşa edilmiş en bü
yük bina sınıfındadır. ll. Murad aynı za
manda dedesine ait tepedeki kaleyi de 
(Yed i Kule 1 Heptapyrgion) yeniden inşa 
ettirdi ( 143 1) Yapılan çalışmalar buranın 

Bizanslılar tarafından kurulduğu iddiala
rının yanlışlığını gösterir. 

883 (1478) tarihli bir Osmanlı tahririn
de Selanik'te 864 müslüman ve 994 hıristi
yan hanesi kayıtlıdır (BA, TD, nr. 7, s. 524-

550) . Bu rakamlara göre müslümanların 
toplam nüfusu 4000-4300, hıristiyanların 
nüfusu 5000-6000 dolayındaydı. Hıristiyan 
mahallelerinin onundan dokuzu, iki dö
nem arasında belirgin ölçüde devamlılığa 
işaret edercesine Bizans devrindeki adları
nı korumuştur. Şehirde yahudiler yoktu ve 
büyük ihtimalle fetihten sonra Fatih Sul
tan Mehmed tarafından İstanbul'a yerleş
tirilmişlerdi. Nitekim 1429'da Anagnostis, 
Selanik'teki Bizanslı yahudilerden bahse
der. 893'ten ( 1488) kalma bir cizye defteri 
hıristiyan nüfusunun 1057 haneye kadar 
ulaştığını gösterir ve hiçbir yahudiden söz 
etmez. Selanik'te 1480'lerden itibaren abi
devi yapılar inşa edildi. 889'da ( 1484) İs
tanbul'da cereyan eden bir iktidar müca
delesi sonucu başşehirden uzaklaştırılıp 
Selanik valiliğiyle emekli edilen İnegöllü is
hak Paşa kendi adına bir zaviye-cami yap
tırdı. Bina Alaca İmaret Camii olarak da bi
linir. Bu caminin inşa edildiği yıllarda da
ha sonra paşa olacak olan Halil Bey Çarşı 
mahallesinde büyük bir çifte hamam yap
tırdı. Burası daha sonra çok sayıda yahu
dinin yerleştiği mahalle içinde kaldığından 
yahudi hamarnı adıyla tanındı. 

1492'de İspanya'dan kovulan müslüman 
ve yahudilerin çoğu Kuzey Afrika'ya, özel
likle de Osmanlı topraklarına yerleştirild i. 

Bunlar, bazı Osmanlı şehirlerinde Dırna
ta'nın düşüşüne tepki olarak hıristiyanla
rın kiliselerine el koydular. Selanik'te de 
erken hıristiyan döneminden kalma Aziz 
Demetrios Bazilikası camiye çevrildi ve Ka
sım ile Demetrios'u aynı kişi olarak gören 
İslami inanış uyarınca Kasımiye adıyla anıl
dı. ll. Bayezid bu yeni camiye bir gelir bağ
ladı. XVI. yüzyıl başlarına ait bir icmal def
terinde (BA, TD, nr. 167) ll. Bayezid vakfı
na ait üç hamamdan (Kule Hamam ı , Şen

gül Hamarnı ve Hamam-ı Cedld), bir ker
vansaraydan ve birçok dükkandan bahse
dilir. Caminin büyük kitabesinde Sultan Ba-
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yezid'in adı geçer ve camiye çevriliş tarihi 
898 (1493) olarak verilir. İspanya'dan ko
vulan yahudiler Selanik'in sur içi kısmına 
yerleştirilmişti. Burada küçük çaplı doku
ma sanayi kuruldu. Yahudiler, yerleştikten 
pek az bir zaman sonra kayda değer bir 
bilimsel etkinlik içerisine girerek hukuk ve 
İbrani bilgini Rabbi Samuel de Medina'nın 
liderliğinde zengin kütüphanesi olan bir bi
lim akademisi oluşturdular ; XVI. yüzyılın 
başında Selanik'te kitap basımını tanıttı
lar. 

