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MEROPI ANASTASSIADOU, Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane â
l'âge des Wonnes, Brill, Leiden-New York-Köln 1997, IX + 456, ISBN 90 04
10798.3 (Reform Döneminde Bir Osmanl~~ ~ehri: Selanik [1830-1912])
Av~~upa Birli~i. Avrupa'n~ n kültürel ba~kenti olarak 1997 y~l~~için Selanik'i ilan etti. Bu ba~lamda Yunan Hükümeti aktar~lan fonlar' Selanik'in bir Bizans ve Yunan ~ehri oldu~unu kan~ tlamak için kulland~ . 1997 y~l~~boyunca Selanik'in kimliklerinden biri olan Ortodoks Yunan de~erleri ön plana ç~ kar~ld~. Selanik'in 500 y~ l Osmanl~~ Devleti'nin idaresi alunda kald~~~~ve burada Yahudi. Müslüman ve H~ ristiyan cemaatlerin birlikte ya~ad~ klar~~ gerçe~i görmemezlikten
gelinerek unutturulmaya çal~~~ ld~ . Bu uygulaman~ n 1997 y~l~ na mahsus olmad~~~~ve uzun y~llardan beri icra edildi~ini yine 1997 y~ l~~ içinde yay~ nlanan Yunanl~~ ara~t~ rmac~~ MEROPI
ANASTASSIADOU'nun Salonique, 1830-1912. Une ville ottomane 1 l'ake des Wformes, Brill,
Leiden-New York-Köln 1997, IX+456. ISBN 90 04 10798.3 (Reform Döneminde Bir Osmanl~~
~ehri: Selanik. 1830-1912) adl~~ eserinden bir kez daha ö~reniyoruz.
Eser, me~hur Brill Kitabevi taraf~ ndan editörlü~ünü Suraiya Faroqhi ve Halil ~ nalc~ k'~ n
yapt~~~~'The Ottoman Empire and Rs Heritage: Politics, Society and Economy"I serisi~~i~~~1 l'inci
kitab~~ olarak yay~ nland~. Ayr~ca bu seri~~i~~~ dan~~ma kurulunda Fikret Adan~r, ~ dris Bostan,
An~non Cohen, Cornell Fleischer, Barbara Flemming, Alexander de Groot, Klaus Kreiser, Hans
Georg Maer, Ir6~e Wlikoff, Ahmet Ya~ar Ocak, At~deljelil Temimi, Gilles Veinstein, Elizabeth
Zachariadou gibi pekçok ülkeden dünyaca ünlü bilim adamlar~~yerald~.
Eser, önsöz, giri~, 4 bölüm, sonuç, kaynaklar ve bibliyografyadan olu~uyor. Önsözde yazar,
IX ve Xl. sayfalar aras~ nda 19. yüzy~ lda Selanik'in sosyal ve kentsel geli~imini tespit etmek için

Bu seri içinde birincisi 1994 senesinde sonuncusu da 1997 y~ l~ nda bas~ lan 13 kitap
~unlard~ r. 1) ~slamo~lu-~ nan, H. State and Peasant in the Ottoman Empire. Agrarian Power
Relations and Regional Economic Development in Ottoman Anatolia during the Sixteenth
C.entury. 1994. ISBN 90 04 10028 8. 2) Leeuwen, R. van. Notables and Clergy in Mount
Lebanon. The Kha'zin Sheikhs and the Maronite Church (1736-1840). 1994. ISBN 90 04 09978
6. 3) Aksan, V.H. An Otto~nan States~nan in War and Peace. Ahmed Resmi Efendi (1700-1783).
1995. ISBN 90 04 10116 O. 4) Har-El, S. Su-uggle fo~- Dominiation. The Ottoman - Mamluk War,
1485-91. 1995. ISBN 90 04 10180 2. 5) Abu Shouk, A.I. ve Bjokelo, A. (eds.&trs). The Public
Treasury of the Muslims. Monthly Budgets of the Mahdist State in the Sudan, 1897. 1996. ISBN
90 04 10358 9. 6) Darling, L.T. Revenue Raising and Legitimaxy. Tax Collection and Finance
Administration in the Ottoman Empire, 1560-1660. 1996. ISBN 90 04 10289 2. 7) K~r~ ml~, H.
