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1840-1912 YILLARI ARASINDA İZMİR VE SELANİK’TEKİ KENTSEL VE 
MİMARİ DEĞİŞİM 

ÖZET 

Bu çalışma, 1839 Tanzimat Fermanı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nun 
geçirdiği değişim sürecinin, Akdeniz’deki iki önemli liman kenti olan İzmir ve 
Selanik’teki kentsel ve mimari yansımalarının tespit edilerek karşılaştırılmasını 
amaçlamaktadır. İncelenen dönem, Selanik’in Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrıldığı 
1912 yılı ile sınırlandırılmıştır. 

Tez kapsamında, öncelikle İzmir ve Selanik’in değişim dönemi öncesindeki 
durumlarının ayrıntılı incelemesi yapılmıştır. Başlangıç kısmını oluşturan ikinci ve 
üçüncü bölümlerde, İzmir ve Selanik’in tarihsel gelişimleri, demografik yapıları, 
ekonomik aktiviteleri ve kültürel etkinlikleri saptanmış, ayrıca her iki kentin 
morfolojisini belirleyen fiziksel özellikleri tespit edilmiştir. Üçüncü bölümün 
sonunda, 19. yüzyılın ikinci yarısından önce İzmir ve Selanik kentlerinin tarihsel, 
sosyo-ekonomik ve fiziksel yapıları karşılaştırılarak bu yapılardaki çeşitli ortaklıklar 
tespit edilmiştir. 

Dördüncü ve beşinci bölümlerde, İzmir ve Selanik kentlerinin 1840-1912 yılları 
arasındaki sosyal dinamikleri, ekonomik hayatları ve fiziksel yapıları saptanmıştır. 
Değişim döneminin dinamiklerini daha ayrıntılı incelemeyi hedefleyen dördüncü 
bölümde, hem Osmanlı İmparatorluğu’nun yargılama, vergi, mülkiyet, ekonomi, 
eğitim, kent yönetimi gibi çeşitli kurumlarında geçirdiği yapısal değişim ele alınmış, 
hem de bu değişiklikler İzmir ve Selanik özelinde irdelenmiştir.  

Beşinci bölümde, önceki bölümde tespit edilen kurumsal değişimlerin kent planlama 
ve mimarlık pratiğindeki uygulamaları incelenmektedir. 17. yüzyıldan itibaren 
ticarete bağlı gelişimi hız kazanan İzmir, 19. yüzyılda uluslararası ticaret ağının 
birleştiği bir liman kenti olarak Akdeniz havzasında yerini almıştır, dolayısıyla 
kentin Batılılaşma sürecindeki dönüşümü de doğal olarak liman odaklı 
gerçekleşmiştir. Kentteki hem fiziksel yapının değişimi, ilk kez planlı yenileme 
çalışmalarının uygulanması, hem de sosyo-ekonomik dönüşüm nedeniyle ortaya 
çıkan yeni yapı tipleri, 19. yüzyılın ortasından itibaren İzmir’in liman ve rıhtımından 
başlayarak kentin geneline yayılmıştır. Benzer durum Doğu Akdeniz’de İzmir’den 
sonra öne çıkan ve özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra ekonomik büyümesi 
hızlanan bir diğer liman kenti olan Selanik’te de söz konusu olmuştur.  

Bu dönemde devlet eliyle yapılan planlama müdahaleleri kapsamında, yangınlarla 
yok olan yerlerin ve yeni yerleşime açılan alanların şehircilik ilkelerine uygun olarak 
yeniden inşa edilmesi, mevcut yolların genişliklerinin düzenlenmesi gibi çalışmalar 
İzmir ve Selanik’te gerçekleşmiştir. Ayrıca her iki kentte, tramvay, demiryolu, şehir 
hatları vapurları gibi yeni ulaşım sistemleri ile elektrik, havagazı, su gibi altyapı 
hizmetlerinin kurulması söz konusu olmuştur. 
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19. yüzyılın ikinci yarısında İzmir ve Selanik’te belediyenin kurulması, kentsel 
örgütlenme anlayışını değiştirmiştir. Üstelik kentin ekonomik gücünü temsil eden 
kesimlerin bu örgütlenmede yer alması, her iki kentin artan ticaret hacmini 
karşılaması zorunluluğu ve inşa edilen demiryolları aracılığıyla art alanların kıyılara 
bağlanması, İzmir ve Selanik’te çağın gerektirdiği “modern” rıhtım ve liman 
tesislerinin yapılmasına yol açmıştır. Bu çalışma kapsamında, İzmir ve Selanik 
kentsel ve mimari değişimlerin odak noktası olan rıhtım ve liman projeleri, örnek 
kentsel yenileme çalışmaları olarak değerlendirilmiştir. Her iki kentte projenin ortaya 
çıkış süreci, uygulama aşaması ve sonuçları incelenmiş, bölüm sonunda iki projenin 
kent yaşamına katkıları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

Selanik’in 1917’de ve İzmir’in de 1922’de geçirdiği büyük yangın, her iki kentin 
merkezinde yaşanan değişimin izlerini önemli ölçüde silmiştir. I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra ortaya çıkan planlama dinamikleri, 20. yüzyıl başına dek her iki kentte oluşan 
çok katmanlı ve kozmopolit yapının sürdürülmesini zorlaştırmıştır. Günümüzde 
İzmir ve Selanik’te mevcut olan mirasın korunabilmesi için, bu çalışma kapsamında 
her iki kentin ortak geçmişinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 
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URBAN AND ARCHITECTURAL TRANSFORMATION IN IZMIR AND 
THESSALONIKI BETWEEN 1840-1912 

SUMMARY 

This study investigates how the institutional transformation of the Ottoman Empire 
after 1839 reflected on urban and architectural practice in İzmir and Thessaloniki. 
Two prominent port cities of the Mediterranean region, İzmir and Thessaloniki have 
a similar topographic, socio-economical and morphological structure. This study 
especially focuses on the second half of the nineteenth century and is limited with 
1912, the date which Thessaloniki declared its independence from the Ottoman 
Empire. 

Within the scope of this thesis, first İzmir and Thessaloniki before 1840 were studied 
according to their historical background, demographic features, economic activities, 
urban and architectural structure in second and third chapters. İzmir, situated on the 
Aegean coast of Asia Minor, was initially a small Ottoman town supplying the 
capital city Istanbul with agricultural products from its fertile hinterland until 
sixteenth century. After the Ottoman Empire granted rights to France for safe trade in 
this era, French tradesmen found new markets to develop along the shores of Eastern 
Mediterranean and Near East. Following the French, British tradesmen were also 
granted similar privileges in and established Levant Company. After geographical 
discoveries in fifteenth and sixteenth centuries, international trade routes were 
reorganized by Dutch and British tradesmen: While silk and spices from the East 
used to be carried to the West from Bursa, Aleppo and Alexandria, around 1700s the 
products were transferred to Europe from Cape of Good Hope. These developments 
were the turning point in İzmir’s economy, while the city became the new center in 
silk trade. Besides silk, grains, raisin, fig, cotton, valonia, scammony, opium were 
the main export products of the city in this period.  

Starting from seventeenth century, consulates started to be established in İzmit. With 
the consulates more foreign tradesmen came to settle in the city. The local 
tradesmen, especially Greeks, Armenians and Jews of İzmir were competing with the 
foreigners. They also acted as agents to mediate between local dealers and foreign 
investors. Smyrniote Greeks, who were the major non-Muslim inhabitants of the city, 
were active especially in the XVIIIth century, connecting Western Europe with Asia 
Minor by opening up branches of international firms. Armenians controlled silk 
trade, forming a wide trade route, connecting Far East to Mediterranean region and 
the Atlantic shores. Jews worked as wholesalers, commission merchants, 
moneylenders, interpreters, tax collectors and customs officers. 

After signing of Commercial Convention (1838) between the Ottoman and British 
Empire, free trade privilege was given to British and French merchants, while the 
Ottoman merchants gained access to European markets in return. With the 
development of steam engine ships, trade ships came from Marseille and Trieste to 
İzmir in 1833. Telegraph lines were installed in Eastern Mediterranean region 
starting from 1830s. These developments eased İzmir to increase its commercial 
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relations with the European markets. In 1850s, European traders found a developing 
market in this city and they were provided with financial sources. As a result, they 
founded commercial firms in hinterland of İzmir. 

Founded by Cassander in 316 B.C., Thessaloniki has always been the capital city of 
the Macedonian region. With its strategic position situated at the deep end of 
Thermaic Gulf, the city was invaded by many nations throughout its history. The 
Ottomans considered Thessaloniki as an important port and castle of the Balkan 
Peninsula, as it is situated at the heart of the intersection of Macedonia and Northern 
Aegean. Therefore, it was an important strategy for the Ottomans to conquest the city 
and they tried several times to succeed at it. After the city was finally conquered in 
1430, the Ottoman Emperor Murad II settled Muslims from other lands and 
summoned upon the Greeks who have vacated the city to return. In sixteenth century, 
Jews migrating from the Iberian Peninsula also started to settle in Thessaloniki. This 
proves that Thessaloniki, as İzmir, has always been a multi-ethnic city during the 
Ottoman period.  

Thessaloniki has preserved its place as an important port of Balkan Peninsula during 
the Ottoman Period. A significant market for felt, wool, cotton and silk, Thessaloniki 
took a place in the international trade routes of the Eastern Mediterranean starting 
from the seventeenth century. At the end of this period, the city was exporting cotton 
and woolen garments to Germany, silk and tobacco to Italy, cotton, woolen garments 
and grains to France, while importing sugar and coffee from France.  

The cosmopolitan nature of Thessaloniki also helped the development of trade in the 
city. The local Jews and Greeks were active in the international trade. Jews also 
monopolized wool weaving industry, as they produced clothing for the Ottoman 
army. Europeans, as in İzmir, enjoyed the privileges of trade granted to them by the 
Sublime Porte. As a consequence, they opened up consulates starting from the 
beginning of eighteenth century, as well as international trade offices, such as Levant 
Company. 

Nineteenth century marks a period of change in the history of Ottoman Empire, 
which is the focus of this thesis. Due to military and political failures starting from 
the eighteenth century, the borders of the Empire –which had reached their largest 
extent at the end of seventeenth century- began to shrink. Therefore, the empire was 
becoming deprived of its main income source, i.e. the taxes collected from the land 
and the public. The weakness of administrative authorities and the rise of nationalism 
due to interference of countries like Russia and England had resulted in uprisings in 
different regions of the empire, which comprised of various ethno-religious groups. 

As a result, the government urgently needed to establish a series of reforms to break 
through this stagnation period. The first step was taken in 1839, with the declaration 
of Tanzimat Firman (Firman of Reforms). According to this, all Ottoman citizens 
(Muslim and non-Muslim) were granted equal rights. A more detailed firman 
followed in 1856, Islahat Firman (Firman of Improvements), which organized 
clauses related to religious affairs of non-Muslims. Starting from 1839, renovations 
were established in the Ottoman institutions; sometimes a completely new system 
was offered (like the establishement of municipalities), sometimes a revision was 
made in the present structure (like the revision of tax collection). The fourth chapter 
of this thesis studies the changes in the Ottoman system with İzmir and Thessaloniki 
in focus. 
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In the second half of the nineteenth century, the city became a major testing area for 
the application of reforms mentioned above. Therefore, the fifth chapter focuses on 
how these reforms were implemented. First, the role of local actors are discussed. 
Until 1826, the municipal works were under the responsibility of the Janissary 
Troops, the military corps of the empire. After these corps were abolished, 
establishment of a more complex municipal system answering the needs of modern 
cities was required. An initial municipality was established in 1854 in the capital, 
Istanbul. Following this, municipality of İzmir was founded in 1868, and of 
Thessaloniki was founded in 1869. The Sublime Porte motivated large scale urban 
renovation projects through regulating new planning and building codes, therefore 
municipal bodies, as the local actors were responsible for refurbishment of cities. In 
this period, municipalities of major cities like Istanbul, İzmir and Thessaloniki are 
quite active.  

Besides local actors, tools of implementation are studied. Regulations regarding 
buildings and roads were designed in years 1848, 1864, 1882 and 1891. The major 
concern of these was to plan the building alignments, building types, width of roads, 
etc. to provide a progressive transformation of the urban fabric from irregular shaped 
building lots, narrow alleys, dead-ends and adjacent timber buildings to orthogonal 
roads and wide boulevards lined with masonry buildings. Especially devastating fires 
in Istanbul provided a testing ground for transformation of traditional timber 
Ottoman houses to European style masonry houses. Besides building regulations, 
creation of public spaces, planting of infrastructures like water pipes, public and 
private lighting, sewage, communications and public transport, as well as 
implantation of railway and port facilities were among the tasks undertaken by 
municipalities. Pera, a district with majority of foreign inhabitants, was the pioneer 
for urban transformation in Istanbul. Municipalities of İzmir and Thessaloniki, as the 
cosmopolitan port cities of the Mediterranean, were also active in implementing 
urban renovation projects. 

The last part of chapter five focuses on the case study area and project: the 
construction of quays and ports in İzmir and Thessaloniki were the major urban 
projects established. Therefore, the initiation of projects, the implementation process 
and their results are discussed in detail. As İzmir and Thessaloniki are related 
through commercial relations, it is not a coincidence that the two operations are 
almost contemporary: İzmir Quay and Port was constructed in 1869-1877, 
Thessaloniki Quay was constructed in 1870-1882. Selanik Port, which had not been 
simultaneously designed with the quay, was built later and finished in 1903.  