Sofya Milli Kütüphanesi'nde bulunan ve 
tahminen 1502 tarihli olan bir defter par
çası nüfusun radikal değişimiyle birlikte 
şehrin çok çabuk geliştiğini yansıtır. Buna 
göre Selanik'te toplam 1680 haneli otuz 
yedi müslüman mahallesinde dört cami ve 
otuz üç mescid bulunmaktaydı. Hıristiyan
ların on mahallesi ve iki cemaatinde top
lam 1237 hane mevcuttu. Yahudiler "ba
tıdan gelen MOsevi cemaati" diye kaydedil
mişti. Altmış sekiz haneden oluşan Alman 
(Aiaman) grubu ile İspanya'dan gelen 686 
haneden oluşan bir başka MOsevi grubu 
vardı (toplam 2500 ki şi) . 925 (1519). 936 
( 1530) ve 976 ( 1568-69) tarihli tahrir ka
yıtlarının bir karşılaştırmasına göre 1478'
de şehir nüfusunun % 46'sı müslümandı. 
1 S02'de Selanik'in toplam nüfusu 1 0.000'
den 27.000'e çıktı ve müslüman nüfus % 
31'de kaldı. 1478'de olduğu gibi 1502 ka
yıtları da şehir nüfusunun nasıl şekillendi
ği noktasında birçok ayrıntı verir. Her iki 
defterde müslüman topluluk arasında bir
çok esnafın bulunduğu dikkati çeker. 1 S02 
defterine göre en geniş grubu müslüman 1 
Türk yünlü dokumacılar oluşturuyor ve 
bunları terzi, ipek dokumacıları, deri işçisi, 
boyacı, kuyumcu, bakırcı, nalbant at ara
bası tamircisi, saraç. bakkal. kasap, sabun 
yapıcısı , semerci, boyacı ve birçok katip 
takip ediyordu. Bu liste, var olan tarih ya
zımının sıkça söz ettiğinin aksine, özellikle 
yünlü dokumacılığı gibi gelişmiş meslek
lerin salt İspanya'dan gelen MOseviler ta
rafından şehre getirilmediğinin de açık ka
nıtıdır. 92S (1519) tarihli İcmal Talırir Def
teri'nin kayıtlarına göre süregelen iç göç
lerle yahudi nüfusu artmış ve 3143 hane
ye ulaşmıştır. Müslüman ve hıristiyanlar ise 
sayıca azalmış ( s ıras ıyla 1374 ve 1087 ha
neye gerilemiş), müslümanlar toplam nü
fusun % 2S'ini oluşturur duruma gelmiş
tir. Bütün bu rakamlara göre toplam nü
fus tahminen 28.000 civarındadır. 

XVI. yüzyılın ilkyıllarında daha önce mes
cid haline getirilen kiliselerden Aziz Katan
ni, Yakub Paşa tarafından camiye dönüş
türüldü. Cami vakfiyesi 1510 yılına daya-
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nır. Yaklaşık aynı dönemde Selanik'in yer
iisi olan Kadı İshak Çelebi eski Aziz Pante
leiman Kilisesi'ni İshakiye Camii'ne çevirdi. 
927'den ( 1521) az bir zaman sonra Vezir Ce
zeri Kasım Paşa, Selanik'e emekliliğe gön
derilince buradaki 13_14'ten kalma Oniki 
Havari Kilisesi'ni camiye dönüştürdü, bu 
yapıya bir imaret ve büyük bir hamam ek
letti. 1 s 19-1 530 arasında Selanik'te nüfus 
azalması oldu. Toplam 4587 haneyle 23.000 
kişiye düşen nüfusu oluşturan üç grup da 
küçüldü. Müslümanlar bütün nüfusun % 
27'sini teşkil ediyordu. 937 (1530) tarihli 
defterde Selanik'e yerleşen MQsevller'in is
panya, İtalya ve Portekiz'in bütün şehir ve 
kasabalarından, ayrıca Fransa ve Almanya'
dan (Apulia, Aragon. Gerona. İtalyan, Kastilya, 
Katalan. Li s bo n. Provençal, Saragosa. Sicilya ve 
diğer yerlerden) geldikleri kaydedilir (BA, TD, 

nr. 167. s. 82-85, 99-107) . 

