
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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tibi Feridun Ahmed Bey'in yanında bulun
du; onlar tarafından verilen çeşitli görev
leri yerine getirdi. Belirttiği ilk devlet gö
revi Haremeyn mukataacılığı olup Reblü
lewel 988'de (Nisan 1580) bu görevden ay
rıldı. Ardından dört yıl kadar Boyalı Meh
med Paşa'nın devatdarlığını yaptı . 22 Zil
hicce 995'te (23 Kasım ı 587) silahdarlar 
katipliğine getirildi. Bu görevde iken Gen
ce seferine katılması emredildi. Seferin son
larına doğru sipahiler katipliğine nakledil
di, 25 Şewal 997'de (6 Eylül ı 589) vazife
den alındı. Mazuliyeti döneminde Koca Si
nan Paşa tarafından kendisine Haydar Mir
za başkanlığındaki İran heyetine mihman
darlık görevi verildi. 

Perhad Paşa sadrazam olunca kendi için 
rCızname tutma görevini 13 Şewal 999'
da ( 4 Ağustos 1591) Selanikl'ye verdi; bu
na 20 Zilhicce'de (9 Ekim) Anadolu muha
sebeciliği vazifesi eklendi. Perhad Paşa'
nın azlinden sonra 4 Receb 1 OOO'de (ı 6 N i
san 1592) muhasabecilik görevinden azie
dildL Ardından yeni sadrazam Siyavuş Pa
şa'ya sunduğu arzda müteferrikalık vazi
fesi talebinde bulundu. isteği kabul edile
rek kendisine 45 akçe ile dergah-ı all mü
teferrikalığı verildi. Bu sırada ülkesi Sa
fevi işgaline uğrayınca Osmanlılar'a sığın
mak zorunda kalan GTian hakimi Ahmed 
Han'a mihmandarlık yaptı. 1003 Cemazi
yelahirinde (Şubat ı 595) seferden dönen 
bölük halkına cü!Cıs bahşişlerinin dağıtıl
ması işine nezaret etti. 

Ramazan 1003'te (Mayıs 1595) Sadra
zam Damad İbrahim Paşa tarafından tut
ınakla görevlendirildiği rCızname-i hüma-
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yun hizmetine ilaveten evkaf muhasebe
ciliği kendisine verildi. 25 Ramazan 1 006'
da (ı Mayıs 1598) bu görevden ayrıldığın
da vakıfların idaresi ve yolsuzluklara se
bep olan hususlar hakkında epeyce bilgi 
sahibi oldu (bu konuda eserinde sert eleş
tiriler yapar) . Ardından ikinci defa Anado
lu muhasebeciliğine tayin edildi. Bu sıra
da cepheden dönen bölük halkının u!Cıfe
lerinin dağıtılması işine nezaret etti. Ese
rinde hayatıyla ilgili verdiği son bilgi, onun 
Şeyhülislam Sun'ullah Efendi tarafından 
Vezir İbrahim Paşa'ya bir haberi bildirmek 
üzere gönderildiğidir. Ölüm tarihi ve nere
ye defnedildiği hakkında bilgi bulunma
maktadır. 

Selanikl Mustafa Efendi, memuriyetleri 
veya üstlendiği görevlerden ziyade KanCı
ni Sultan Süleyman'ın saltanatının sonla
rından lll. Mehmed'in saltanatının ortala
rına kadar olan dönemin (971-1 008/1563-

1 600) olaylarını içine alan tarihiyle tanınır. 
Onun tamamen kendi müşahedelerine da
yanarak kaleme aldığı bu eseri bir bakıma 
hatırat niteliği taşır ve müellifin çeşitli olay
larla ilgili kendine has yorumlarını içerir. 
Selanikl tarihi klasik anlamda bir vekayi'
name özelliği göstermez. Hadiseler saray 
merkezli olarak anlatılmış , eyalet ve ser
hadlerden merkeze ulaşan haberler, arz ve 
şikayetler de eklenmiştir. Bilhassa lll . Mu
rad'ın saltanatının sonlarından itibaren 
olaylar, tayin ve aziller düzenli biçimde ve 
zaman zaman gelişmelerin perde arkası
na ışık tutacak şekilde kaydedilmiştir. Ser
hadlerden belli aralıklarla gelen haberler, 
bir görevlinin tayini, birkaç gün sonra vazi-