Construction of quays of İzmir and Thessaloniki are projects with many similarities, 
however there are also major differences in the process of project management. The 
global trade actors, which are the international trading companies, take the lead for 
the initiation of İzmir Port project and undertaking of the construction work. Britain 
and France, two leading countries in İzmir’s trade, are in a competition for the 
realization of the project. First the British succeed as their tradesmen are granted the 
right to build the port, then a French firm (Dussauds) takes over the work. Although 
a more local structure was tried in the construction of Thessaloniki Port and an 
Ottoman firm was established, the actual contractor was a French entrepreneur 
(Bartissol). Both projects were initiated with the granting of concession from the 
Porte. After the projects were implemented, the concession owners also took the 
right for management of the ports, therefore could collect all the customs duties. 
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Both the projects became the symbol of Ottoman modernization in the Mediterranean 
region. The construction of a modern port complex with its subsidiary buildings 
gives a positive impression on the silhouette of the city when viewed from the sea. 
Because of their economic contributions, construction of ports was prioritized in 
urban renovation projects. Both in İzmir and in Thessaloniki, the shore lines 
represented modernity. Around the ports, constructions were carried out according to 
new regulations: new buildings were built in masonry and the streets were paved 
with stones. Such big scale urban projects attracted more European investors to both 
cities, because of their economic importance in the world market.  

As a result, this study points out some of the important similarities between the urban 
and architectural transformation of İzmir and Thessaloniki in the second half of the 
nineteenth century. Most of the urban heritage studied was devastated by fires in 
İzmir (1922) and Thessaloniki (1917). Starting from the end of the World War I, 
nation-states were started to be established and therefore new planning policies were 
adopted, which put the sustainability of urban heritage in both cities at stake. In order 
to preserve the present heritage, it is important to understand the common past 
studied in this thesis. 
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1.  GİRİŞ 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle 

başlattığı değişim süreci, başkent İstanbul’dan başlayarak diğer kentlere de 

yayılmıştır. Dönemin getirdiği idari yenilikler ve toplumsal alandaki reform 

hareketlerinin yansıdığı en canlı sahne, kentler olmuştur ve hem kentsel kurgu, hem 

de mimari tipolojiler Avrupa’daki mimarlık ve şehircilik anlayışından etkilenerek 

değişmiştir. Ancak, değişim yalnızca yabancı unsurların varlığına bağlı olarak değil, 

yerel katkılarla da gerçekleşmiş, bunun sonucunda da her kent, hem benzer, hem de 

kendine özgü nitelikler kazanmıştır. Bu değişim sürecinin izleri başkent İstanbul’un 

yanı sıra, Osmanlı’nın Doğu Akdeniz’deki İzmir, Selanik gibi ticaret hacmi geniş 

olan liman kentlerinde de gözlenmektedir. 

1.1 Tezin Amacı ve Kapsamı 

Tezin amacı, 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun 

başkent İstanbul’dan sonra Akdeniz’deki en önemli ihracat ve ithalat limanı olan 

İzmir’in geçirdiği kentsel ve mimari değişimin, aynı dönemde hem kentsel, hem de 

sosyal kurgu bakımından İzmir’e çok benzerlik gösteren diğer bir liman kenti olan 

Selanik ile karşılaştırılarak, bulunan ortaklıklar üzerinden dönemin kentsel mirasının 

ortaya çıkartılmasıdır. Söz konusu miras, I. Dünya Savaşı’ndan başlayarak her iki 

kentin geçirdiği hızlı değişim süreci ile büyük ölçüde yok olmuştur.   

Çalışmada incelenen dönem 1840-1912 yılları arasıyla sınırlandırılmıştır. Değişimin 

başlangıç noktası olarak 1839’da yayımlanan Tanzimat Fermanı alınmıştır, çünkü 

Osmanlı İmparatorluğu tarafından başlatılan bu yeni idari düzenleme, beraberinde 

siyasal ve sosyo-ekonomik değişimleri getirmiş, bu değişimlerin de mimarlık ve 

şehircilik alanına önemli yansımaları olmuştur. İlk defa bu dönemde “kent planlama” 

uygulamasına başlanmış ve özellikle limanların çevresinde hızla değişen ve gelişen 

bir “kent vitrini” ortaya çıkmıştır.  
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İnceleme döneminin 1912 yılı ile sonlanması uygun bulunmuştur, çünkü bu tarihte 

Selanik Yunanistan’a katılmış, sonrasında kentin “ulus devlet” kimliğini yansıtacak 

şekilde planlama hareketleri ivme kazanmıştır. Daha sonra, yakın aralıklarla her iki 

kent de büyük birer yangın geçirmiştir: Selanik (1917), İzmir (1922). Yangından 

büyük ölçüde etkilenen her iki kentte, yeniden imar çalışmaları başlatılmıştır. İzmir 

ve Selanik’in günümüzdeki kentsel özellikleri 20. yüzyıl başında, dönemin planlama 

siyasetleri doğrultusunda farklı yönlerde değişmiştir ve çalışma kapsamında 

incelenen 19. yüzyıl kentlerinin kozmopolit yapısıyla ilişkili morfolojik dokusu 

büyük ölçüde yok olmuştur. Bu nedenle çalışmada inceleme dönem 1912 ile 

sınırlandırılmıştır, çünkü 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan köklü değişim, 

kentlerin geleneksel dokularını değiştiren öncül kırılma dönemi olmuştur.   

Tez kapsamında öncelikle 1840 öncesi İzmir ve Selanik, değişimin sahnesinin daha 

iyi anlaşılabilmesi için incelenmiştir. Kentsel morfolojiyi bir kenti oluşturan 

kimliklerden ve kentte etkin olan siyasi ve ekonomik dinamiklerden bağımsız 

incelemek ve anlamak mümkün olmayacağından, tezin ilk kısmını oluşturan ikinci ve 

üçüncü bölümlerde, İzmir ve Selanik’in tarihsel gelişimleri, sosyo-ekonomik ve 

fiziksel yapıları incelenmiştir. Üçüncü bölümün sonunda, 1840 öncesinde her iki 

kente ilişkin edinilen veriler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.  

Dördüncü bölümde, Tanzimat Fermanı ile başlayan dönemin tarihsel süreci, 

meydana getirdiği idari değişim; ticaret, tarım ve sanayi alanındaki gelişmeler ile 

sosyo-ekonomik yapıdaki değişiklikler ele alınmıştır. İmparatorluğun genelindeki 

değişim sürecine ilişkin veriler ana hatlarıyla sunulmuş, süreç asıl olarak İzmir ve 

Selanik kentlerinde değerlendirilmiştir. Tezin beşinci bölümünde, İzmir ve 

Selanik’in fiziksel yapısındaki değişimin mimari ve kentsel alandaki yansımaları 

incelenmiştir. Bölümde değişimin etkenleri ve sonuçları kronolojik ve sistematik 

olarak verilmiştir. Aslında birbirleriyle iç içe geçmiş olan değişim dinamikleri tez 

kurgusuna uygun olarak ayrıştırılmıştır. Öncelikle, kentsel morfolojide nasıl bir 

değişim olduğu, değişimin yerel aktörleri, oluşturulan ilk kent planları ile altyapı ve 

ulaşımdaki yeniliklerin incelenmesiyle açıklanmıştır. İzmir ve Selanik’te kentsel ve 

mimari değişimlerin odak noktası olan rıhtım ve liman projeleri, örnek kentsel 

yenileme çalışmaları kapsamında değerlendirilmiştir. Her iki kentte projenin ortaya 

çıkışı, uygulama aşaması ve sonuçları incelenmiş, bölüm sonunda iki projenin kent 

yaşamına katkıları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 
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1.2 Literatür Araştırması 

19. yüzyıl, yalnızca Osmanlı İmparatorluğu’nda değil, dünyada hızlı bir değişim 

döneminin başlangıcı olması açısından çok incelenen bir dönem olmuştur; özellikle 

bu yüzyılda kentlerin geçirdiği dönüşüme ilişkin birçok çalışma bulunmaktadır. Eski 

Dünya’nın merkezi olan Akdeniz de literatürde birçok kentsel tarih çalışmasına konu 

olmuştur. Özellikle son dönemde yapılan karşılaştırmalı çalışmalar, 19. yüzyılda 

birçok kentin benzer bir süreçten geçtiğini kanıtlamaktadır. Bu konuda yapılan 

çalışmalar arasında Keyder’in editörlüğünü yaptığı kollektif bir eser olan “Doğu 

Akdeniz’de Liman Kentleri”, Kolluoğlu Kırlı ve Toksöz’ün editörlüğünü yaptığı 

“Cities of the Mediterranean”, Mansel’in “Levant” ile Yerolympos’un “Urban 

Transformations in the Balkans” sayılabilir.  

İzmir ve Selanik’in tarihsel, sosyo-ekonomik, kültürel ve mimari yapısına ilişkin 

birçok çalışma bulunmaktadır. Aktepe, Arıkan, Baykara, Kütükoğlu, Kıray, Kasaba, 

Serçe, Frangakis-Syrett ve Goffman gibi sosyal bilimciler ile Beyru, Atay, 

Yerolympos ve Colonas gibi mimar ve şehir plancıları, İzmir üzerine temel kaynak 

olarak sayılan birçok değerli esere imza atmıştır. 19. ve 20. yüzyılda İzmir’in kentsel 

değişimini ele alan Bilsel’in “Cultures et Fonctionnalités: L’Évolution de la 

Morphologie Urbaine de la Ville d’İzmir aux XIXe et Début XXe Siècles” başlıklı 

doktora tezi ile Zandi-Sayek’in kozmopolit bir liman kenti olan İzmir’deki değişim 

dinamiklerini farklı konu başlıkları altında inceleyen “Ottoman İzmir 1840-1880” 

başlıklı kitabı İzmir’in değişen mimari ve kentsel yapısına ilişkin önemli 

kaynaklardır. Selanik’in Tanzimat Dönemi’ni ele alan Anastassiadou’nun kapsamlı 

eseri, Kiel, Faroqhi ve Gökaçtı gibi tarihçilerin Selanik üzerine çalışmaları ile 

Veinstein’in editörlüğünü yaptığı “Selanik 1850-1918” kentin tarihsel ve sosyo-

ekonomik yapısını ortaya koyan başvuru kaynaklarıdır. Mimarlık ve kent tarihi 

üzerine çalışan Yerolympos ve Colonas, özellikle Tanzimat Dönemi’nde gerçekleşen 

değişimler konusunda çeşitli yayınlar yapmıştır. Selanik’in Osmanlı Dönemi üzerine 

Yunanistan’da yapılan çalışmalar son dönemde giderek artmaktadır. Yunanistan 

Kültür Bakanlığı’nın yayınladığı “Ottoman Architecture in Greece”, Yunanistan’daki 

Osmanlı eserlerinin envanterini yapması bakımından önemlidir. Bu konuda ilk 

çalışanlardan biri ise, Selanik’in Osmanlı dönemi tarihsel topoğrafyasını ayrıntılı 

biçimde ortaya koyan eseri ile Dimitriadis (1983) olmuştur. 19. yüzyıl sonunda 

Selanik’i inceleyen Eyice ve Avrupa’daki Osmanlı eserlerinin envanterini hazırlayan 
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Ayverdi’nin eserleri, bu kentin Osmanlı Dönemi’ndeki mimari yapısına ilişkin Türk 

literatüründe bulunan temel çalışmalardır.   

Tez kapsamında ikincil kaynaklar dışında birincil kaynaklardan da yararlanılmıştır. 

İncelenen döneme ilişkin çok sayıda seyyah kaydı bulunmaktadır. İzmir’e 17. 

yüzyıldan, Selanik’e 18. yüzyıldan sonra çok sayıda seyyah gelmiştir. 

Seyahatnameler, kentlere ilişkin topoğrafya, kentsel kurgu, mimari eserler, iklim, 

bitki örtüsü, nüfus, ekonomik yaşam gibi çok çeşitli ve ayrıntılı bilgiler içermektedir. 

Elbette bu kayıtların çoğu zaman tarafsız bilgi vermediği tez çalışmasında göz 

önünde bulundurulmuştur. Özellikle 19. yüzyılda İzmir için Storari (1856), Scherzer 

(1873), Georgiades (1885) ve Rougon’un (1892) yayınladığı monografiler ile 

Cuinet’nin “La Turquie d’Asie” (1894) eseri, dönemin olaylarına ışık tutmakta ve 

kente ilişkin ayrıntılı veriler içermektedir. Ayrıca 19. yüzyılda yayınlanan gazete 

yazıları, ticaret yıllıkları ve salnameler de İzmir ve Selanik’in kentsel yaşamını 

anlamak açısından önemlidir. 

İzmir ve Selanik’teki kentsel ve mimari değişim sürecine ilişkin Başbakanlık 

Osmanlı Arşivleri’nde sayısız belge bulunmaktadır. Bu belgeler arasında tasnif 

edilen yazışmalardan özellikle rıhtım ve liman yapım sürecine ilişkin olanlar 

incelenebilmiştir. Ancak tez kapsamında bu döneme ilişkin defterler 

incelenememiştir. Özellikle aralarında Nafia Nezareti’nin de bulunduğu çeşitli 

nezaretlerin defterlerinden oluşan “T defterleri”, bayındırlık ve imar çalışmalarına 

ilişkin değerli veriler içermektedir, ancak bunların incelenmesi mümkün olmamıştır. 

Arşiv belgelerinin yanı sıra, İzmir’de rıhtım inşasına ilişkin Kütükoğlu (1979), 

Oberling (1986), Zandi-Sayek (2000), Frangakis-Syrett (2001) ile Selanik’te rıhtım 

yapımını inceleyen Yerolympos (1996; 2004) ve Osmanlı arşivlerindeki belge ve 

defter ışığında liman yapım sürecini ortaya koyan Bayram’ın (2009) çalışmaları 

değerli veriler ortaya çıkarmıştır. 