Bu sıralarda sahilleri korumak için Se
lanik'te deniz surlarının doğu ucunda bir 
burç inşa edildi. Silinmiş durumdaki kita
besi inşaatın bitiriliş tarihini 942 (1535-36) 
diye verir. Bina Beyaz Kule (Lefkas Pyrgos) 
olarak bilinmektedir ve XX. yüzyılda şeh
rin sembolü haline gelmiştir. Evliya Çelebi, 
1 S36 tarihli Kanuni Sultan Süleyman'dan 
kalma büyük burcun girişinde yer alan ki
tabe metnini doğru şekilde kaydetmiştir. 
1912'de Yunan ordusu şehre girdiğinde 
yazıyı tamamen parçaladı. Yazının bir fo
toğrafı Atina'daki Alman Arkeoloji Ensti
tüsü'nde saklanmaktadır. 1988'de resto
rasyon çalışmaları esnasında, yapıyı inşa 
ettiren Kanuni Sultan Süleyman 'ın adını 

veren orüinal kitabenin bir parçası bulun
du. Suranın Bizans ya da Venedik eseri 
olduğu veya 1470'lerde Osmanlılar'ın hiz
metindeki bir Venedikli mimar tarafından 
yapıldığı bilgisi yanlıştır. Doğu duvarıyla 
Trigonon'un Yedikulehisarı yakınlarında bir
leştiği noktada benzer bir kule inşa edildi 
ve adına Kuşaklı Kule denildi. Bu kule Be
yaz Kule'den iki yıl ewel yapıldı. Ayrıca şeh
rin batı tarafına aynı dönemde çok sayı-

da topları barındırari güçlü bir istihkam 
inşa edildi. Yüzyıllar boyunca işlevini yeri
ne getiren ve XX. yüzyılda trafiğe kurban 
edilen bu yapıya Vardar Kalesi denmekte
dir. Evliya Çelebi tarafından verilen kita-

. besind!=!tarihi (."burc-ıder-saadet") 944'ü 
( 15 38) gösterir. 

1 S30 ile 1 S60 arasındaki otuz yılda müs
lüman nüfus % 17'ye geriledi, hıristiyanlar 
ise sayıca 1519'daki düzeye yeniden eriş
ti. Yahudi sayısı da arttı. Selanik için dü
zenlenen ve bugüne ulaşan en geç tarih
li tahrir defteri 976 ( 1568-69) tarihli olup 
müslüman nüfusun 746 hane ile istikrar 
kazandığını. hıristiyanların ise neredeyse 
yarı nüfuslarını kaybettiklerini gösterir (BA. 
TD, nr. 723 , s. 2-72). Öte yandan yahudi 
kesimi kayda değer bir şekilde büyüdü, 
hemen hemen 1 S 1 9' daki seviyesine ulaş
tı . Bunun sebebi süregelen Batı kaynaklı, 

Apulia ve Papalık topraklarından ve özel
likle İtalyan tüccar şehirlerinden (Livorno) 
kaynaklanan göçler olmalıdır. Yerli halkın 
toplam nüfusu 21.000 kişi civarındaydı . 

XVII ve özellikle XVIII. yüzyıllarda düşüş 
trendi tersine döndü ve müslümanların 
nüfusu yeniden artmaya başladı. Bütün 
bu değişikliklerin sebebi arka arkaya ge
len veba salgınları ve ekonomik zorluklar 
gibi etkenierin bir araya gelmesidir. 1 570'
lere ait mühimme kayıtlarında yahudilerin 
devlete karşı vergi sorumluluklarını birço
ğunun veba salgınlarında ölmesi, diğerle
rinin de çalışamayacak kadar çok hasta 
olması sebebiyle yerine getiremediklerine 
dair bilgiler bulunmaktadır. 

1 530 kayıtları aynı zamanda müslüman 
halkın çeşitlendiği konusunda bilgiler ve
rir. 1 S02'de şehirde otuz yedi müslüman 
mahallesi, dört cami ve otuz üç mescid 
adlarıyla kaydedilmiştir. 1 S30'da nüfusun 
azalmasına karşılık mahalle sayısı kırk se
kize çıkmış, beş cami ve kırk üç mescidin 
varlığı tesbit edilmiştir. Bunların birçoğu 
büyükçe binalardır. Yeni kurulan cami, 
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927'de (ı 52 ı ) devlet tarafından yerel bir 
anlaşmazlıkyüzünden el konulan Ayasaf
ya Metropoliten Kilisesi'nden bozmadır; bu 
yapının Vll. yüzyıldan kalma çok büyük bir 
kubbesi vardır. Bina 929'da (ı 523) Vezlria
zam İbrahim Paşa tarafından camiye dö
nüştürüldü. Yapıya parlak mermerden ha
rikulade bir minber, ondan daha güzel bir 
kürsü, sütunlu bir sayevan ve yüksek bir 
minare eklendi. 