National Movements and National Identity Among the Crimean Tatars (1905-1916). 1996. ISBN
90 40 10509 3. 8). Çizakça, M. A Co~nparative Evolution of Business Partnership. The Islamic
World and Europe, with Specific Reference to the Ottoman Archives. 1996. ISBN 90 04 10601 4.
9) Veinstein, G. (ed.). Les Otto~nans et la ~nort Parmanence et mutations. 1996. ISBN 90 04
10505 O. 10) Zilfi, M.C. (ed). Wo~nen in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women in the
Early Modern Era. 1997. ISBN 90 04 10804 1 11) Anastassiadou, M. Salonique, 1830-1912. Une
des Rkformes. 1997. ISBN 90 04 10798 3. 12) Özcan, A. Pan-Isla~nism.
ville ottomane
Indian Muslims, the Ottomans and Britain (1877-1924). 1997 ISBN 90 40 10632 4. 13) Hickok,
M.R. Ottoman Milita~y Administration in Eighteenth-Centu~y Bosnia. 1997. ISBN 90 04 10689•8.
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çal~~t~~~~ar~ivleri belirtiyor. Bunlar aras~ nda Selanik Makedonya Tarih Ar~ivi, Selanik Üniversitesi
Kütüphanesi, Kudüs Ben-Zui Enstitüsü, Türk Tarih Kurumu, Istanbul Belediye Kütüphanesi,
Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ ivleri, Versay ve Paris Milli Kütüphaneleri, Do~u Medeniyetleri ve
Dilleri Enstitüsü, Frans~z D~~i~leri Bakanl~~~~ve Nantes Diplomatik Ar~ivi ile Lazaris Ailesi'nin
Özel Ar~ivi ve Dünya ~srail itifak~~ Ar~ivlerini s~ rallyor. Ayr~ca bu çal~~man~ n Eylül 1995'te
Paris'teki Sosyal Bilimler Enstitusu'ne sunulan tarih doktora tezi ~~i~~~ düzeltilmi~~~ekli oldu~unu
vurgulayarak tezini okuyan ve yorumlayan ~ rene Melikoffa ve eserin son halini almas~ ndaki katk~ lar~ ndan dolay~~Suraiya Faroqhi'ye te~ekkür etmektedir.
Giri~~k~sm~~eserin 1-40 sayfalar aras~ nda yer almaktad~ r. Yazar, çal~~~w ~ n~ n konusunun
neden Selanik oldu~u sorusuna kendisinin bir Selanikli oldu~unu belirterek ba~l~ yor ve nedenlerini ~öyle s~ ral~yor: II Mahmut'un saltanaun~ n sonundan ba~lay~ p Balkan Sava~~ 'na kadar
(1830-1912) yani dört Osmanl~~sultan' dönemindeki Selanik'in kentsel, ekonomik ve sosyal geli~mesini ve bu geli~ime gösterilen mukavemetleri ortaya ç~ kararak al~~~ lmam~~~bir Selanik yazmak; Selanik, çünkü ~ehirler de insanlar gibi unutma e~ilimindedir; Selanik'de 500 y~ l Osmanl~~
~ mparatorlu~u'na ba~l~~ kald~ ktan sonra I912'de Yunan Krall~~~'na ba~lanm~~~ve Türk geçmi~ini
unutmakta acele etmi~tir. Yazar bunu ~öyle ifade etmektedir: "Y~ k~ k minareler, ç~ kart~ lan sokak
levhalar', terk edilen binalar, ~ehrin Yunanl~ta~ur~ lmas~ na dair yasal tedbirler. Tarihçiler de bu