1.3 Yöntem 

İzmir ve Selanik’in 19. yüzyıldaki değişimini karşılaştırmak için, öncelikle kentlerde 

değişimi hazırlayan etkenler incelenmiştir. Bu amaçla 19. yüzyıl öncesine ilişkin veri 

sağlayacak birincil kaynaklar olan nüfus kayıtları, gravürler, haritalar, 

seyahatnameler ile kentlerin tarihi, sosyal, ekonomik ve mimari özelliklerine ilişkin 

ikincil kaynaklar incelenmiştir.  
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Tezin asıl kapsamını oluşturan 1840-1912 yılları arasındaki dönem de önce tarihi, 

sosyal ve ekonomik yönleriyle incelenmiştir. Bu konulara ilişkin ikincil kaynaklar ile 

dönemin tarihini anlatan seyahatnameler, monografiler, gazete yazıları gibi birincil 

kaynaklar incelenmiştir. İzmir ve Selanik’teki kentsel ve mimari değişimdeki 

ortaklıkların araştırılması için her iki kentte benzer morfoloji, işlev veya mimari 

kimliğe sahip olduğu belirlenen alanlar seçilmiştir. Bu seçim, kentlerdeki değişimin 

odak noktasının liman ve onu besleyen ticaret bölgeleri olduğunu göstermiştir.  

19. yüzyılın ikinci yarısında İzmir ve Selanik’in rıhtım ve limanları yenilenmiş, 

Akdeniz’in canlı ticaret merkezleri olan bu iki kentteki değişim, dönemin literatürüne 

de yansımıştır. Bu amaçla, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde rıhtım ve liman 

yapımına ilişkin çeşitli belgeler (teklifler, sözleşmeler, şartnameler, plan ve krokiler) 

incelenmiş, her iki kentteki inşa süreci Bab-ı Âli ile yerel yönetim arasındaki 

yazışmalardan saptanmıştır. Arşiv belgelerinin yanı sıra, dönemin monografileri, 

gazeteleri, salnameleri incelenmiştir. Ayrıca, İzmir ve Selanik’in mimari 

özelliklerinin değerlendirilebilmesi için, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Ahmet 

Piriştina Kent Arşivi Müzesi Arşivi ile Selanik Ulusal Harita Kitaplığı Arşivi’nde 

bulunan haritalar, kadastral planlar ve krokiler tespit edilmiştir. Dönemin ayrıntılı bir 

panoramasını sunması açısından gravürler, Atay ile Yılmaz ve Yetkin’in 

editörlüğünde yayınlanan İzmir fotoğrafları ve kartpostallar ile Selanik Belediye 

Arşivleri ve basılı kaynaklardan yayınlanan fotoğraflar ve kartpostallar 

kullanılmıştır. 19. yüzyıl ikinci yarısına ilişkin kentsel planlar yeniden çizilip üst üste 

çakıştırılarak İzmir ve Selanik’teki kentsel gelişim ve yenilikleri saptamak mümkün 

olmuştur. 
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2.  1840 ÖNCESİ İZMİR 

Bu bölümde 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nun geçirdiği 

siyasi, toplumsal, ekonomik dönüşüm öncesinde İzmir kenti, kuruluşu, tarih boyunca 

geçirdiği değişimleri, sosyal ve fiziksel yapısı ile incelenmiştir.  

2.1 Tarihsel Gelişim İçinde İzmir 

İzmir kenti, Ege Bölgesi’nde, İzmir Körfezi’nin batı kıyısında kurulmuştur. Körfez 

iki parçadan oluşur: Kuzey-güney doğrultulu geniş bir körfez ve devamında ona 

doğu-batı yönünde birleşen daha dar bir körfez. Bu nedenle, İzmir kenti konumu 

itibariyle tarih boyunca oldukça korunaklı bir yerde bulunmuştur (Şekil A.1). Ayrıca 

körfezin ağzında bulunan adaların denizden gelebilecek tehlikelerin önceden 

görünmesine olanak vermesi de, kentin korunaklı bir liman olmasına katkıda 

bulunmuştur (Kütükoğlu, 2001, s. 515).  

Körfezin çevresi dağlarla çevrilidir: Kuzeyde Yamanlar Dağı; kuzeydoğu’da Manisa 

Dağı; doğuda Nif Dağı; güneyde Kızıldağ (Kütükoğlu, 2001, s. 515). Dağlar 

arasındaki geçitler, kente Anadolu’nun çeşitli kesimlerinden ve İstanbul’dan 

kolaylıkla ulaşılmasını sağlar. Ayrıca kentin yerleştiği düzlük alanı sınırlayan iki tepe 

bulunmaktadır: Güneyde Kadifekale ve güneybatıda Değirmendağı. Nif Dağı ve 

Kızıldağ arasından körfeze karışan Kızılçullu Deresi, Küçük ve Büyük Menderes 

nehirlerinin vadilerini izleyen yollara ulaşan bir doğal koridor oluşturur (Kütükoğlu, 

2001, s. 515) (Şekil A.2). Bütün bu coğrafi özellikler, İzmir’in Anadolu’nun 

ürünlerini toplayıp ihraç eden önemli bir ticaret ve liman kenti olarak yükselmesine 

ve tarihi boyunca geçirdiği deprem, yangın gibi felaketlerden sonra da kısa süre 

içinde toparlanmasına olanak vermiştir. 

Kentin yerleşim bölgesini besleyen su kaynağı, Nif Dağı’ndan doğup kentin 

doğusundan geçerek kuzeyde Halkapınar’dan denize dökülen Meles (Melez, Kemer) 

Çayı ile onun bir kolu olan Boyacı Deresi’dir. Ayrıca 19. yüzyıla dek, kentin 

kuzeyinden (günümüzdeki Tuzla civarından) Gediz Nehri’nin iki kolu İzmir 

Körfezi’ne dökülmüştür; ancak gelen alüvyonlarla körfezin ağzı kapanma tehlikesi 
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geçirince, 1886’da nehrin yatağı değiştirilerek bu durum önlenmiştir (Baykara, 

2001). 

2.1.1 Kentin kuruluşu ve diğer dönemler 

İzmir’de M.Ö. yaklaşık 7000’lerden beri yerleşim olduğu bilinmektedir (Url-1). 

M.Ö. 7. yüzyılda bu bölgede Smyrna adıyla bir İyon kenti kurulmuştur (Canpolat, 

1992). İzmir adının Smyrna’nın ilerleyen dönemlerde değişime uğramasından geldiği 

varsayılmaktadır. Antik Çağ’dan sonra kent sırasıyla Roma, Bizans, Arap ve tekrar 

Bizans egemenliğine geçmiştir. Havarilerin yedi kilisesinden1 biri olan Aziz 

Polikarp’ın kilisesinin İzmir’de olması, Hıristiyanlar için İzmir’i önemli bir merkez 

haline getirmiştir. Geç Bizans döneminde kent 1076 yılında Türkmenlerin eline 

geçmiştir. Bunun ardından Türkmen Çaka Bey tarafından korsanlık etkinlikleri için 

bir merkez olarak kullanılmıştır (Goffman, 2000, s. 95). 11. yüzyılda kent, 

Bizanslılar ile Selçuklular arasında birkaç kez el değiştirmiş ve 1093’te tekrar Bizans 

egemenliğine girmiştir.  

1204’te Latinlerin Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’i işgal 

etmelerini izleyen dönemde, İzmir Bizans’ın bir ticaret merkezi olarak gelişmiştir 

(Goffman, 2000, s. 95). Başkent yeniden ele geçirildiğinde, İzmir Cenevizlilerin, 

Anadolu’nun geri kalanı ise, Müslümanların kontrolüne bırakılmıştır (Goffman, 

2000, s. 96). Beylikler Dönemi olarak anılan 14. yüzyıl boyunca, Anadolu’da ve Ege 

kıyısında birçok Türk beyliği kurulmuştur. Bunlardan biri olan Aydınoğulları 

Beyliği, Batı Anadolu’nun orta kesimindeki vadilere yerleşmiştir. Beyliğin başındaki 

Umur Bey, önce İzmir’in çevresini, sonra 1328’de kentin tamamını ele geçirmiştir 

(Goffman, 2000, s. 96). Bu fetihten sonra, kentin limanı ile Liman Kalesi Rodos 

Şövalyeleri’nin eline geçmiştir; ancak kentin kalanı hâlâ Türklerde kalmıştır (Kuban, 

2001, s. 64). Kente 1332-33 yılları arasında geldiği varsayılan seyyah İbn Battuta da, 

Umur Bey’den ve Kadifekale’de bulunan Türk yerleşiminden söz etmiş ve “deniz 

kıyısına kurulmuş olan şehrin büyük kısmı haraptır” diye belirtmiştir (Aykut, 2001, 

s. 425-26). 

1402’de Osmanlı İmparatorluğu ile savaşan Moğol Hükümdarı Timur Batı 

Anadolu’da ilerlemiş, Liman Kalesi’ni yıkmış ve daha sonra kenti Aydınoğulları’na 

                                                 
 
1 Diğerleri Efes, Bergama, Alaşehir, Sart (Sardes), Denizli ve Akhisar’dadır (Canpolat, 1992). 
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teslim etmiştir (Goffman, 2000, s. 96). 1419’da I. Mehmed döneminde İzmir 

Osmanlı idaresine geçmiştir. Ardından kısa bir süre Aydınoğulları’ndan Cüneyd Bey 

tarafından ele geçirilmişse de, 1424’te kesin olarak II. Murad tarafından zapt edilerek 

Osmanlı egemenliği altına girmiştir (Kütükoğlu, 2001, s. 517). İzmir, idari olarak 

Anadolu Eyaleti altındaki Aydın Sancağı’na bağlı bir kaza statüsünde olmuştur. 

İzmir kazası kuzeyde Karşıyaka, doğuda Bornova, Buca, güneyde Torbalı, batıda 

Çeşme, Seferihisar ve Karaburun’u kapsamaktadır, merkezi İzmir kadısının 

ikametgâhı olan İzmir şehridir (Kütükoğlu, 2001, s. 519). Kütükoğlu, (2001, s. 519), 

yaklaşık 1573’te İzmir’in Kaptanpaşa Eyaleti’ne dâhil olan Sığla Sancağı’na 

katıldığını belirtmiştir. 

Kent bu dönemde Doğu Akdeniz’de imparatorluğun önemli bir tarım merkezi 

durumuna gelmiştir. Osmanlı ekonomik sistemi içinde sultanın birincil görevi, 

halkına besin ve diğer gerekli malları sağlamaktır. Bu sistemin sürdürülmesi için, 

Batı Anadolu’nun verimli ovaları çok uygundur. 15. ve 16. yüzyılda henüz küçük bir 

kasaba büyüklüğünde olan İzmir, çevresindeki ovalarının zenginliğini (tahıl, kuru 

üzüm, incir, turunçgiller, pamuk gibi tarım ürünleri ile yün, sabun, bal mumu gibi 

ihtiyaç maddeleri) limanından başkente aktarmıştır ve ekonomisi büyük ölçüde 

tarıma dayanmıştır (Goffman, 1995, s. 12-14). Ayrıca Tersane ve Istabl-ı Âmire’nin 

ihtiyacı olan urgan, kendir, yelken bezi, zeytinyağı gibi maddeler de, İzmir 

civarından toplanıp limandan nakledilmiştir (Kütükoğlu, 2001, s. 521). 

1517’de Mısır’ın, 1522’de Rodos’un fethiyle, Doğu Akdeniz’de Türk egemenliği 

pekişmiş ve deniz ticaretinde güvenlik artmıştır (Goffman, 1995, s. 5). Bu tarihlerde 

Halep ve İskenderiye gibi zengin limanların Osmanlı topraklarına katılması, İzmir ve 

Batı Anadolu’daki diğer küçük liman kentlerini devre dışı bırakmıştır (Goffman, 

1995, s. 5). Ancak Goffman’a (1995, s. 6) göre İzmir’in esas görevi, İstanbul ve 

Avrupa’daki Osmanlı topraklarına gönderilecek mal sevkiyatını sağlamaktır. İzlenen 

ekonomi politikası ile hükümet İstanbul ile Ege arasındaki deniz yollarının 

güvenliğini sağlamakta, fiyatları kontrol etmekte, önemli gördüğü malların ticaretini 

kısıtlamaktadır (Goffman, 1995, s. 7). Bu nedenlerden ötürü, İzmir ve çevresi ticarete 

dayalı bir büyüme göstermemiştir. Bu dönemde Batı Anadolu bölgesi, Osmanlı ve 

Avrupa arasındaki ticaretten yararlanamamıştır (Goffman, 1995, s. 7).  

Hükümetin İzmir ve çevresindeki tarımsal üretimi ve onun ticaretini sıkı kontrol 

etmesine karşın, İzmir kenti 16. yüzyıl boyunca yavaş da olsa büyümüştür. Özellikle 
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16. yüzyıl sonunda, kentte farklı iş kollarının varlığı ve kent sakinlerinin ihtiyaç 

duyduğu tarım ürünlerini kendi bahçelerinde yetiştirmeyi bırakıp, çevre köylerden 

gelen ürünleri pazardan satın alması gibi etkenler, kentin kırsal ekonomiden pazar 

ekonomisine geçtiğini göstermektedir (Goffman, 1995, s. 8). Bu geçiş de, kentin bir 

ticaret merkezi olarak gelişmeye başladığını kanıtlar. Elbette bu gelişim, kentin hem 

görünümünü, hem de bünyesindeki nüfus gruplarının oranını değiştirmeye 

başlamıştır. 

Goffman’a (1995, s. 31) göre, 16. yüzyılın son on yılında Avrupa’nın çeşitli 

bölgelerinde görülen kıtlık nedeniyle, Avrupalı tüccarlar Ege bölgesinden tahıl 

almaya başlamıştır. Ancak Osmanlı hükümeti tahıl ihracatını kısıtlamıştır; çünkü 

ürünlerin imparatorluğun “gıda ağı” dışına çıkması durumunda, saraya ve halka 

yeterli gıda ulaştırılamayacaktır (Goffman, 1995, s. 28-29). Goffman’ın (1995, s. 36) 

belirttiği gibi, bu ağ yetiştirilen ürünlerin stratejik merkezlerde toplanıp, tartılıp, 

vergilendirildikten sonra devletin kendi payını alması, kalanını da tüketiciye 

satmasından oluşmaktadır. Söz konusu ihracat kısıtlaması da, tahılın kaçak olarak 

Avrupa ülkelerine gönderilmesine yol açmıştır. Bu sayede artık kaçınılmaz olarak 

İzmir ve civarındaki yerleşimler, Avrupa (özellikle Venedikliler) ile ticari ilişkilerini 

pekiştirmiştir (Goffman, 1995, s. 31). 1566’da Sakız Adası’nın fethedilmesi ise, 

Avrupa ile İzmir Limanı’nın ilişkilerini pekiştiren bir başka etken olmuştur. 