1 S80'1erde ucuz İngiliz yünlü mamulle
rinin yahudilerce işlenen Selanik yünlüle
rini pazar dışı bırakmasıyla ekonomik zor
luklar arttı . Birçok yahudi şehri terkedip 
Manisa'ya veya yeni gelişmekte olan iz
mir'e yerleşti. 1000 (1592) yılından önce
ki birkaç yılda dünyanın sonuna yaklaşıl
dığına dair halk arasında yayılan korku, o 
zamana kadar hıristiyanların elinde bulu
nan son büyük Selanik kilisesinin de cami
ye tahviline sebep oldu. Bu yapı , bir Zeus 
ya da Kabiryan tanrıları tapınağı olarak Ro
ma imparatoru Galerius tarafından 300'
lerde yapılmış ve IV. yüzyılda İmparator 
Theodosius tarafından kiliseye çevrilmiş
tL Yapının 24 m . çapında bir kubbesi bu
lunmaktadır. 999 (1591 ) yılında bina Hal
vet! Şeyhi Hortaci Süleyman vasıtasıyla ca
miye çevrildi. Vezlriazam Koca Sinan Paşa 
da yeni kurulan bu camiye vakıflar tahsis 
etti. 

1 S92'de Selanik surları Tophane'de ku
rulan yeni baruthane inşaatıyla kapsamlı 
bir onarım gördü. 1 028'de (ı 6 ı 9) Hamza 
Bey Camii (bu yap ı Yunanistan'da Osman
lıla r ta ra fında n yapılmış en büyük 139 x 

32 m.J camidir) son şeklini kazandı. Ham
za Bey'in kızı Hafsa Hatun tarafından 872'
de ( ı 46 7-68) bir mescid olarak kurulan ca-

mi eski Selanik'in ana caddesi üzerindedir. 
Burası 14 x 14 m . iç mekana sahip kubbe
li bir yapıdır. 1 592-1619 arasında yangın 
sebebiyle ağır hasara uğramış ve yeniden 
yapılmıştır. Bu defa Kapıcı Mehmed Bey 
tarafından Balkanlar'da başka bir örneği 
bulunmayan sütunlu bir bölüm eklenerek 
genişletildi. Bu büyük cami günümüze ka
dar ayakta kalmış olup restore edilmeyi 
beklemektedir. 

Osmanlı idaresinin ilk iki yüzyılı düzen 
içinde sakin ve barışçıl bir ortamda geçti. 
Bu durum, toplumu geren ve asayişin sar
sılmasına yol açan Girit savaşları ( 1645-

1669) yüzünden değişti. Sabatay Sevi'nin 
ortaya çıkışı Selanik'in sakin hayatına bü
yük düzensizlik getirdi. MQsev'iler'in büyük 
çoğunluğu Sabatay Sevi'yi geleceği vaad 
edilen yeni Mesih diye kabul etti. Bu ha
reket hızla bütün Avrupa'ya yayıldı. Saba
tay İslam'a geçtiğinde Selanikli birçok MG
sev! onu izledi ve kendilerini diğer MOsevi 
ve müslüman topluluklardan ayırdı (dön
me) . Osmanlı idaresinin son yıllarında da 
bu grup kentin iktisadi hayatında ve ulus
lararası ticaretinde nüfuz sahibi olmayı 
sürdürdü. 