Tarih-i 
Selanikfnin 
ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp. , 

Esad Efendi, 
nr. 2144) 

fe mahalline hareketi ve fiilen göreve baş
laması gibi safhalar çok defa vuku sırası
na göre ayrı ayrı yerlerde verilmiştir. Bu 
durum eserin özellikle lll. Mehmed döne
minin günlük tarzında kaleme alındığına 
işaret eder. 

Selanikı~nin kendi zamanı için yaptığı de
ğerlendirmeler ayrı bir önem taşır. "Hava
dis-i RCızgar", "Şikayet ez-Ahval-i RCızgar" , 

"Hasbihal" gibi başlıklar altında yaptığı yo
rumlarda çeşitli aksaklıkları ve kurumlar
daki bozulmaları sert biçimde eleştirmiş
tir. Kanuni Sultan Süleyman zamanına ye
tiştiğinden lll. Murad dönemindeki deği
şim , doğuda ve batıda başlayan savaş or
tamı ve iç karışıklıklar onu çok etkilemiş, 
olayları da bu ruh hali içinde ele almış gö
rünmektedir. Bu yolda başta devrin padi
şahı olmak üzere devlet erkanını ve ule
mayı, askeri zümreleri misaller vererek 
eleştirdiği dikkati çeker. 

Tamamıyla kendi devrinin olaylarını ya
zan Selanikl'nin herhangi bir tarihten fay
dalanmadığı, ancak birtakım yazılı ve şifa
hi kaynaklardan istifade ettiği kendi ifa
desinden anlaşılmaktadır. Devrinin ileri ge
len devlet ricaliyle sıkı münasebeti olan, 
onlar tarafından kendisine havale edilen 
hizmetleri ifa eden Selanikl böylece olay
ların iç yüzünü öğrenmiş , kişilerin karak
terlerini, zaaflarını tanıma imkanı bulmuş 
olmalıdır. Selanikl'nin konuşup faydalandı
ğı kişiler arasında Vezlriazam Sokullu Meh
med Paşa, Nişancı Feridun Ahmed Bey, 
Perhad Paşa, Koca Sinan Paşa, Siyavuş Pa
şa, şair Baki ve Sun'ullah Efendi gibi kim
seler bulunmaktadır. Kullandığı yazılı kay
naklar ise eyalet ve serhadlerden merke
ze gelen arzlar, mektuplar, Divan-ı Hüma
yun defterleri, maliye kayıtları, teşrifat ve 
muhallefat defterleri, fetihnameler gibi 
belgelerdir. 

Dil ve üs!Cıp açısından eser kendine has 
özellikler taşımaktadır. Selanikl külfetten 
uzak üs!Cıbu ve ifadesi, konulara yaklaşı
mı ile değişik bir tarih yazıcılığı türünün 
örneğini verir. Ancak eserin değeri dili ve 
üs!Cıbundan ziyade müşahedeye dayalı ol
ması ve ihtiva ettiği bilgilerin zenginliğin
den gelir. Diğer çağdaşı tarihçilerle karşı
laştırıldığında Selanikl'nin verdiği tarihie
rin çoğunun daha sıhhatli olduğu, bazıla
rında ise hataya düştüğü dikkati çeker. 
Eserde sıkça rastlanan başlıklar genellik
le Türkçe olmakla birlikte yer yer geleneğe 
uyularak Farsça başlıklar konulmuştur. 
Yazma nüshalarda metin ve başlıklarda 
bazan imla hatalarma rastlanır. Metin içe
risinde Türkçe, zaman zaman da Farsça 



şiir, kıta, beyit ve mısralara yer verilmiş

tir. 