duruma katk~ da bulundular. E~er bugün Bizans Selaniki'ne dair yap~ lan çal~~malar binlerce ise
Osmanl~~ dönemine ait ara~t~ rmalar da o kadar azd~ r... Son zamanlarda Yunanistan ve di~er ülkelerdeki ~air, romanc~ , kent uzman~ , tarihçi gibi bir k~s~ m ayd~ n ki~iler bu unutma e~ilimine
kar~~~gelmektedirler. Eser, gösterilen bu kolektif çal ~~maya katk~ da bulunmak ve Selanik'in
1912'ye kadar bir Osmanl~~ ~ehri oldu~unu, ço~unlukta olan Yahudi unsurunun ve Bizans'~ n mirasç~s~~ olan Ortodoks Yunan unsurunun yan ~~ s~ ra sadece idare ve orduda de~il, ayn~~ zamanda
sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta da Türk unsurunun var oldu~unu unutmak isteyenlere
bunu unutmamalarm~~ haurlatmak amac~ ndad~ r." (s. 2-3.) demektedir; Selanik, çünkü 19. yüzy~l~ n ikinci yar~ s~ nda bu ~ehir imparatorlu~u ihya etme yolunda Osmanl~~ yönetiminin ~ehir reformlar~~~~~gerçekle~tirmek için kulland~~~~bir laboratuvar olarak, Tanzimat idaresinin ba~ar~~ ve
ba~ar~s~zl~ klarm~~ gösteren bir örnek olmu~tur; 19. yüzy~ l Selanik geli~mesini ve moderle~ mesini
Beyrut, iskenderye gibi di~er ~ehirlerle kar~~ la~ urmak; Selanik'in 19. yüzy~ ldaki demografik yap~s~ n~~ ortaya ç~ kartmak, Ittihat ve Terakki Partisi'nin Abdulhamit'e kar~~~muhalefetini!' ilk i~aretlerini verdi~i Jön Türklerinin be~i~i ve i~çi Federasyonunu do~du~u Selanik'i anlatmak amac~ ndad~ r.
Eserin amaçlar~~böyle s~ raland~ ktan sonra çal~~man~ n problemleri, yöntemi ve mekan~~belirtiliyor. Mekan olarak Selanik ~ehir nüfusunun ya~ad~~~~yerler, ekonomik alanlar, sa~l~ k ve
kamu kurumlar~~ gösterilmektedir. Giri~in son k~sm~ n~~ise çal~~mada kullan~ lan ar~iv malzemesi
olu~turuyor. Bu ar~iv malzemesi aras~ nda Yunanistan'da özelikle Selanik'te bulunan Osmanl~~
~eriyye Sicilleri, Tereke ve Vak~ f Defterleri ile Evkaf Nezaretine ait belgeler yer almaktad ~ r.
Ayr~ca Selanik'te ilgili Frans~ z Ar~ iv belgeleri, Rumeli, Zaman, Journal de Salonique, Eptmç ve
Octpoç rqç Mcnceöov~ctç adl~~ gazeteler, Selanik'e ait Osmanl~~ Salnameleri, eski anayasa ve kanun
metinleri de s~ralanmaktad~r.
Birinci bölüm "Tanzimat öncesi Bir Osmanl~~ ~ehri" (s. 41-85) ad~ n~~ ta~~ maktad~ r.
Tanzimattan önce Selanik ~ehrinin temel unsurlar~ n' olu~ turan surlar, liman ve kilise, cami, tereke, mescit, sinagog gibi ibadet yerleri belirlendikten sonra çok ~lluslu Selanik ~ehir demograf~ si içinde yer alan Yahudiler, Müslümanlar ve H ~ ristiyanlar tespit ediliyor. Tanzimat öncesi ~ehirde ç~ kan yang~ nlar, hastal~ klar ve su problemi de vurgulan ~yor. Bu bölüm eserin yakla~~ k %
10'unu olu~turuyor.