Şehri 1 S90'lı yıllarda gören Seyyah Aşık 
Mehmed burada yedisi kiliseden çevrilme 
on bir cuma camisi ve yetmiş seksen do
layında mahalle mescidinin olduğunu ; et
rafının tamamen surla çevrili bulunduğu
nu; surun İskele , Vardar, Yeni, Cebeli 1 Ku
le, Kelemerye adlı beş kapıya sahip olup 
liman kesiminde Mısır tüccarının dükkan
Iarı ve ticaret yerlerinin bulunduğunu; bir 
bedestenin, birçok hanın (üçünün adını 
veri r: Mustafa Paşa, Suluca , Malta Ha nı ). 

sekiz dokuz hamamın yer aldığını (önem
lilerinden dördü çifte hamam: Bey, Mus
tafa Paşa, Hüsrev Kethüda, Halil Ağa) ; zi
yaret ettiği yahudi havrasının kütüpha-

Selanik 
Bedesteni 
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neli , birkaç katlı eğitim yeri durumunda 
olup burada 1000 talebenin okuduğunu 
belirtir (Menazirü 'l-avalim, lll , 983-992) . 

1 078 ( 1668) baharında Selanik' i ziyaret 
eden Evliya Çelebi, Osmanlı edebiyatında 
Aşık Mehmed'den sonra Selanik'le ilgili en 
ayrıntılı tasviri yapmıştır. Sayılarını verdi
ği ev (33. 000) ve mescidle ( 150) burçlar
daki askerlerin sayısı oldukça abartılı ise 
de şehrin bazı camilerinin (mesela Ayasaf
ya ve Kasımiye) ölçüleri neredeyse tamdır. 
Onun tarif ettiği önemli camilerden yedi
si bugün ayaktadır. Zikrettiği Osmanlı ya
pımı diğer on cami ise çoktan yıkılmıştır. 

Evliya Çelebi tekke sayısı vermemiş, buna 
karşılık Defterdar Ekmekçizade Ahmed 
Paşa tarafından yaptırılan Vardar Kapısı' 

nın dışındaki mevlev'ihaneyi bütün ayrın
tılarıyla tasvir etmiştir. Ayrıca on bir ha
mamdan ve özellikle IL Murad Hamarnı'n
dan genişçe bahseder. Liman tasviri ve 
Mısır'dan keten, kına. şeker, pirinç, kahve 
ticareti yapan SOO dükkanlı İskele Kapısı 
yakınlarındaki Mısır Çarşısı tasvirleri de 
çok değerlidir. Bu bilgiler Aşık Mehmed'in 
verdiği bilgilerle önemli ölçüde örtüşü r. 

1726'da Ukraynalı bilgin ve gezgin ke
şiş Vasili Grigorevic Barski şehrin nüfus 
kalabalığına dikkat çekmiştir. Barski'ye 
göre şehir her türden insanla doludur ve 
konuşulan diller arasında İtalyanca , Fran
sızca , ispanyolca, Eflakça, Rusça. Ladino, 
Türkçe, Arapça, Arnavutça, Bulgarca vb. 
bulunmaktadır. Almanya, Eflak, Bulgaris
tan. Sırbistan , Dalmaçya, Makedonya ve 
Ukrayna'dan tüccarlar toptan ticaret ya
pıyorlardı ; birçoğu yahudi asıllıydı ve var
lıklıydı . Barski şehrin surlarından oldukça 
etkilenmiş ve bunları Roma duvarlarıyla 
karşılaştırmıştır. Şehrin bütün sokakları 
taşla döşenmişti ; evler iki kat yükseklikte, 
bazı yerlerde ise üç kata kadar çıkmak-

355 



SELANiK 

taydı. Barski otuz cami saymış ve kilise
lerin sayısını da otuz olarak vermiştir. Ay
rıca yahudilerin altmıştan fazla okula sa
hip olup bilim ve felsefe derslerinin veril
diği bir akademilerinin bulunduğunu bil
dirir. Barski'den iki yüzyıl önce Aşık Meh
med ve ondan hareketle Katib Çelebi okul
ların ve kütüphaneterin kalite ve büyüklük
leri hakkında benzer şeyler söylemişlerdir. 