Bütün bu özelliklerine rağmen Selanil<i 
tarihi uzun süre ilgi çekrnemiştir.Yapılan 
incelemelerden anlaşıldığına göre tarih
leri eserin içine aldığı dönemi kısmen ve
ya tamamen ihtiva eden XVII. yüzyıl ta
rihçilerinden Peçevi ibrahim, Hasan Bey
zade. Katib Çelebi, Naima Selanikı~den bah
setmemiştir. Ancak Solakzade, Selanil<i'
den bazı konuları kaynak zikretmeden kita
bına aktarmıştır (Tarih, s. 568. 580) Ese
rin Türkiye'de ve Avrupa kütüphanelerin
de yirmi beşten fazla nüshası bulunmak
ta olup bunların on dokuzu istanbul kü
tüphanelerindedir (Selaniki Tarihi, haz. 
Mehmet İpşirli, s. XXN-XXIX) . Kitabın baş

tan üçte biri (971-1 00 1/ 1563-1593) istan
bul'da yayımianmış (1281; aynı baskının 
faksimile ikinci basımı: Freiburg 1 970) , 
olayların çok ayrıntılı verildiği son sekiz yıl
lık kısmı Tô.rih-i Naima'da bulunduğu için 
yayımına gerek görülmediği bu neşrin so
nunda ifade edilmiştir. Eserin tenkitli met
ni Mehmet ipşirli tarafından hazırlanmış
tır (1-11, istanbul 1989; Ankara 1999). 
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Iii MEHMET İPŞİRLİ 

SELASET 
( ..:-.~) 

Belagatta ifadenin pürüzsüz 
ve akıcı olmasını ifade eden terim. 

ı 

L ~ 

Sözlükte "yumuşaklık, kolaylık" anlamın

daki selaset kelimesi Türkçe'de ."sözlü ya
hut yazılı ifadenin açıklığı ve akıcılığı" ma
nasında bir terim olarak kullanılmıştır. Bu 
tarz ifadeye selis denir. Klasik belagat ki
taplarının pek azında yer alan selaset te
riminin fesahatin bir alt bölümü olarak te
lakki edildiği ve fesahatin şartlarıyla sela
setin şartlarının iç içe girdiği anlaşılmak
tadır. An karavi'ye göre nazım veya nesrin 
güzel olması için gerekli olan selaset sö
zün kolaylıkla akmasıdır ki bunu peş peşe 
söylenmesi, dile zorluk veren harflerin (ses
ler) arka arkaya gelmemesi ve nefesin akı
şının engellenmemesi sağlar. Ahmed Cev
det Paşa fesahati ihlal eden tenMür-i kela-

mın selaseti de bozduğunu söyler. Bir fe
sahat terimi olan tenafür-i kelam, "aynı ve
ya mahreçleri birbirine yakın seslerin bir 
kelimede yahut birbirini takip eden keli
melerde arka arkaya gelerek telaffuzu zor
laştırması" demektir. 

Recaizade Mahmud Ekrem. klasik bela
gatla retoriği yeni bir anlayışla terkip et
tiği Ta'lim-i Edebiyyô.t'ın üs!Opla ilgili bö
lümünde konuyu ele almıştır: Fesahatin 
şartları arasında tenafürün bulunmama
sını da zikrettikten sonra "Aheng-i Sela
set" başlığı altındaki uzunca bir bahiste 
selaseti "ibare içinde seslerin kulağa hoş 
gelecek şekilde tertibi" diye tarif etmiştir. 