Hıristiyan ve Müslüman dünyasının bağlantı noktası olan, Anadolu’daki meyve ve 

tahılı Batı Akdeniz’e ve Anadolu’ya gelen İran ipek kervanını Çeşme üzerinden 

kendi limanı aracılığıyla Avrupa’ya aktaran Sakız Adası, fetihle birlikte uluslararası 

ticarette önemini yitirmiştir; bu dönemden sonra gemiler, İzmir ve Anadolu’nun 

diğer limanlarında daha verimli ve ucuz yükleme boşaltma imkânı bulmuşlardır 

(Goffman, 2000, s. 103). 

1569 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Fransa arasında imzalanan ticari anlaşma 

gereği, Fransız tüccarları kendilerinin Osmanlı topraklarında güvenliğini sağlayacak 

imtiyazlar2 elde etmiştir (Faroqhi, 2007). Ahidnâme ya da kapitülasyon olarak anılan 

bu imtiyazlar sayesinde, Doğu Akdeniz’de ve Yakın Doğu’da Fransız ticareti hızla 

gelişmiş ve diğer Avrupa devletlerinin tüccarları Fransız bayrağı altında Osmanlı ile 

ticaret yapmışlardır (İnalcık, 2000a, s. 248). Daha sonra, Fransız kapitülasyonları 
                                                 
 
2 İnalcık’a (2000a, s. 249) göre, aslında Osmanlı Devleti’nin bu kapitülasyonları verme amacı, 
Avrupa’da kendine dost ülkeler oluşturmaktır. 
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esas alınarak İngiltere’ye de 1580’de benzer kapitülasyonlar verilmiş (İnalcık, 2000a, 

s. 248), ayrıca 1580’de İngilizler ticari ilişkilerini geliştirmek için “Levant 

Company”i (Levant Kumpanyası) kurmuştur3 (Vlami, 2009, s. 132). Bu ahidnâmeler 

sayesinde, Avrupalı tüccarlar o devirde ihracatı yasak olan pamuk ve pamuk ipliğini 

İzmir’den ithal etmişlerdir (Kütükoğlu, 2001, s. 521-22).  

15. ve 16. yüzyıllarda yapılan coğrafi keşiflerin etkileri 17. yüzyıla damgasını 

vurmuştur. Keşifler Avrupa devletleri arasında ticaret dengelerini değiştirmiştir; bu 

durum da yine İzmir’in büyümesine yaramış, Doğu’nun mallarını Batı’ya aktaran bir 

liman kenti olarak öne çıkmıştır. Hollanda ve İngiltere 1700’ler civarında Hint 

Okyanusu’ndaki ticari faaliyetleri yeniden organize etmiş ve bunun sonucunda ipek 

ve baharatın Doğu’dan Bursa, Halep ve İskenderun üzerinden Batı’ya taşındığı eski 

ticaret yolunu felce uğratarak, malların çoğunu Ümit Burnu üzerinden Avrupa’ya 

göndermişlerdir (Goffman, 2000, s. 99). Hem ticaret yollarındaki bu düzenleme 

sonucu, hem de uzun süren Osmanlı-İran savaşları (1603-1618) sonucunda kervan 

yollarının güzergâhı değişmiş (Frangakis-Syrett, 2006, s. 230) ve İran’dan Bursa’ya 

gelen ham ipek satışları azalmıştır. Buna karşılık İzmir, ipek ticaretinde yeni merkez 

olmuştur (Faroqhi, 2004).  

1600’lerin başında Ege’de dolaşan Hollandalı, İngiliz ve Fransız tüccarlarının ipeğin 

yanı sıra yeni mallar ve pazarlar aramaları, onları Batı Anadolu’nun ürünlerine ve 

bunları aktarabilecekleri bir liman olan İzmir’e yöneltmiştir (Goffman, 2000, s. 100; 

Faroqhi, 2007). Avrupalı tüccarlar, İzmir ve civarındaki kentlerde şirketler şeklinde 

örgütlenip, belli mallar üzerinde yoğunlaşan sistemli bir ticaret ağı kurmaya 

başlamışlardır. Meyve tahıldan daha değerli olduğu için, üstelik de üzüm gibi 

meyveler hem kurutulup, hem de fermante edilerek taşınabildiği için önemli bir 

ihracat kalemi olmuştur (Goffman, 1995; Faroqhi, 2007). Bu dönemde İzmir’in 

zenginleşerek geliştiğini destekleyen bir başka veri de, gümrük gelirlerinin 1604-

1607 yılları arasında Urla ve Seferihisar’ın gelirlerinin düşmesinin aksine, artması 

olmuştur (Goffman, 1995, s. 51).  

Osmanlı Devleti ve Avrupa devletleri arasında imzalanan kapitülasyonların 

sonucunda, İngilizler 1611 yılında İzmir’e konsoloslarını göndermişler (Epstein, 

1908, s. 214), bunun ardından 1619’da kentte Fransız Konsolosluğu açılmıştır 

                                                 
 
3 Bu kumpanya 1825 yılına dek faaliyet göstermiştir (Vlami, 2009, s. 130). 
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(Frangakis-Syrett, 2006, s. 20). Avrupa ile ilişkilerin artmasının bir başka sonucu da, 

kente gelen seyyahların artmış olmasıdır. Böylece seyahatnamelerde kentten söz 

edilmeye başlanmıştır. Örneğin 1621’de İstanbul’dan Kudüs’e giderken İzmir’e de 

uğrayan Fransız Courmenin Baronu Louis Deshayes, “Ermenilerin Halep’e götürmek 

yerine İzmir’e getirdikleri ipek, yün, balmumu ve pamuk üstüne büyük bir ticaret” 

olduğundan ve Ermenilerin İzmir’de daha az vergi ödediğinden, kentte Venedikli, 

İngiliz ve Hollandalı ve sayıca hepsinden fazla olan Fransız tüccarların varlığından 

söz eder (aktaran Pınar, 2001, s. 3). 1655’te ilk kez İzmir’e gelen Jean Baptiste 

Tavernier4 ise, İzmir için “hem kara hem deniz ticaretinde Levant’ın en ünlü kenti ve 

Avrupa’dan Asya’ya ve Asya’dan Avrupa’ya giden malların toplandığı en büyük 

pazar; daha önce Livorno’ya demir atan Batılı filoların düzenli olarak geldikleri ve 

gene düzenli zaman aralıklarıyla en güzel kervanların kalktığı yer” diye yazar 

(Yerasimos, 2006, s. 113). Yine kentteki Avrupalı nüfusun (Fransız, Hollandalı, 

İngiliz ve İtalyanlar) varlığını ve Fransızların bu grup içinde çoğunluğu 

oluşturduğunu diğer seyyahlar gibi, o da kaydeder. Yabancıların İzmir’den aldıkları 

başlıca mallar arasında “Ermenilerin İran’dan getirdikleri ham ipek, Ankara’dan 

gelen keçi kılından imal edilen iplik ve mallar, renkli deri kordon ya da maroken, 

beyaz ve mavi pamuklu kumaş, yatak yünleri, halı, pike örtü, sabun, ravent, mazı, 

meşe palamudu, mahmude5 ve afyon”u sıralar. Ayrıca, kervanların genelde Şubat, 

Haziran ve Ekim ayında gelip, aynı ay içinde memleketlerine döndüklerini de belirtir 

(Yerasimos, 2006, s. 117-118). 

17. yüzyılın ilk yarısında gelişen İzmir’in oluşumunda, Goffman’a (1995) göre, 

Osmanlı merkezi yönetiminin katkısı çok az olmuştur, hatta hükümet yerel 

ürünlerinin Avrupalılar tarafından ihracatını sakıncalı bulmuş ve ticari faaliyete engel 

olmaya çalışmıştır. Kentin bu dönemdeki büyümesinin en büyük aktörleri, yerel 

yöneticilerle -seyahatnamelerde de sıkça söz edildiği gibi- ticaret için gelen yabancı 

nüfus ve onlarla çekişen yerli tüccarlar olmuştur (Goffman, 2000). Örneğin, 

Selanik’te yünlü dokuma zanaatında çalışan Yahudiler, maliyetlerin artmasıyla 

ekonomik sıkıntıya girmişler ve bu yüzden bir kısmı İzmir’e göç etmek durumunda 

kalmışlardır. Batı Anadolu’daki diğer kentler ve Ege Adaları’ndaki çeşitli aileler de, 

İzmir’e ticaret yapmak için gelmiştir (Goffman, 1995, s. 73-74). 1620’de Osmanlı 

                                                 
 
4 Seyyah Tavernier 1655, 1657, 1664 ve 1668 yıllarında İzmir’e gelmiştir (Yerasimos, 2006, s. 19-25). 
5 Boyacılıkta kullanılan bir maddedir. 
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Devleti’nin pamuk ihracatını yasallaştırması ve bunun sonucunda Ege Bölgesi’nde 

pamuk ekilen alanların artması, İzmir Limanı’nın gelişmesine katkıda bulunmuştur 

(Martal, 2011, s. 390). 1660’dan sonra ise, Osmanlı hükümetinin İzmir’i Batı 

Anadolu’nun uluslararası pazarla ticaret yapan tek limanı yapma politikası kentin 

ticari gelişimini daha da arttırmıştır (Frangakis-Syrett, 2006).  

Sonuç olarak, coğrafi keşifler sonucu oluşan yeni ticaret devletleri (Hollanda, 

İngiltere, Fransa) 16. yüzyıl sonunda Doğu Akdeniz pazarına girdiklerinde İzmir’in 

çevresindeki ürünler onun bir pazar olarak gelişmesine elverişli bir ortam sağlamış 

(Goffman, 1995) ve Osmanlı hükümetinin İzmir kentine yönelik politikaları bu 

devletlerin ticaret ağlarını geliştirmelerine yol açmıştır. Özellikle Sadrazam Köprülü 

Ahmet Paşa döneminde kentte yapılan düzenlemeler ve inşa edilen yapılar, merkezi 

yönetimin kontrolünün arttığını göstermektedir; hatta bu dönemde kent Kaptanpaşa 

eyaletinden Aydın’a bağlanmış ve vergi gelirleri Valide Sultan’a tahsis edilmiştir 

(Mansel, 2011, s. 33). İzmir, tüm bu koşullar sonucunda 17. yüzyılda artık 

imparatorluk için mal sevkiyatı yapan bir depo limandan çok daha öteye gitmiş, 

uluslararası ticarete entegre olmuştur. Kentteki bu dönüşüm, hem kentin fiziksel 

çehresini, hem de nüfus kompozisyonunu değiştirmiştir.  

18. yüzyıldan beri artık Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletler hukuku sisteminde 

bir taraf teşkil etmektedir. Özellikle 1699’da imzalanan Karlofça, onu izleyen 1718 

Pasarofça ve 1738 Belgrad Antlaşmaları ile artık Osmanlı, ticaret, kara, deniz trafiği 

ve dış ilişkilerinin tümünde devletlerarası tanınan örf, adet, antlaşma ve diplomasi 

kurallarına göre hareket etmek, bunlara uymak zorunluluğunu kabul etmiştir (Ortaylı, 

2008). Yine Karlofça ve Pasarofça Antlaşmaları ile diğer Avrupa devletlerine verilen 

kapitülasyonları Habsburg İmparatorluğu’na bağlı devletler de elde etmiştir (İnalcık, 

2000a, s. 249). Askeri alanda üst üste yenilgiler ve toprak kayıpları nedeniyle 18. 

yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu için sıkıntılı bir dönem olmuştur. Bu duruma bir 

çözüm getirmek amacıyla devlet Avrupa teşkilatlarını örnek almayı hedeflemiş ve 

bünyesinde önemli ve köklü değişikliklere gidilmiştir. Bu yüzyılda başlayan ve 

“Batılılaşma” dönemi olarak anılan yenileşme hareketleri, 19. yüzyılın ikinci 

yarısında imparatorlukta meydana gelecek idari ve siyasal değişimlerin de öncüsü 

olmuştur.  

Osmanlı’nın Avrupa ile gelişen ilişkilerinin yanı sıra, bu dönemde büyük toprak 

kayıplarına uğraması ve imparatorluğun duraklama devrinde olmasına karşın, İzmir 
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coğrafi konumunun avantajları, hem de başkente yakınlığı nedeniyle göreceli olarak 

art bölgesinin daha güvenli olması sayesinde, gelişmesini sürdürmüştür. Bu devirde 

kent, Batı Anadolu’nun iç kesimleri ile Ege Adaları’na dek uzanan ticaret ağını 

sağlamlaştırmıştır (Frangakis-Syrett, 2006, s. 229). Hem ithalatı, hem ihracatı gelişen 

kentin biri taze meyve, diğeri Frenk olmak üzere iki gümrüğü bulunmaktadır. Meyve 

Gümrüğü’nden Anadolu’dan ihraç edilecek mallar geçerken, Frenk Gümrüğü’nden 

Avrupa’dan ithal edilen mallar geçmektedir (Kütükoğlu, 2001, s. 521). 18. yüzyılda 

ipeğin yanı sıra, pamuk, pamuk ipliği, moher ipliği ve yün, İzmir’den Avrupa’nın 

büyük pazarlarına ihraç edilen en önemli ürünlerdir (Frangakis-Syrett, 2006, s. 231). 