1800 yılı civarında Fransız konsolosu 
Felix Beaujour, Selanik'in 27.000 yahudi 
sakini bulunduğunu, buna karşılık Rum
lar'ın sayısının sadece 8000 olduğunu kay
deder. 3S.OOO kişiyle Türkler şehir halkı
nın çoğunluğunu teşkil ediyordu. Selanik'
ten Almanya'ya pamuk ve yün ipliği, İtal
ya'ya Selanik ipeği ve tütün ihracatı yapı
lıyordu. Şeker ve kahve Fransa'dan getir
tiliyor, pamuk, yün ve tahıllar bu ülkeye ih
raç ediliyordu. İngiliz tüccarları kurşun, de
mir, kalay ve sömürgelerden gelen malla
rı ithal ediyordu. 1812'de Sritanyalı gez
gin Henry Holland, Selanik'in nüfusunun 
büyük ihtimalle 70.000'i aştığını, hatta 
90.000 kadar olabileceğini, fakat bunun 
abartılı olduğunu, yine de kısmen ticare
te, kısmen de devamlı göçe bağlı olarak 
şehir nüfusunun son yıllarda epeyce arttı
ğını, Türkler'in nüfusun yarıdan azını oluş
turduğunu, Selanik'teki Rum ailelerinin sa
yısının yaklaşık 2000, yahudi hanelerinin 
ise 3000 ile 4000 arasında tahmin edildi
ğini belirtir. 

1840'ta Fallmerayer, Selanik'in nüfusu
nu 70.000 olarak verir. Bunun içinde ço
ğunluğu yukarı şehirde yaşayan 30-36.000 
yahudi ve 2S.OOO'den fazla Türk bulun
maktadır. Rum sayısı 3000 dolayındadır. 
Frenkler ya da çingeneler gibi küçük grup
lar da şehirde yaşamakta olup herkes_ Türk
çe konuşmaktadır. Leonard Schulze~Jena'
ya göre 1883'te İngiltere, Selanik'in iş ve 
ticaret yaptığı başlıca ülke idi. Avusturya
Macaristan, Makedon tütününün üçte bi- · 
rini alıyor, büyük miktarda şeker ithal edi
yordu. 189S'te Alman etnografı Gustav 
Weigand şehrin çoğu yahudi 120.000 nü
fusu olduğunu, Rumlar'ın ana elillerini bü
yük oranda kaybetmiş olmalarına rağmen 
Aya Nikola, Aya Atanas ve Aya Todoros Aru
mun gibi mahallelerde Yunantaşmış Bul
gar ve Eflakler'in yaşadığını belirtir. Vasil 
Kancov'un 1900 yılı için hazırladığı istatis
tiklerde Selanik'in nüfusu 1 0.000 Bulgar, 
26.000 Türk, 16.000 Rum, SS.OOO MQsevi, 
2SOO Katalik ve 8SOO "diğer" olarak top
lam 118.000 kişi gösterilmiştir. Selanik ida
ri bölgesinde 17.164 Bulgar, S978 Türk, 
14.761 Rum, 10S3 Katatiği barındıran dok
san sekiz köy bulunmaktaydı. Aynı kayna-
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ğa göre şehrin nüfusunun % 47'si Mlıse
vi, % 22'si Türk, % 14'ü Rum ve % 8'i Bul
gar, geri kalan % 9'u diğer topluluklardan 
oluşuyordu. 38.9S6 kişi ile nüfusun % 1 S'i 
yirmi dokuz köyde yaşamaktadır. Doksan 
sekiz köyün kırk yedisi Türkçe ad taşımak
taydı ve bunlar XV. yüzyılda Türk kolanist
ler tarafından kurulmuştu. XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında Selanik'teki hızlı nüfus ar
tışı , dış dünya ile yapılan yoğun ticaret ve 
büyük ölçüde 1871 'de Üsküp'e (Skopje), 
1888'de Belgrad'a, 1894'te Manastır'a (Bi
tola) ve 1986'da Dedeağaç'a (Aleksandra
polis) kadar uzanan tren yollarının ya
pımıyla ilgilidir. 1910'da şehir nüfusunun 
1SO.OOO kişi olduğu söylenmektedir. 

Geç Osmanlı dönemi Selanik'inin top
lumsal ve kültürel profili basım faaliyetin
den de görülebilir. Birçok kitap, dergi ve 
gazete Türkçe, İbranice, Rumca, Fransız
ca ve Bulgarca basılmıştır. 1324 (1906) ta
rihli Selanik vilayeti salnamesi otuz altı ca
mi ve yirmi dört mescidden adlarıyla, ay
rıca dokuz medrese ve diğer cemaatlere 
ait birkaç kilise ve sinagogdan bahseder. 
Osmanlı belgelerinde üç imaret, dokuz 
mektep ve on dokuzdan az olmayan tek
ke ve zaviyeden söz edilir. Bu tekke ve za
viyelerin bazısı zengin kütüphaneler barın
dırır. Şehrin Yunanistan 'ın bir parçası ol
masından itibaren meydana gelen deği
şiklikler ve dönüşümler sonrasında bun
lardan geriye pek bir şey kalmamıştır. 