Aheng-i taklidiyi de (aliterasyon) burada 
ele alan Recaizade, yine bu konu çerçeve
sinde "Aheng-i Umumi" başlığı altında ifa
dede "tenafürden beri". dolayısıyla selase
tin gereği olan kelimelerin seçimi ve kulla
nılışındaki tertibi için kaçınılması gereken 
hususları şöyle açıklar: Birer heceli ve ses
leri uyumsuz kelimeler; bir ibarede veya 
metinde aynı seslerin, aynı kelimelerin, ay
nı edat ve ekierin tekrarlanması; zincirle
me tamlamalar; nazımda imale ve zihaf
lar. Recaizade ayrıca selasetle tenafür iliş
kisini bir umum-husus mantığı içinde ele 
alır. Selasete uygun olan söz tenMürden 
uzaktır. ancak tenMürden uzak olan her 
söz selasete uygun demek değildir. Ah
med Reşid (Rey) "ifadeyi teşkil eden cüm
le ve ibareterin kolay, kesintisiz ve ahenk
tar olması" diye tarif ettiği selaseti fesaha
tin ruhu olan vuzuha yardımcı diye görür. 
Ona göre fesahati ihlal eden rekaket sela
seti de yok eder. Istılô.hô.t-ı Edebiyye'de 
selasete yer vermeyen Muallim Naci'nin lu
gatında selis için verdiği örnek Nef'i'nin. 
"Olmasa nazm-ı selisirnde aceb mi ta'l<id" 
mısraıdır. Ta'kide karşılık olarak kullanıldı
ğı görülen bu mısraa göre selaset muğlak 
ve telaffuzu güç ifadenin zıddı şeklinde an
laşılmaktadır. 

Birbirine yakın tarifleri olan selasetin, do
layısıyla bir metnin selis olduğunun anla
şılması yine de yazarın veya okuyucunun 
zevkine bırakılmış görünmektedir. Cevdet 
Paşa bunu, "His ve zevk ile bilinir" diye ifa
de ederken Recaizade Ekrem aynı konunun 
"hüsn-i te'llf" bahsi için, "Mücerret hüsn-i 
tabiat ve zevk-i mOsiki ile bilinecek şeydir" 
der. Ahmed Reşid ise bunun "nazariyat
la tahsili gayr-i kabil ve mutlaka az çok 
hüsn-i tabiatta beraber melekeve maha
rete muhtaç" olduğunu, bu sebeple sela
setin "tertib-i elfazda üstatlık" kabul edil
diğini söyler. Bu durum dikkate alındığın
da verilen örneklerin çoğunun selaseti de
ğil selasetin yokluğunu belirttiği görülmek-
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tedir. Ahmed Cevdet Paşa. Fehim'in, "Ale's
sabah cihan halkı kar-ı bara gider 1 Bela
keşan-ı mahabbet de kOy-i yara gider" bey
tinin selis olduğunu söylerken "kOy-i yara" 
ibaresinde "ye"li iki hece arka arkaya gel
meseydi daha selis olurdu der. Recaizade 
Mahmud Ekrem de örnek verdiği, "Kılma 
red kır atı ver ya al bağla bir kula" beytin
deki cinas sanatı bir tarafa birer heceden 
ibaret kelimelerin arka arkaya gelişinde 
uyumsuzluk olduğunu belirtir. Olumlu ör
neklere daha çok yer veren Ahmed Reşid 
ise Nabi'nin hemen bütün divanının selis 
kabul edildiğini , Nef'i'de de selis şiirlerin 
çok olduğunu söylemektedir. Fazla yaygın 
olmamakla beraber Fars edebiyatında da 
selaset aynı anlamda kullanılmaktadır. 
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ZZ Zilhicce 1ZSO'de (21 Nisa n 1835) 
Fas'ın Sela şehrinde dünyaya geldi. Temg
rOt'taki Şazeliyye'den Nasıriyye Zaviyesi'
nin kurucusu, ibn N asır diye tanınan Mu
hammed b. Muhammed b. Ahmed ed
Der'i'nin soyundan olup Doğu'da Sela'ya 
nisbette Selav1. Batı'da ise ailesine nisbet
le Nasıri diye tanınır. Aile mensupları soy
larını Abdullah b. Ca'fer b. EbO Talib'e ve 
hanımı Zeyneb'e (Hz. Ali ile Hz. Fatıma'
nın kızı) dayandırdıklarından kendilerine 
Ca'feriler veya Zeynebiler de denilir. Selavi 
ilk öğreniminin ardından tahsilini Muham
med b. Celall el-Hammadi. Muhammed b. 
Abdülaziz MahbObe ve Kadı EbO Bekir b. 
Muhammed Awad gibi alimierin yanında 
tamamladı. Tefsir ve fıkıh alanında ken
dini yetiştirdi. Arap dili ve edebiyatı , ma
tematik. tarih ve coğrafya ile de ilgilendi. 
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