Yine bu dönemde meydana gelen Osmanlı-Fransa yakınlaşması sonucu, Fransızlar 

daha fazla diplomatik ve ticari kazanımlar elde etmişler ve 1740’ta edindikleri yeni 

kapitülasyonlarla imparatorluğun en önemli ticaret ortağı durumuna gelmişlerdir 

(Goffman, 2000, s. 136). Osmanlı ile Fransa arasındaki ticaret, iki ana liman olan 

İzmir ve Marsilya’dan gerçekleşmektedir (Frangakis-Syrett, 2006, s. 231). 1745-

1789 yılları arasında Osmanlı’nın Fransa’ya yaptığı ihracatın % 34’ü, Fransa’dan 

yapılan ithalatın % 30’u İzmir Limanı’ndan gerçekleşmiştir (Frangakis-Syrett, 2006, 

s. 107). 1702 yılında Tournefort’a (1741, s. 334) göre kentte 30 Fransız tüccarı 

bulunmaktadır. 18. yüzyıl sonlarında ise, Fransızların İstanbul’da 11, Selanik’te 9, 

İzmir’de 29 ticarethanesi bulunmuştur (Aktepe, 2003, s. 127). 18. yüzyıl boyunca 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Fransa ile yaptığı ihracat ve ithalatta İzmir’in payı 

Frangakis-Syrett’in (2006, s. 232) sağladığı verilere göre aşağıdaki çizelgede 

özetlenmiştir (Çizelge 2.1). Bu verilere göre, 18. yüzyılın başından hemen hemen 

sonuna dek İzmir’in Fransa’ya yaptığı ihracat da, Fransa’dan yaptığı ithalat da 

giderek artmıştır ve İzmir Fransa’nın dış ticaretinde daha fazla önem kazanmıştır.  

Çizelge 2.1 : Fransa-Osmanlı ihracat ve ithalatında İzmir’in payı (1700-1800). 

Dönem İhracat Yüzdesi (%) İthalat Yüzdesi (%)
1700-1745 20  
1745-1789 34 30
1776-1779 40 34

Öte yandan, Köprülüler Devri’nden sonra merkezi yönetimin yeniden zayıflaması, 

yerel toprak sahiplerinin (ayanların) taşrada söz sahibi olması sonucunu getirmiş ve 

bu dönemde İzmir ve civarında etkili olan aileler, giderek hem bölgedeki tahıl 

üretimi ve satışında tekel oluşturmuş, hem de yabancı tüccarlar onlarla anlaşmak 
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zorunda kalmıştır (Goffman, 2000, s. 136). Ancak bu durumun İzmir’in ticari 

büyümesine engel olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bu dönemin sonunda Avrupa da, karışık bir ortam içinde olmuştur. Bir yandan 

İngiltere ve Fransa arasındaki Yedi Yıl Savaşları (1756-1763), daha sonra Fransız 

Devrimi ve ardından çıkan savaşlar (1792-1801) Akdeniz’deki ticareti olumsuz 

yönde etkilemiştir (Frangakis-Syrett, 2006). Buna karşılık, 18. yüzyıl sonunda 

buharlı makinelerin üretimine geçilmesiyle birlikte, İngiltere’de Endüstri Devrimi 

olarak adlandırılan süreç başlamış ve tüm Avrupa’ya yayılmıştır. 18. yüzyıl 

sonundan 19. yüzyılın ilk çeyreğine kadar geçen sürede, Fransa ve İngiltere, İzmir’in 

Batı Avrupa ile ihracat ve ithalatında en önemli iki ülke olmuştur, bu durum 

Frangakis-Syrett’in (2006) verilerinin derlendiği aşağıdaki çizelgede görülmektedir 

(Çizelge 2.2). 18. yüzyılın son çeyreğinde, Fransa, İzmir’in ihracat ve ithalatında 

büyük bir paya sahip iken, 19. yüzyılın başından itibaren İngiltere ihracat ve 

ithalattaki payını arttırmış ve 1820’de Fransa’nın ihracat ve ithalat oranından daha 

yüksek bir orana sahip olmuştur. Oranlardaki bu değişime bakılarak, Fransız Devrimi 

sonucu Fransa’nın İzmir’in dış ticaretinde gerilediği ve Endüstri Devrimi sonrası 

İngiltere’nin daha fazla dış ticaret atılımı yaptığı yorumu yapılabilir. 

Çizelge 2.2 : İzmir’in Batı Avrupa ticaretinde Fransa ve İngiltere’nin payı. 

Yıl Fransa’ya 
İhracat (%)

İngiltere’ye 
İhracat (%)

Fransa’dan 
İthalat (%)

İngiltere’den 
İthalat (%) 

1775 51 9.3 62.2 14 
1780 41.7 4.2 46.5 1.4 
1789 41.4 12.4 43.8 10 
1803 20 10.2 22 11 
1817 32.5 17.1 22.1 34 
1820 10.5 51.5 17 46.3 

Bu dönemde İzmir’e gelen seyyahlardan kente ilişkin önemli izlenimler 

edinilmektedir. Ancak kimi zaman bu bilgilerin ne denli doğruluk payı içerdiği 

tartışılır olmaktadır. 1702’de İzmir’e gelen Tournefort (1741, s. 334), kenti büyük bir 

beğeniyle övmektedir: “İzmir’in konumu hayranlık uyandırmaktadır. Kent kıyı 

boyunca limana hâkim bir dağın eteğinde uzanmaktadır. Ülkenin diğer kentleriyle 

karşılaştırıldığında sokaklar daha iyi ışık alır, daha iyi döşenmiştir ve evleri daha iyi 

inşa edilmiştir. İzmir’in en güzel sokağı Frenk Sokağı liman boyunca uzanmaktadır.” 

Ancak seyyah kentin eksiklerini de kaydetmektedir. Bu bağlamda, Frenk 

Mahallesi’nin eğer kıyısında bir rıhtımı olsaydı çok daha güzel olacağını, şu an 
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denizin kıyı boyunca sıralanan evleri dövdüğünü ve yanaşan teknelerin neredeyse 

ambarların içine dek girdiğini belirtmektedir (Tournefort, 1741, s. 336). A. M. 

Myller’in 1735 tarihli “Peregrinus in Jerusalem” kitabından aktaran Pınar (2001, s. 

58-59), yazarın 1726’da geldiği İzmir’in toprağının verimine ve her türlü sebze ve 

meyvenin, özellikle üzüm, tahıl, zeytin ve her türlü baharatın burada yetiştiğine; kent 

içinde lokanta ve restoran işleten çok sayıda Fransız olduğuna ve Fransız 

Konsolosu’nun neredeyse kenti yöneten bir prens gibi çok saygı gördüğüne 

değindiğini belirtmiştir. Öte yandan, Pınar’ın (2001, s. 91) “Randbemerkungen über 

eine Reise nach der Levante” kitabından aktardığına göre, 1768’de İzmir’e gelen 

Johann Hermann Riedesel, “çok güzel bir şehir ve çevre” beklentisiyle gelip hayal 

kırıklığına uğramıştır, “Şehrin içiyse çok daha berbattı; hele şehrin en güzel sokağı 

olan Frenk Sokağı pislik içindeydi. İzmir’de İstanbul’daki gibi güzel camilere 

rastlanmıyor, sadece birkaç bedesten ve yeni yapılan han oldukça güzel” diye 

yazmaktadır. Oysa Kont Ferrieres-Sauveboeuf’un 1790 tarihli “Reisen durch die 

Türkei” kitabından nakleden Pınar (2001, s. 93), seyyahın 1782-89 yıllarında 

bulunduğu İzmir’i “Levant’ın en parlak ticaret şehri” olarak nitelediğini, “hemen 

hemen bütün Avrupa devletlerinin burada büyük bir lüks içinde yaşayan 

konsoloslukları vardır, bunun yanı sıra kentte yaşayan Avrupalı tüccarların durumu 

da çok iyidir” diye yazdığını, ayrıca Riedesel’in pis bulduğu Frenk Sokağı’nın konta 

göre “denizden bakıldığında harika bir resim meydana getirdiğini” belirtir. 

1739’da kente gelen ve İzmir’in ticaret hayatının, özellikle ihracatının önemine 

değinen İngiliz piskopos ve antropolog R. Pococke (1772, s. 20-21), kentten ihraç 

edilen başlıca mallar arasında ham ipek, Türk halıları, angora ipliği, kuru üzüm, ham 

pamuk, beyaz şarap ve muskat şarabını saymış, işlenmiş kumaş, kurşun ve kalayın da 

ithal edildiğini belirtmiştir. Her ne kadar seyyahların taraflı anlatımlarını içerseler de, 

seyahatnamelerden Osmanlı İmparatorluğu’ndaki bunalıma ve Avrupa’daki karışık 

siyasi koşullara karşın, İzmir’in 18. yüzyıl boyunca gelişmeye devam ettiği ve 

ticarette önemini pekiştirdiği, kozmopolit bünyesini zenginleştirdiği anlaşılmaktadır.  

2.1.2 19. yüzyıl başındaki gelişmeler 

Bu yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı’nın askeri alandaki yenileşme hareketleri devam 

etmiştir. Ordu ve donanmanın Batılı tarzda geliştirilmesi ve düzenli hale gelmesi için 

teknik okullara önem verilmesi, askeri alanda teknolojinin gelişmesi ve nihayetinde 
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1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması dönemin önemli ıslahatlarıdır. Avrupa’ya 

gönderilen Osmanlı elçileri sayesinde Batı’yla artan ilişkiler, geçen yüzyıldan 

başlayarak devlet idaresi, eğitim, ilmiye sınıfı, ekonomi ve diğer alanlarda da yeni 

düzenlemeler yapılmasına yol açmıştır. Tüm bu gelişmeler Batılılaşma döneminin 

dönüm noktası olan Tanzimat Fermanı (1839) ve sonrasında gelen Meşrutiyet 

dönemlerini hazırlamıştır. 

19. yüzyıl İzmir’ine bakıldığında, kentin hem Osmanlı içinde, hem de Batı ülkeleri 

ile olan ilişkilerinde en kapsamlı ticaret ağına sahip liman kentlerinden birisi olduğu 

görülür. Kasaba (1994, s. 2), 18. yüzyılın ortasında başlayıp, 19. yüzyılın son 

çeyreğine dek hemen hiç kesintisiz olan bu dönemi “İzmir’in, 17. yüzyıldaki ticari 

gelişiminden sonra ikinci büyüme evresi” olarak tanımlar. 18. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren ipek ticareti gerilemeye başlamış ve Karadeniz’in yabancıların 

ticaretine açılmasıyla Trabzon Limanı önem kazanmışsa da, İzmir’de tarımsal 

faaliyetler gelişmeye devam etmiş, maden kaynakları işletilmeye başlanmış ve bu 

sayede kent ihracat limanı olarak önemini korumuştur (Tekeli, 1992). Üstelik 

İzmir’in Fransa’ya yaptığı ihracat 19. yüzyılın ilk yıllarında, geçen yüzyıl sonundaki 

değerin iki katına, Fransa’dan yaptığı ithalat değeri dört katına çıkmıştır (Frangakis-

Syrett, 2006).  

Osmanlı İmparatorluğu’nda kıyı ticaretinde en çok izlenen yol, İstanbul-İzmir-

İskenderiye güzergâhıdır. İzmir, İstanbul’dan Kuzey Afrika’ya dek kıyı bölgelerini 

ve iç kesimlerle kıyıları bağlayan bu güzergâhtaki en önemli halka olmuştur. Üstelik 

coğrafi ve ticari konumu, ona Batı’dan İç Anadolu’ya, Halep’ten Doğu Anadolu’ya 

ve İran’a, Doğu’dan Güneydoğu’ya ve Batı’dan Ege Adaları ile Yunanistan’a dek 

uzanan çok geniş bir art bölge sağlamıştır (Frangakis-Syrett, 2006). İzmir’in 

uluslararası ticaret ağına tarım ürünleri ile katılması, Osmanlı Devleti’nin vergi 

düzenini değiştirmiş, bu nedenle bölgenin idari örgütlenmesi yeniden düzenlenerek 

İzmir’in Saruhan Sancağı’ndan çıkarılıp Aydın Sancağı’na bağlanması sağlanmıştır 

(Kıray, 1998, s. 24).  

Tüm bu sayılan olumlu gelişmelere karşın, İzmir’in gelişmesini yavaşlatan çeşitli 

olumsuzluklar da olmuştur. Kentin sürekli nüfus kaybına ve maddi kayba uğramasına 

neden olan deprem, yangın ve salgın hastalıkların yanı sıra, Avrupa ve Balkanlardaki 

siyasi karmaşa ortamı (örneğin 1803-1815 Napolyon Savaşları, 1821-1828 

Yunanistan Bağımsızlık Savaşı) Levant’ın Akdeniz ticaretini ve sosyal yapıyı 
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olumsuz yönde etkilemiştir. Her ne kadar Yunanistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği 

sırada Rumların bir kısmı İzmir’den göç etmişse de, 1823’ten başlayarak geri 

dönmüşlerdir. Ancak savaş döneminde kentin uluslararası ticareti durma noktasına 

gelmiştir (Frangakis-Syrett, 2006). 

19. yüzyılda da İzmir’e seyyahlar gelmeye devam etmiştir. Selanik’in Fransız 

Konsolosu Baron Félix Beaujour’un (1829, s. 163) 1800-1817 arasındaki İzmir 

gözlemlerine göre, “Asya Türkiyesi’nin antreposu” olan İzmir, askeri açıdan değil 

ticari açıdan büyük önem taşımaktadır. Beaujour (1829, s. 163), kente Hindistan’dan 

muslin6 ve şal, İran’dan ipek ve halı, Arabistan’dan kahve, sakız ve parfüm; 

Mısır’dan pirinç, şeker ve hurma; Ege Adaları’ndan zeytinyağı ve şarap; Makedonya 

ve Trakya’dan yün ve tütün; Karadeniz’in tüm ürünleri ile Avrupa ve kolonilerinden 

işlenmiş ürünler ithal edildiğini, Avrupa’ya pamuk, yün, ipek, keçi ipliği, mazı, kök 

boya, zincifre7, ilaç, parfüm ve her çeşit meyve ihraç edildiğini belirtmiştir. 