ı. Balkan Savaşı esnasında Ekim 1912'
de Yunan ordusu güneyden, Bulgar ordu
su kuzeyden Selanik'e doğru hareket et
ti. Vali Hasan Tahsin Paşa şehri 26 Ekim 
1912'de Yunanlılar'a bıraktı. Türk ve Mu
sev! nüfusun bir kısmı savaş döneminde 
kaçmış ya da Türkiye'ye göçmüştü. 1913 
Bükreş Antiaşması ile, Türk idaresi altın
da yaşamak istediğini belirten şehir hal-

kının ve özellikle yahudilerin protestoları
na rağmen Selanik Yunan Devleti'nin bir 
parçası kabul edildi. ı. Dünya Savaşı sıra
sında Eylül 191 S'te müttefik güçler Sela
nik'e girdi ve Bulgarlar'a karşı Makedon 
cephesini açtı. Ağustos 1917'de müttefik
lerin şehri işgalisırasında çıkan büyük yan
gın, şehrin duvarları içinde kalan 120 hek
tarlık alandaki tarihi kısmının büyük bir bö
lümünü yok etti. Şehir daha sonra Fransız 
mimarı Hebrard tarafından çağdaş Fran
sız kentleşme prensiplerine göre yeniden 
inşa edildi. 

1922-1923'te Trakya ve Batı Anadolu'
dan gelen on binlerce Rum mülteci Sela
nik'e aktı . 1 OO.OOO'den daha fazlası Lozan 
Antiaşması ( 1923) sonrası gerçekleşen nü
fus mübadelesi sonucu Selanik'e yerleşti. 
Aynı dönemde Türk nüfusunun tamamı, 
yahudi ve dönmelerin çoğu Türkiye'ye göç 
etti. 1928'de Selanik'te 251.000 kişi yaşı
yordu, bunların % 81 'i Rum'du ( 1900'de 
Rum nüfusun bütün nüfusa oranı % 14 
idi). Lozan Antiaşması'nda dışarıda bıra
kılanlardan sooo dönme 1927'de hala Se
lanik'te yaşıyordu. Dönmelere ait 1902'den 
kalma Yenicami günümüzde ayaktadır ve 
sergi salonu olarak kullanılmaktadır. 

Selanik 4 Nisan 1941 'de Alman ordusu 
tarafından işgal edildi. O yıllarda ve özel
likle 1943'te Selanik'in MQsevi halkının ta
mamı ya sürüldü ya da yok edildi. Sela
nik'te mevcut 49.000 Mlısevi'den 4S.OOO'i 
1940'1arda öldürüldü. 1949'da Yunan iç sa
vaşının sona ermesiyle şehrin yeniden ya
pımı ve modernizasyonu başladı; bu dö
nemde Doğu Akdenizli bir çehreden mo
dern bir karaktere büründü. Bu süreçte 
Selanik'in tarihi bölümü olan yukarı şeh
rin büyük kısmı arsa spekülatörleri ve pro
je yöneticilerinin eline geçti. Çok önemli 
uluslararası bir fuar şehri, başlıca bir en-



düstri merkezi ve Yunanistan'ın ikinci şeh
ri ve kültür merkezi olan Selanik'in nüfusu 
196S'te 600.000'in, 200S'te 1 milyonun 
üzerine çıktı. 

Selanik birçok Osmanlı şairi, yazarı ve 
ilim adamının doğum yeridir. Bunların ara
sında tarihçi Selanik! Mustafa. Müneccim
başı Ahmed ile Mevlevi şairi Akif (kendi
sinin Farsça-Türkçe manzumesi Ratonda 
Kilisesi 1 Camii'nde bulunan Şeyh Hor
tae! Türbesi'nin duvarında yazılıdır ve ha
la görülebilir). Cemal. Hasan Daniş, Esad 
Dede Mevlevi, Hami Efendi Nakşi, Meş
hOri (di va nı I 292'de 118751 Selanik'te ba
sılmıştır), Osman Nuri bulunmaktadır. 