~ kinci bölüm "Selanik'in Yeni Çehresi" (s. 87-200). Kronolojik olarak Tanzimat'~ n dal~mdan sonra Selanik ~ehrinde meydana gelen de~i~imler ele al~ nm~~ ur. ~ehrin geli~mesi ve büyü-
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mesi, ekonomik geli~ menin bu büyümedeki önemli pay~ , sa~l~ k ko~ullar~ n~ n iyile~tirilmesi, ~ehre
göç hareketleri, Vardar ve Kalamarya gibi Selanik'in ilk varo~lar~ n~ n ortaya ç~ kmas~~ ve baz~~
köylerin mahallelere dönü~erek ~ehirle~meye ba~lamas~~ v~~ rgulanm~~ur.
'Fanzimaun ilan~ ndan sonra Selanik'teki yeni uygulamalarla yerel idare olu~turulmu~, surlar y~ k~lm~~, modern liman in~a edilmi~, r~ humlar geni~letilmi~~ve ~ehir yeni görünüm kazanm~~ur. Su ~ebekesi, gazla ilk tan~~ ma, tramvay ve demir yolu ile Selanik ~ehrinde ya~amak art~ k daha
kolayd~ r. Selanik, okullar, bankalar, kafe ve oteller, fabrikalar, büyük ve lüks ma ~azalarla moderide~mi~tir. Bu k~s~ m eserin yakla~~ k % 30'unu olu~ turmaktad~ r.
Üçüncü bölüm 201-303 sayfalar aras~ nda yer almaktad~ r. Bu bölümde Selanik'te s~ radan
insan~ n ya~am tarz~~ incelenmektedir. Bunun için Tereke Defterleri'nden ve Frans~z
Konsoloslu~u'nun ölüm Tutanaklar~ 'ndan yararlan~ lm~~t~ r. Selanik aileleri~~i~~~sosyo-demografik
yap~s~ , zanatkarlardan, bekarlardan örnekler verilerek Tanzimat öncesi durum tespit edilmeye
çal~~~ lm~~ ur. Daha sonra da 19001ii y~ llardaki aile yap~s~~incelenerek zanatkarlardan, subaylardan, memurlardan örnekler verilmi~ tir. Ayr~ca Selanik'te yer alan Frans~z kolonisinin ya~ad~ klar~~
mahal, mimari, sosyo-ekonomik yap~lar~~koloni içinde yer alan tüccar, mühendis, din adam~~i~siz
ve hizmeti' gibi örneklerle incelenmi~tir. Eserin yakla~~ k % 25'ini olu~turmaktad~ r.
Dördüncü bölüm "Geçi~~Sürecinde Bir Toplum" (s. 305-420) ba~l~~~ n' ta~~ maktad~ r.
Burada yazar, Selanik'teld sosyo-ekonomik de~i~imi anlatmaktad~ r. Pazar çevresinde dönen bir
dünya ve geleneksel meslekler anlat~ l~ r. Bu meslekler aras~ nda debba~, sarraç, semerci, çömlekçi, testici, çubukçu, duhanc~ , enfiyeci, cilac~ , do~ramac~ , keresteci, oturakç~ , sand~ kç~ , attar,
bezirci, dakikçi, fi~enkçi, kibritçi, miskçi, mumcu, saatçi, sabuncu, ~airci, ~i~eci, tuzcu, arabac~ ,
a~ç~, berber, dellal, hamamc~ , hal~c~ , meyhaneci, nakka~ç~ , sarraf, ~erbethaneci ve tabib mevcuttur. Bu mesleklerin etnik gruplara da ~~ l~ m~ nda, tekstil sektöründe, Müslümanlar~ n basma, çorap ve pe~temal üretiminde; H~ ristiyanlarm kürk, kebe, çar~ k, papuç üretiminde; Yahudilerin ise
çuha, haz~ r, giyim, havlu üretimi ve terzilik gibi mesleklerde yo~unla~ uklar~~ görülmektedir.