1812’de gelen J. M. Tancoigne ise, kentin Fransız tüccarları için Doğu’nun en 

önemli limanı, Asya ticaretinin neredeyse tamamının ve Avrupa’nın Osmanlı ile 

yaptığı ticaretin ambarı olduğunu belirtmişse de, ticaretin uzun süredir durgunlaşmış 

olduğunu, ancak eski etkisini kısa sürede yeniden kazanacağını kaydeder (Tancoigne, 

1992, s. 412). Bu kısa süreli durgunluk, 1797 yangınından ve yazarın kente geldiği 

dönemde süren vebadan dolayı olmuş olabilir, nitekim “1812’de sadece bir yaz 

içinde İzmir’de 45.000’den fazla kayıp” olduğunu belirtir (Tancoigne, 1992, s. 412). 

1832 sonu, 1833 başında İzmir’de kalan E. Christoph Döbel’in 1845 tarihli 

“Wanderungen im Morgenlande” kitabından izlenimlerini aktaran Pınar’a (2001, s. 

135) göre, seyyah birçokları gibi kentin en güzel sokağının Frenk Sokağı olduğunu 

belirtmiş, ancak “kentin diğer Türk şehirlerinden hiç farklı olmadığını, sokakların 

dar, eğri-büğrü ve taşları kötü döşenmiş olduğunu” ifade etmiştir. Limanında ise, 

İstanbul Limanı’ndan daha küçük olmasına karşın canlılık ve kalabalık açısından pek 

farklılık görmemiştir (aktaran Pınar, 2001, s. 136).  

1830’da İzmir’e gelen J. F. Michaud (Michaud ve Poujoulat, 2007, s. 25), denizden 

gördüğü kenti önce beğenir, “Çevresinde diğerlerine göre çok daha güzel evler 

bulunan rıhtım gibi bir yer, yeni yapıldığı belli olan bir kışla ve sıra sıra topların 

                                                 
 
6 Sık dokunmuş, parlak, ince, yumuşak bir kumaş türü.  
7 Kırmızı kurşun oksit. 
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bulunduğu” kıyı bandını betimler. Ancak kıyıya çıktıktan sonra “gezdiği sokaklar 

içinde sadece Frenk Sokağı ile Gül Sokağı’nın isminin anılmaya değer olduğunu; 

geriye kalan dar, tozlu, karanlık dehlizlere benzeyen, şehre yeni gelen bir yabancı 

için labirentten farksız sokaklar için anlatacak bir şey bulamadığını” yazar (Michaud 

ve Poujoulat, 2007, s. 25). Sokakların çoğunda kaldırım olmadığından, olanların da 

özensiz ve kötü döşendiğinden, her tarafta lağım olduğundan yakınır. İstenirse kentin 

güzel bir limanı olabileceğini, fakat “Türk yönetiminin böyle bir şeyi asla 

önemsemediğini” belirtir (Michaud ve Poujoulat, 2007, s. 25-26). Üstelik kıyıda 

sıralanan yapıları da eleştirir, çünkü Türk yönetimi deniz kıyısından arsa satıp, inşaat 

izni vermektedir. Yapılan binalar da kentin iyi hava almasını engellemekte, ayrıca 

deniz ulaşımını düzeltmeye de herhangi bir katkıda bulunmamaktadır (Michaud ve 

Poujoulat, 2007, s. 26).  

Sonuç olarak, İzmir Osmanlı İmparatorluğu’nun 1839’dan başlayarak Tanzimat 

Dönemi öncesinde, ekonomik açıdan çok gelişmiş olması, İngiltere’nin öncülük 

ettiği Endüstri Devrimi’nin hızlandırdığı üretim faaliyetleri sonucunda 

İmparatorluğun en önemli ihracat limanlarından biri olarak artan hammadde talebini 

karşılamaya çalışması, başkentle yarışacak kadar kozmopolit bir nüfus barındırması 

gibi sosyo-ekonomik nedenlerden ötürü, kentsel ve mimari olarak dönüşmeye hazır 

duruma gelmiştir. 

2.2 Sosyo-Ekonomik Yapı 

İzmir’in 11. - 15. yüzyıllarda Bizanslılar ile Türkler arasında el değiştirmiş olması 

nedeniyle, kent nüfusunda devamlı bir hareketlilik yaşanmış olması olasıdır (Beyru, 

2000, s. 8). Kentin Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde ekonomik olarak gelişmesi, 

özellikle ticaretin büyüyüp önem kazanması, ayrıca çatışmalar, savaşlar, kıtlıklar, 

salgınlar ve doğal afetler nedeniyle nüfus gruplarının yer değiştirmesi gibi etkenler, 

İzmir nüfusunun artma ve azalmasında belirleyici olmuştur. Üstelik 17. yüzyıldan 

başlayarak uluslararası ticarette pay sahibi olan bir liman kenti olması, kente hatırı 

sayılır bir yabancı nüfusun gelip gitmesine yol açmıştır. Dolayısıyla, kent 

nüfusundan söz ederken, birçok değişime uğrayıp yenilenmiş ve birbirine karışmış 

bir halk kitlesinin kentte yaşadığı kabul edilebilir (Beyru, 2000).  

Tanzimat öncesi ve sonrasında siyasi kararlara bağlı nüfus yapısında meydana gelen 

değişiklikler, kentin yapısal değişiminde de önemli ölçüde etkili olmuştur. Kentin 
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karmaşık nüfus yapısı bu tez kapsamında sınıflandırılarak anlatılmıştır. Ancak bu 

sınıflandırma yapılırken, günümüzde kullanılan etnik tanımlamaların Osmanlı 

döneminde farklı şekilde kullanıldığı göz önünde bulundurulmuştur. Osmanlı 

sisteminde “milletler”, imparatorluk bünyesinde yaşayan farklı nüfus gruplarının 

etnik kökenlerine göre değil, dinine göre sınıflanmıştır. Dolayısıyla, resmi tahrir ve 

nüfus sayımı kayıtlarında, kent nüfusu “Müslümanlar” ve Rum, Yahudi ve 

Ermenilerden oluşan “Gayrimüslimler” olarak belirtilmiştir. Müslüman nüfusun 

çoğunluğunu Türkler oluşturmaktadır. Ayrıca, kentte imparatorluk uyruğu dışındaki 

yabancı nüfusun varlığı da bilinmektedir. Tüm bu nedenlerden ötürü, tezdeki nüfus 

sınıflandırması Osmanlı uyruğundaki Müslümanlar ve Rumlar, Yahudi ve Ermenileri 

kapsayan Gayrimüslim Cemaat ile Osmanlı uyruklu olmayan Levantenler ve başta 

Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen yabancılardan oluşmaktadır. 

Kent halkının ana unsurlarını, İzmir ve çevresinde varlıkları uzun süreden beri 

bilinen Müslüman-Türkler ve Rumlar8 oluşturmaktadır (Beyru, 2000). 16. yüzyıl 

sonuna dek, yani kentin ticarete dayalı büyümesi başlamadan evvel, Müslüman-Türk 

nüfus çoğunlukta olmuş ve bu iki nüfus grubunun oranı değişmemiştir. 16. yüzyıldan 

sonra, kentin nüfusunu oluşturan bu ağırlıklı gruplara, Yahudiler ve Ermeniler de 

eklenmiştir. Her nüfus grubunun ekonomik hayattaki rolü ve dolayısıyla kent 

yaşamına katkısı farklı yönde olmuştur. Yahudiler mültezimlik ve simsarlık, Rumlar 

bölgeler arası ticaret, Ermeniler uluslararası ticaretle ilgilenirken, Müslümanlar 

bölgesel alışverişte pay sahibi olmuştur (Goffman, 2000). 

17. yüzyıl başında kentin ticari öneminin artmasıyla birlikte büyük Avrupa devletleri 

konsolosluklarını, ticarette önemini kaybeden Sakız Adası’ndan İzmir’e taşımışlardır 

(Kasaba, 1994; Goffman, 1995). Osmanlı uyruğundaki Gayrimüslimler, 

imparatorluğun diğer kentlerinde olduğu gibi kendi cemaatleri içinde, Avrupalılar 

ise, konsoloslukların himayesinde örgütlenmiştir. Dolayısıyla İzmir, daha 17. 

yüzyılda kozmopolit bir liman kenti durumuna gelmiştir. Avrupa devletlerine tanınan 

kapitülasyonlar sayesinde Avrupalı tüccarlar, kendi ülkelerinde artan hammadde 

talebini İzmir’in art bölgesinden ya doğrudan üreticiden ya da aracılardan temin edip 

limandan gönderme fırsatı elde etmişlerdir. Artan ticaret hacmi ile birlikte, kentteki 

                                                 
 
8“Rum” kelimesi, çoğunluğu Ortodoks mezhebinden olup genellikle Yunan anakarası veya 
adalarından gelip Anadolu’ya yerleşmiş, sonra Osmanlı uyruğunda olan halkı tanımlamak için 
kullanılmıştır.  
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Levanten ve Avrupalı tüccarların sayısı da artmıştır. Ancak kentin ticaretle uğraşan 

nüfusunun hızla artması, beraberinde bazı sorunları da getirmiştir. Örneğin, limandan 

ne kadar çok mal geçerse, alınan gümrük vergileri de o kadar çok olmuştur. Buna 

karşın, hükümetin yeterli denetim yapamaması ve yabancı nüfusun konsolosluklar ve 

diğer temsilcileriyle edindikleri ayrıcalıklar yüzünden, kaçakçılık ve fiyatlar 

gerektiği gibi kontrol edilememiştir (Goffman, 1995). Ekonomik faaliyetlerin bu 

denli karmaşıklığı, kentteki farklı nüfus gruplarının da sürekli birbirleriyle etkileşim 

içinde olmasına neden olmuştur. 

18. yüzyılın ortasından başlayarak kıtalararası ticaret mallarının sevkinden Batı 

Anadolu’nun yerli ürünlerinin ticaretine geçildiği için, İzmir’deki farklı cemaatlerin 

içinde yeni düzenler oluşmuştur. Özellikle Rumlar yerli malların üretiminde ve 

satımında öne çıkmışlar, buna karşılık Yahudiler geri plana düşerken, Ermeniler 

yerlerini korumuşlardır. Bu dönemde gelişen ticaret ağı artık bir grup yerli tüccar 

tarafından denetlenmektedir (Kasaba, 1994). 19. yüzyıl da, nüfus hareketliliğinin 

olduğu bir dönemdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 18. yüzyıldan sonra toprak 

kayıpları vermeye başlaması göç hareketlerini hızlandırmıştır. Ayrıca, İzmir’in 

çevresindeki yerleşmelere göre gelişmiş olması ve uluslararası ticarete bağlı yeni iş 

imkânlarının doğması, kırsal kesimden kente göçe yol açmıştır. Nüfusu arttıran bu 

etkenlerin yanı sıra, kenti sık sık etkileyen veba, kolera salgınları da nüfusun ciddi 

düşüş yaşamasına neden olmuştur. Veba salgınları genellikle uluslararası ticaret 

nedeniyle gelen gemilerden kaynaklanıyordu. 1676, 1709, 1724, 1728, 1734-44, 

1748, 1754, 1762, 1765, 1784, 1788 ve 1792 yıllarında ciddi veba salgınları meydana 

gelmiş ve bu salgınlar 19. yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür (Kütükoğlu, 2001, s. 

519; Panzac, 1997, s. 113). İzmir’de kaldığı yıllarda 1759, 1760, 1762 ve 1765 veba 

salgınlarını yaşadığını kaydeden Papaz Lüdeke’nin 1770 tarihli “Glaubwürdige 

Nachrichten von dem Türkischen Reiche” kitabından aktaran Pınar’a (2001, s. 87) 

göre, yazar her bir salgın sonrası nüfusun 15.000 ila 20.000 kişi arasında eksilmekte 

olduğunu belirtmiştir. 1784 salgınının da ağır geçtiği bilinmektedir, Panzac (1997, s. 

38) salgın boyunca günde 300-400 kişinin öldüğünü belirtir. J. Howard’ın seyahatleri 

sırasında yazdığı mektuplardan aktaran Brown (1823, s. 440), seyyahın 1786’da 

geldiği İzmir’de Frenkler ile yabancı tüccarların dükkanlarının hala salgın nedeniyle 

kapalı olduğunu, kente dışarıdan getirilen her malın dezenfekte edildiğini 

bildirmiştir. 
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1809-1812 arasında yaşanan bir salgının yaklaşık 40.000 kişinin ölümüne yol açtığı 

varsayılmaktadır; 1836-37’de yine veba salgını olmuştur (Kütükoğlu, 2001, s. 519). 

1831, 1837 kolera salgınları da kent nüfusunu etkilemiştir; ancak 1840 yılında 

Karantina İdaresi kurulabilmiş, bu yolla salgınların önü bir miktar alınabilmiştir 

(Kütükoğlu, 2001, s. 519). Bu salgınlar, bir yandan nüfusu, öte yandan da kentin 

ekonomik hayatını olumsuz yönde etkilemiştir. Çünkü salgın sırasında gemilerin 

yükleme ve boşaltma yapması, kervanların kente girmesi durdurulmuştur 

(Kütükoğlu, 2001, s. 519).  

Kentin nüfusu hakkında devlet kayıtları sınırlıdır, ancak 17. yüzyıldan beri 

seyyahların kaynak belirtmeden verdikleri çeşitli rakamlar da günümüze ulaşan ve 

resmi olmayan nüfus verileri olarak sayılabilir. Bu rakamlar, kentin ziyaretçiler 

tarafından nasıl algılandığı hakkında bir fikir vermek için Çizelge 2.3’te resmi 

kayıtlarla (gri ile işaretli olanlar) birlikte sunulmuştur. Ancak, genellikle kesin bir 

kanıta dayanmadıkları için, bazılarının abartılı veriler olabileceğini göz önünde 

tutmak gerekir.  