Günümüz Selanik'inde klasik Osmanlı 
mimarisinin bazı örnekleri hala ayaktadır. 
Hisar bir yana bırakılırsa bunların başlıca
sı, halk arasında Alaca imaret olarak bili
nen ve 889'dan ( 1484) kalan inegöllü is
hak Paşa Zaviyeli Camii'dir. 11 m. yüksek
liğindeki her bir kubbesi dikdörtgen şek
lindeki ana mekanı kaplar, her bir kanat
ta iki kubbeli ziyaretçi odası bulunmakta
dır. İki ana kubbe, Xlll-XIV. yüzyıllardan 
kalma en büyük Bizans kiliselerinin (me
sela Dodeka Apostoli, Aya Katherini, Pro
fitis Ilias) çapının iki katı ve bunların kap
sadığı alanın dört katı kadar büyüktür; bu 
da Osmanlı mimarisinin teknik açıdan ne 
kadar üstün olduğunu gösterir. İkinci bü
yük yapı sütunlu bölümüyle Balkanlar'da 
tek olan Hamza Bey Camii' dir. Ayakta ka
lan Selanik'in dört büyük hamamından iki
si benzerleri arasında öne çıkan, 1444'te 
yapılmış Bey Hamarnı ve 890'dan (1485) 

kalma Halil Bey (daha sonra Paşa) MOsevi 
(ya da Pazar) Hamamı'dır. Restore edilmiş 
bir diğer yapı da 1460'lardan kalma altı 
kubbeli bir bedestendir. 

Zamanımıza ulaşan Osmanlı yapıları ara
sında 1891 'den kalma hükümet konağı 
(şimdiki Diikitirion). 1893'ten kalma eski 
idadiye (günümüzde Selanik Üniversitesi'
ne ait bir fakülte binası). eski gümrük bi
nası, 1902-1903'ten kalma belediye has
tahanesi, bugün Yunan ordusuna hizmet 
veren 1903'ten kalma Üçüncü Ordu Ko
mutanlığı'nın kışiası gibi Geç Osmanlı dö
nemi kamu binaları da bulunmaktadır. Es
ki şehrin yukarı kısmı güçlü Bizans surla
rının gölgesinde eski cazibesini bütün so
kakları, dar geçitleri, XIX. yüzyıl evleriyle 
(ve XX. yüzyı lda eskinin taklitleri olarak yapı
lanlarıyla) korumuştur. Eski şehrin doğu
sundan yeni oluşan çevre bölgelere kadar 
bir alanda iyi muhafaza edilmiş birçok 
XIX. yüzyıl konağı vardır. ll. Abdülhamid'in 
sürgün yıllarını geçirdiği yapı olan Villa Al-

latini de ayaktadır. Mustafa Kemal Ata
türk'ün 1881 'de doğduğu ev günümüzde 
Atatürk Evi adıyla m üze olarak tanzim edil
miş ve ziyarete açılmıştır. Arşiv belgelerin
den edinilen bilgilere göre bodrumu ile 
birlikte üç katlı olan ve bir avlu içerisinde 
bulunan Atatürk Evi, 1870 yılından önce 
Rodoslu müderris Hacı Mehmed tarafın
dan yaptırılmış olup Atatürk'ün babası ta
rafından sahiplerinden kiralanmıştır. 
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SELANİKI MUSTAFA EFENDi 
(ö . 1008/1600 civarı) 

Osmanlı tarihçisi. 
_j 

Hayatı hakkında biyografik kaynaklarda 
yer alan bilgiler yetersizdir. Eserinde baba
sının Selanik'te vefat ettiğini belirtir, ken
disini de "Selaniklü" nisbesiyle anar. Bu bil
gi onun Selanik'te doğduğunu düşündürür. 
Hafız olduğu Kanuni Sultan Süleyman'ın 
ölümü bahsinde verdiği bilgilerden anla
şılmakta, üstlenmiş bulunduğu çeşitli ma
liye katipliği görevleri onun Maliye Kale
mi'nde yetiştiğini göstermektedir. 

1 S66'daki Sigetvar seferine katılan Sela
nik!, Sokullu Mehmed Paşa ve onun sır ka-
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