Ayr~ ca Müslümanlar~ n boza, helva ve leblebi yap~ m~ nda, debba~~ve sarraç gibi mesleklerde;
H~ ristiyanlarm helvac~ , leblebici, börekçi, bahç~ van, meyhaneci, ~erbethaneci, tabib, bezirci gibi
mesleklerde; Yahudilerin de un, üzüm, kümes hayvan~, tütün, kahve, limon, tad~~ ve ~eker sanc~l~~~ nda, cam i~çili~i, parfüm üretimi, saatçilik, kuyumculuk, kitapç~ l~ k, tenekecilik gibi mesleklerde ço~unlu~u te~ kil ettikleri gözlemlenmektedir. Selanik'te ma ~aza ve atölyeler Gedik semtinde yo~unla~~ yordu.
1900'lere do~ru ise zanaatlar geli~ip sanayiye do~ru ad~ m atm~~t~ r. Avukat, doktor gibi serbest meslekler olu~mu~ tur. Buna paralel olarak Selanik'te sosyete ortaya ç~ km~~, çe~itli dernek ve
hay~ r kurumlar~~ tesis edilmi~tir. 19. yüzy~ l~ n sonu ile 20. yüzy~ l~ n ba~~ nda Balkanlar'daki karga~a
içinde Selanik ~ehrindeki Bulgar unsuru otonom hale gelmi~, 1890-1908 y~ llar~~ aras~ nda milliyetçilik hat safhaya ç~ km~~ , bunun sonucunda da ~ehirde ~iddet olaylar~~ ba~lam~~ , okullar propa~~ ile
gandan~ n merkezi durmuna gelmi~ tir. jön Türk hareketi ve Selanik'in Yunanistan'a ilhak
(1908-1912) eserin bölümleri tamarnlanmaktad ~r. Bu bölüm eserin yakla ~~ k % 25'ini olu~turmaktad~r.
Yazar sonuç k~sm~ nda çal~~mas~ n~ n neticelerini ~öyle s~ ralamaktad~ r: 1830-1912 y~llar~~arakent durus~ nda Selanik'te orta derecede bir ~ehirle~me h~z~~ya~anm~~~ve Selanik bölgesel ba~
n sonu
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muna gelmi~ tir. Ancak Selanik'te ya
~ile 20. yüzyl~ n ba~~ nda anla~mazl~ klar ortaya ç~ km~~~ve 1912de ~ehir Yunanistan'a ilhak olmu
tur. Selanik'in çok etnikli ve çok dinli bir irnparatorlu~a ba~l~~ geçmi~ine s~ rt çevirmesi 30 y~ l
tururken,
içinde gerçekle~mi~ tir. I913'te ~ehir halk~ n~ n sadece % 15'ini Yunanl~ lar olu~
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Müslümanlar~
250.000 Yahudi'llin ~ehri terk etmesi ve II. Dünya Sava~~'nda ~ ehirde kalan 50.000 Yahudi'den
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46.000inin toplama kamplar~ nda yok olmas~ ndan sonra Selanik sadece nüfusu ile de~il, ~ehir
manzaras~~ile de Yunanl~ la~m~~ ur.
Bunlara ra~men yazar, Selanik, Osmanl~~geçmi~ ini haurlamakta, bütün ulus ve dinlerden
insanlar~ n yanyana ya~ad~~~~bu alt~ n ça~~ n nostaljisini hissetmektedir diyerek eserini ~u cümle ile
bitiriyor: "Do~u, kesin olarak Avrupa olsun, Asya olsun kültürlerin ve halklar~ n ortakl~ klarma elveri~li bir toprak olmaya devam edecektir."
Bibliyografyas~~~~~~~ dörttebirini Türk yazarlar~ n olu~turdu~u ve hemen hemen her sayfas~ nda hatas~ z yaz~ m~~ ile Türkçe bir kelimenin yer ald~~~~Frans~ z dilinde yaz~ lm~~~bu eserde
Tanzimat ile ba~layan bauhla~ma sürecimizde ya~ananlar' sanki Selanik'te Kafe Kristal'de taru~~yormu~~gibi hissetmeniz mümkün oluyor.
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