Resmi kayıtlar bağlamında belirtilebilecek, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla dek tutulan 

tahrir defterlerinde, vergi ödeyen kişi olarak hane reisiyle birlikte yetişkin erkekler 

kaydedilmiştir (Karpat, 2003, s. 46). Kente ilişkin ilk tahrir defteri 1528 tarihlidir, 

buna göre 50 hanesi kent dışında olmak üzere İzmir’de 225 Müslüman hane, 31 

Gayrimüslim hane vardır, bu durumda kentin nüfusu 1300 olarak düşünülebilir 

(Kütükoğlu, 2001, s. 519). 1575-76 tarihli tahrir defterinde ise toplam 658 nefer 

kayıtlıdır, bunların 548’i Müslüman, 110’u ise Gayrimüslim’dir (Goffman, 1995, s. 

11). Dolayısıyla, yaklaşık 50 yıl içinde kentin nüfusu yaklaşık 2,5 katına çıkmıştır. 

1659 tarihli tahrir defteri ise, İzmir’in yaklaşık 10.000 nüfuslu bir kent haline 

geldiğini gösterir (Kütükoğlu, 2001, s. 520), yani hemen hemen bir yüzyıl içinde 

kentin nüfusu üçe katlanmıştır. 1624’te İzmir’e gelen Fransa’nın Halep Konsolosu 

Gedoyn, kentin nüfusunun 10.000’i bulduğunu belirtir (Boppe’un 1909 tarihli 

“Journal et Correspondance de Gedoyn” kitabından aktaran Pınar, 2001, s. 3). 

1655’te kente ilk kez gelen Tavernier ise, kent nüfusunun 89.000-90.000 kişi 

civarında olduğunu belirtmiştir (Yerasimos, 2006, s. 115). 1659 tarihli kayıtla 

karşılaştırıldığında, Tavernier’nin verdiği rakamın fazla olduğu düşünülebilir. Halep 

Konsolosu’nun tahmini daha gerçekçi olabilir, çünkü 17. yüzyılın ilk çeyreğinde kent 

dış ticaret atılımını yapmaya başlamıştır ve yabancı tüccarların kente geldiği 
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bilinmektedir. Bu nedenle nüfusun 10.000’e yakın olması olası gözükmektedir. 1659 

defterinde kayıtlı 1953 haneye karşılık, 1671’de Evliya Çelebi’nin9 (1985, s. 532) 

belirttiği 10.300 hane gerçekçi görünmemektedir.  

Çizelge 2.3 : Seyahatnameler ve resmi kayıtlara göre İzmir nüfusu (1500-1844). 

Tarih Kaynak Müslüman
- Türk  

Rum Yahudi Ermeni Frenk Toplam 

1528 Tahrir 
defteri 

225 31 hane    256 hane 
(1300) 

1575 Tahrir 
defteri 

548 nefer 110 
nefer 

   658 nefer 
(3300) 

1624 Gedoyn      10.000 
1655 Tavernier 60.000 15.000 6.000-

7.000 
8.000 - 89.000-

90.000 
1659 Tahrir 

defteri 
1320 hane 301 

hane 
271 
hane  

61 hane - 1953 hane 
(10.000) 

1671 Evliya 
Çelebi 

     10.300 hane 
(51.500) 

1675-76 Spon ve 
Wheler 

30.000 9-
10.000 

12-
15.000 

  51.000-
55.000 

1678 Bruyn (1)      80.000 
1699 Motraye (2) 12.000-

14.000 
8.000 1.500 400 >200 22.100-

24.100 
1702 Tournefort 15.000 10.000 1.800 200 200 (3)  27.200 
1726 Myller 80.000 12.000 12.000(4) çok sayıda >100.000 
1731-32 Tollot 50.000 12.000 6.000-

7.000 
7.000  >75.000 

1733 Thompson 15.000 10.000 2000 600 400 28.000 
1739 Pococke  7.000-

8.000 
5.000-
6.000 

2.000  100.000 

1759 Lüdecke (5) 40.000  12.000   100.000 
1768 Riedesel  120.000
1776 C.Gouffier 60.000-

65.000 
21.000 10.000 5.000-

6.000 
200 96.000-

102.000 
1786 Miranda      150.000 
1795 Dallaway      100.000 
1800-17 Beaujour (6) 60.000 40.000 12.000 6.000 2.000 120.000 
1812 Tancoigne 60.000 25.000 5.000 10.000  >100.000 
1817 Joliffe      200.000 
1822 Arundell (7)      130.000 
1831 Sayım 

Kaydı 
9.430 
(erkek) 

6.637 
(erkek)  

3.530 
(erkek) 

2.205 
(erkek) 

 21.837 
(erkek) 

1833 Texier 75.000 40.000 15.000 10.000 değişken 150.000 
1834 Marmont      90.000 
1844 Sayım 

Kaydı 
5731 
(erkek) 

 2192 
(erkek) 

  50.000 
(tahmini) 

(1) Bruyn, 1725, s. 83. (2) De la Motraye, 1727, s. 179. (3) Kesin sayı vermemekle birlikte, Ermeniler 
kadar olduğunu kaydeder (Tournefort, 1741, s. 333). (4) Kesin sayı vermemekle birlikte, Rumlar ve 
Yahudiler kadar olduğunu kaydeder (aktaran Pınar, 2001, s. 58). (5) Aktaran Pınar, 2001, s. 85. (6) 
Beaujour, 1829, s. 164. (7) Arundell, 1834b, s. 414. 

                                                 
 
9 Asıl adı Derviş Mehmed Zıllioğlu’dur. 
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18. yüzyılın ilk yarısına bakıldığında ise, nüfus tahminlerinin değişken olduğu 

görülmektedir. 1726’da Myller İzmir nüfusunu 100.000 (aktaran Pınar, 2001, s. 58) 

olarak varsaymış; J. B. Tollot’un 1742 tarihli “Nouveau Voyage Fait au Levant” 

kitabından aktaran Pınar’a (2001, s. 63) göre, seyyah 1731-1732’de kentin nüfusunu 

75.000 kişi olarak belirlemiştir. Bu rakamlar da abartılı görünmektedir. Bu dönem 

için, 1702 Tournefort’un (1741, s. 333) verdiği 27.200 ve 1733’te Thompson’un 

verdiği 28.000 rakamı (aktaran Kütükoğlu, 2001, s. 520) daha gerçekçi 

görünmektedir. 1739’da gelen ve kent hakkında ayrıntılı betimlemeler hazırlayan 

Pococke (1772, s. 18) nüfusun yaklaşık 100.000 olduğunu kaydetmiştir; 1768’de 

gelen Riedesel’in tahmini ise 120.000 olmuştur (aktaran Pınar, 2001, s. 91). 1776’da 

Gouffier (1842, s. 346) nüfusun 96 ila 102.000 arasında, 1786’da Miranda ise 

150.000 kişi olduğunu belirtmiştir (aktaran Kütükoğlu, 2001, s. 520). Dallaway’in 

Reise nach Constantinopel (1801) eserinden aktaran Pınar, (2001, s. 96) 1795’te 

seyyahın 100.000 kişi kaydettiğini saptamıştır. Her ne kadar bu dönemde kentin 

ticaretindeki gelişmeye bağlı olarak nüfusu artmış olsa da, sağlık koşullarının 

yetersizliği göz önüne alındığında, Pococke ve sonrasında gelen seyyahların 

varsayımlarının abartılı olduğu düşünülmektedir. 

19. yüzyılda da değişken tahminlere rastlanmaktadır. 1812’de İzmir’e gelen 

Tancoigne (1992, s. 412), geldiği yıl vebadan ötürü 45.000 kayıp olduğunu 

belirtmiştir ve buna rağmen nüfusun 100.000 kişi üstünde olduğunu kaydetmiştir. 

1817’de gelen Joliffe’in (1827, s. 257) 200.000 kişilik varsayımı çok abartılıdır, 

Tancoigne’un varsayımı doğru olsa bile kent nüfusunun beş yıl içinde iki katına 

çıkması olası değildir. 1833’te Texier’nin (1862, s. 308) 150.000 ve 1834’te 

Marmont’un (1837, s. 151) 90.000 kişilik varsayımları 1831 yılında gerçekleştirilen 

nüfus sayımı ile karşılaştırıldığında abartılı bulunmaktadır.  

Modern anlamda nüfus sayımı ilk kez 1831 yılında gerçekleştirilmiştir. Ancak bu 

sayım yalnızca erkek nüfusu kapsamaktadır. Karpat (2003, s. 47), kadınlar, yetimler, 

ergenlik çağına gelmemiş Hıristiyanlar, akli ya da fiziksel özürlüler, yüksek düzey 

devlet görevlileri gibi kişisel vergi vermek ya da askerlik yapmak zorunda olmayan 

bireylerin kayda alınmamış olduğunu belirtir. Ancak, tahrir defterlerinden farklı 

olarak her yetişkin erkek -hane içindeki konumu göz önüne alınmadan- resmi kayıt 

birimi olmuştur (Karpat, 2003, s. 48). Bu nedenle, bu sayım verilerini önceki resmi 

kayıtlara oranla gerçeğe daha yakın değerler olarak değerlendirmek olanaklıdır. 
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1831 sayım kaydında, Muğla Sancağı’na bağlı İzmir Kasabası’nın erkek nüfusu 

görülmektedir (Karpat, 2003, s. 151). Hıristiyanlar “reaya” başlığı altında 

değerlendirilmiştir (Karpat, 2003, s. 59), ancak bu sayım İzmir özelinde 

değerlendirildiğinde, Osmanlı uyruğu sayılmayan Avrupalı ve Levantenlerin sayıma 

dâhil edilip edilmediği bilinmemektedir. Kadınların erkeklerle eşit olduğu ve yabancı 

nüfusun da sayıma dâhil olduğu varsayılırsa, İzmir nüfusu yaklaşık 44.000 kişi 

olarak kabul edilebilir. Yabancıların dâhil olmadığı varsayılırsa ve yabancı nüfus en 

düşük nüfus grubu olan Ermenilerle eşit tutulursa (kadınlar dâhil yaklaşık 4.000 kişi), 

o zaman 1831 yılında toplam nüfus 48.000 kişi olarak düşünülebilir ve bir yüzyıl 

öncesine göre nüfusun iki katına çıktığı varsayılabilir.  

1844 yılında yapılan nüfus ve hane sayımında İzmir’de 2856 hanede 5731 Müslüman 

erkek, 816 hanede 2192 Yahudi erkek sayılmıştır (Kütükoğlu, 2001, s. 520). Buna 

göre, Kütükoğlu (2001, s. 520) kadınları da erkek nüfusu kadar, hatta onlardan biraz 

daha fazla almış ve kentte 13.000-16.000 Müslüman, 8.000-10.000 Yahudi 

olabileceğini varsaymıştır. Rum ve Ermenilerin sayısını da Müslüman nüfusla eşit 

tutmuş, böylece kentin yerli nüfusunun 30-40.000 arasında olduğunu varsaymıştır. 

Kentte geçici ikamet eden yabancı nüfusla birlikte bu sayının en fazla 50.000’e 

çıkacağını öngörmüştür (Kütükoğlu, 2001, s. 520). 1844 sayımındaki Müslüman ve 

Yahudi erkeklerin 1831’e kıyasla daha düşük çıkması, 1831, 1837 kolera salgınları 

ile 1836-37 veba salgınlarına bağlı olabilir.  

Sonuç olarak, çizelgedeki seyyahların varsayımları ile resmi kayıtlar 

karşılaştırıldığında, 19. yüzyılın ikinci yarısından önce İzmir’in nüfusunun 

100.000’in üzerine çıkması çok zayıf bir olasılık olarak gözükmektedir. Daha önce 

belirtildiği gibi, kentte etkili olan salgın hastalıklar ile ileride sözü edilecek olan art 

arda gelen depremler ve yangınlardan nüfusun etkilendiği ve en iyi olasılıkla 1830’lu 

yıllarda 50.000 kişinin kentte bulunduğu söylenebilir.  

2.2.1 Osmanlı uyruğundaki Müslümanlar 

Daha önce belirtildiği gibi, ağırlığını Türklerin oluşturduğu Müslüman nüfus, 

Osmanlı uyruğundaki Rumlarla birlikte İzmir’deki nüfusun çoğunluğunu meydana 

getirmektedir. 1528 tahrir kayıtlarında sayılan hanelerin % 88’i, 1659’da ise, % 68’i 

Müslüman-Türk haneleridir. 18. yüzyıl sonunda İzmir’in Müslüman nüfusu artmıştır: 

Karadeniz’in kuzey ve doğu kıyılarında yaşayan Tatarlar, büyük olasılıkla 1774 
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Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra İzmir’e gelmişlerdir (Neumann ve Tamdoğan, 2008, 

s. 62). 1831 nüfus sayımında 9430 Müslüman erkek (Karpat, 2003, s. 151), 1844 

sayımında 5731 Müslüman erkek kaydedilmiştir (Kütükoğlu, 2001, s. 520). 1831 

sayımında İzmir kasabasının rakamları verildiği için, merkez dışındaki yerleşmelerin 

de sayılmış olması olasıdır. Dolayısıyla 19. yüzyılın ilk yarısındaki Müslüman 

toplumu için yaklaşık 10-15.000 gibi bir sayı verilebilir. 

1839’a dek Osmanlı İmparatorluğu’nda Gayrimüslimlere göre ekonomik olarak daha 

ayrıcalıklı olan Müslümanlar, hem ticarete katılma, hem de toprak sahibi ve büyük 

ölçekli üretici olma hakkına sahip olmuşlardır (Frangakis-Syrett, 2006). Müslüman-

Türklerin de İzmir ekonomisinde Gayrimüslim tüccarlar kadar etkin bir rolü olmuşsa 

da, Avrupa konsolosluklarının veya firmalarının ticaret kayıtlarında ve 

seyahatnamelerde bunu kanıtlayan verilere pek rastlanmaz (Frangakis-Syrett, 2006). 

Bunun nedenleri, Müslümanların genellikle Avrupalı aracılar yoluyla Avrupa 

tüccarlarıyla ilişki kurmaları ve yeterli büyüklükte bir ticaret kapasitesi 

edindiklerinde, Avrupalı tüccarlarla ilişki kurmak için Musevi, Ermeni veya Rum 

simsarları kullanmalarıdır. Çoğunlukla Müslüman-Türkler İzmir’i imparatorluğa 

bağlayan iç ticaret ağında çalışmışlardır. Buna karşılık 18. yüzyılda Avrupalılara 

moher ipliği, pamuk, pamuk ipliği ve tabaklanmış deri sattıkları da bilinmektedir 

(Frangakis-Syrett, 2006).  

Ticaretin yanı sıra Müslümanlar, idari görevlerde ve Yahudilerle birlikte gümrük 

mültezimliğinde bulunmuşlardır. Toprak sahibi olan Müslümanlar ise, pamuk, 

buğday gibi en çok ihraç edilen ürünleri üreterek, kent ekonomisine katkı 

sağlamışlardır (Frangakis-Syrett, 2006). Ayrıca daha önce de belirtildiği gibi, 

merkezi yönetimin zayıflamasıyla birlikte kimi zaman toprak sahibi Türk aileleri 

güçlenmiş, halktan vergi toplamış ve yerel yönetimin yerine geçmiştir.  

2.2.2 Osmanlı uyruğundaki Gayrimüslimler 

Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler, kentteki Gayrimüslim nüfus gruplarını 

oluşturmaktadır. Savaşlar, doğal afetler sonucunda ve daha iyi bir yaşama kavuşmak 

amacıyla, Ege Adaları’ndan ve Peloponez’den gelen Ortodoks Yunan (Rum) 

göçmenleri Batı Anadolu sahillerine göç etmiştir (Kechriotis, 2008, s. 74). Örneğin 

1566’da Sakız Adası’nın fethinden sonra, adada yaşayan Rumlar İzmir’e göç etmiştir 

(Goffman, 1995, s. 75). İmparatorluğun Ortodoks Hıristiyan uyruklu vatandaşları 
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için düzenlemeler getiren 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’ndan10 sonra Rumların 

göç hareketi daha da hızlanmıştır (Kechriotis, 2008, s. 75). 1659 tahrir kayıtlarında 

1953 hane içinde 301 Rum hanesi kaydedilmiştir (Kütükoğlu, 2001, s. 520), bu 

kayda göre Rumlar nüfusun % 15’ini teşkil etmektedir. Kentin ekonomik 

büyümesinin hızla arttığı 18. yüzyılda ise, seyahatnamelerde Rum nüfusu için 10 ila 

30.000 arasında rakamlar verilmektedir (Kütükoğlu, 2001, s. 520), ancak bu 

rakamların abartılı olduğu Kütükoğlu (2001) dâhil birçok araştırmacı tarafından 

onaylanmıştır. 1831 nüfus sayımında İzmir kasabası içinde Rumların 6.637 erkek, 

kadınların da eşit sayıda olduğu düşünülürse, yaklaşık 1831’de İzmir’in merkezi ve 

çevre yerleşimlerde 13.000 Rum olduğu söylenebilir. 1821-28’de Yunanistan’ın 

bağımsızlığını ilan etmesinden sonra, Rumların bir kısmı kentten göç etmiştir, ancak 

bir kısmı sonradan geri dönmüştür. 

1640-41 tarihli Gayrimüslim tahrir kayıtlarına göre, Rumlar kentte saman, kireç, 

eğrilmiş yün gibi günlük ihtiyaçları karşılayan küçük dükkânlarda, han, meyhane 

gibi hizmet sektöründe ve denizcilikle ilgili iş kollarında (kalafatçılık, kürekçilik, 

balıkçılık, vb. işler) çalışmaktadır (Goffman, 1995, s. 77). Kechriotis de (2008, s. 75) 

yoksul Rumların, kahveci, tüccar ve kayıkçı olduğunu kaydeder. 18. yüzyılda ise, 

Rumların yerel taşımacılık ticaretindeki etkinliği, kent ekonomisi için diğer ticari 

faaliyetlerinden daha önde olmuştur. Bunun sonucunda, ya İzmir’de Avrupa’da 

bulunan ticarethanelerin, ya da İzmir’de bulunan ticarethanelerin Avrupa’daki 

şubelerini açmışlar; İzmir’in hem Anadolu ile, hem de Batı Avrupa ile olan 

ticaretinde aktif rol üstlenmişlerdir (Frangakis-Syrett, 2006). 

Çoğunluğu Ortodoks Rumlardan, küçük bir kesimi de Katolik Rumlardan oluşan 

Rum toplumunun aktif bir kültür hayatı olmuştur. 18. yüzyıldan başlayarak okullar 

kurmuşlar, 19. yüzyılın ilk yarısında kız çocuklarının da eğitim görmesi için bir kız 

okulu açmışlardır (Kechriotis, 2008, s. 78-79). 19. yüzyılın ikinci yarısından önce 

İzmirli Rumlar basın alanında da aktif olmuştur. Kechriotis (2008, s.82), Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Yunanca basılan ilk gazetenin, İzmir’de Amerikalı misyonerlerin 

yayınladığı “Gençlerin Dostu” adlı gazete olduğunu belirtmiş, ayrıca Evangelist 

Okulu’nun müdürü tarafından 1832’de Mnimosini Gazetesi’nin çıkarıldığını 

bildirmiştir. Aynı yazara (2008, s. 83) göre, Osmanlı Rumlarının en önemli haber 
                                                 
 
10 Osmanlı-Rusya arasında imzalanan bu antlaşmanın maddelerinden biri Osmanlı Ortodoks 
cemaatinin koruyuculuğunun Rusya’ya verilmesidir. 
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kaynağı ise, 1838’de kurulan ve 1922’ye dek basılan Amalthia Gazetesi olmuştur. 

19. yüzyılın ikinci yarısından önce Rumlar sosyal örgütlenmeye ve yardım 

kuruluşlarına da önem vermişlerdir. Daha 18. yüzyılda bir hastaneleri vardır 

(Kechriotis, 2008, s. 80). 1819 yılında ise, Rum ticaret adamları tarafından Tüccarlar 

Kulübü11 kurulmuş ve bu tür kulüplere 1850’den sonra yenileri eklenmiştir 

(Kechriotis, 2008, s. 81). Eğlence hayatına da düşkün olan Rumlar, Frenk 

Gazinosu’na üye olamadıkları için, 1818’de, Frenk Sokağı üstünde, Aya Fotini 

Kilisesi karşısında kendi gazinolarını açmıştır (Beyru, 1992a, s. 355). 

Yahudilerin ise, İzmir’e geliş tarihleri kesin değildir, bu konuda çeşitli varsayımlar 

vardır. Galanti (1995), Büyük İskender’in Filistin’den İzmir’e Yahudileri 

naklettiğini, M.S. 2. ve 3. yüzyıllarda İzmir tapınağına ait Yunanca bir yazıt 

bulunduğunu kaydetmektedir. Ayrıca Tanaç Zeren (2010, s. 162), kentte Bizans 

Dönemi’nden beri varlığını sürdüren Etz Haim Sinagogu olduğuna işaret eder. 

1492’de İspanya’dan ve 1497’te Portekiz’den sürülen Yahudilerin Osmanlı 

İmparatorluğu’na geldikleri bilinmektedir, ancak bu kente 15. yüzyılda yerleştikleri 

kesinlik kazanmış değildir (Beyru, 2000; Nahum, 2008). Nahum’a (2008) göre, 

İzmir’deki Yahudi Cemaati 16. yüzyılın sonunda kurulmuş olmalıdır, çünkü kentte 

17. yüzyıldan kaldığını varsaydığı Portekiz (Portugal) Sinagogu vardır. Goffman 

(1995, s. 72) ise, geç 16. yüzyıl tahrir defterlerinde İzmir’de kayıtlı Yahudi vergi 

mükelleflerinin olmadığını, ancak seyyahlardan kentte Yahudi nüfusun varlığının 

anlaşıldığını işaret eder. Tanaç Zeren (2010, s. 99-100) “Portekiz’den kovulan 

Yahudilerin ilkin Manisa ve Tire’ye yerleştirildiğini, sonra İzmir’e geldiklerini”, 

kentte “1565 yılına dek cemaat anlamında bir topluluk oluşturabilecek bir Yahudi 

nüfusunun bulunmadığını” kaydeder.  

Galanti (1995) 1605’te İzmir’de yerleşik büyük bir Yahudi nüfusu olduğunu belirtir. 

1659 tahrir defterinde ise, kent nüfusunu oluşturan gruplar Müslümanlar, Rumlar, 

Yahudiler ve Ermeniler olarak listelenmiştir (Kütükoğlu, 2001, s. 520). 15. yüzyıl 

sonunda önemli bir Yahudi merkezi olan Selanik kentindeki cemaat 1604-1620 

yılları arasındaki salgın ve yangınlardan zarar görmüştür ve ticarete bağlı ekonomik 

krizden ötürü nüfusun bir kısmı İstanbul’a, bir kısmı da yeni gelişmekte olan İzmir’e 

göçmüştür (Tanaç Zeren, 2010, s. 103). Yine 17. yüzyıl başında, İber 

                                                 
 
11 1841’den sonra ismi “Yunan Kulübü” olarak değişmiştir (Kechriotis, 2008, s. 81). 
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Yarımadası’ndan bir başka göç dalgası İzmir’e gelmiştir. Bu dalgaya Ege 

Adaları’ndan (örneğin Sakız Adası), İzmir’in ekonomisi geliştikçe civardaki 

kentlerden (örneğin Manisa, Urla) gelen Yahudiler de eklenmiştir (Nahum, 2008; 

Goffman, 1995, s. 75). Tanaç Zeren’e (2010, s. 161) göre, “kente göç eden her farklı 

Yahudi Cemaati, kendi sinagogları etrafında, diğer cemaatlerden bağımsız 

örgütlenmişlerdir.”  

Osmanlı İmparatorluğu geneline bakıldığında, 15. yüzyıldan başlayarak Yahudi 

toplumunun idari, ekonomik, sosyal ve dini yaşamın ayrılmaz bir parçası durumuna 

geldiği görülmektedir (Goffman, 1995, s. 70-71). 17. yüzyıla gelindiğinde İzmir’deki 

nüfuslarının da arttığı bilinmektedir, ancak kesin sayı vermek güçtür. Bu konuda 

seyahatnamelerde de farklı rakamlar geçmektedir. Tavernier, 17. yüzyılın ikinci 

yarısında kentte 7000 Yahudi olduğundan söz eder (Yerasimos, 2006, s. 117). 1675-

76 yılları arasında kente gelen Spon ve Wheler, 12.000 ile 15.000 arasında Yahudi 

olduğunu kaydeder (Spon ve Wheler, 1679), ki Osmanlı kayıtlarında verilen 

rakamların farklı olması nedeniyle, bu abartılı bir veri olarak değerlendirilebilir. 

1640-41 tarihli İzmir kazasındaki Gayrimüslimlerin cizye tahriri belgesinde 92 

Yahudi mükellef kaydedilmiştir (Goffman, 1995, s. 76); 1659 tahririnde ise, bu sayı 

271 haneye çıkmıştır (Kütükoğlu, 2001, s. 520). Bu verilere göre, hanedeki kişi 

sayısı 5 alınırsa, yaklaşık 1300 kadar Yahudi olduğu sonucuna varılır, kentteki tüm 

vergi veren Yahudilerin kayıt altına alınmamış olduğu göz önüne alınsa bile, toplam 

sayıları 5000’den az olmalıdır. 

Yahudilerin kentin büyümesine paralel olarak 18. ve 19. yüzyıllarda nüfuslarının 

arttığı ve Rumlardan sonra ikinci azınlık grubu oldukları anlaşılmaktadır (Beyru, 

2000). Nitekim 1831 nüfus sayımında Rumlar nüfusun % 30’unu, Yahudiler % 

16’sını oluşturmaktadır (Karpat, 2003, s. 151). 17. yüzyıl verileriyle 

karşılaştırıldığında, 19. yüzyılın ilk yarısında Yahudi nüfusunun oranının 

değişmediği, ancak Rum nüfusun oranının arttığı anlaşılmaktadır. Bu dönemde 

Yahudilerin nüfuslarının 8.000 ile 10.000 dolayında olduğu sanılmaktadır 

(Kütükoğlu, 2001, s. 520). 

Daha önce de belirtildiği gibi, Yahudiler ticaretle ilgili komisyonculuk, toptancılık, 

tefecilik, tercümanlık gibi işlerin yanı sıra, dokumacılık gibi zanaatlerle meşgul 

olmuşlardır (Goffman, 1995, s. 74-77). Livorno, Venedik, Amsterdam, Portekiz gibi 

kentler üzerinden İzmir’e göç eden Yahudiler, geldikleri yerlerde kurdukları ticari 
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bağlarını sürdürmüşlerdir; örneğin, Portekizli Moranolar, İtalya’da yaşayan 

Yahudilere Anadolu’da üretilen malları ihraç etmiştir (Tanaç Zeren, 2010, s. 101, s. 

109). Yahudiler ayrıca vergi ve gümrük mültezimliği gibi devlet görevleri 

üstlenmişlerdir (Goffman, 1995, s. 78-80). Bu sayede kentin hem ticari, hem de idari 

hayatında önemli roller edinmişlerdir. 16. ve 18. yüzyıllar arasında Yahudi esnaf 

Osmanlı esnaf loncalarına girebilmiştir, bunun yanı sıra sadece Yahudilere ait esnaf 

loncaları da olmuştur (Bora, 1995, s. 95). Bu loncalar İzmir’de Yahudilere özgü belli 

başlı iş kollarını göstermektedir. Gümüş işleyenler, altın işleyenler, metal işleyenler, 

ecza ve parfüm satanlar, bira satıcıları, ipek ve kumaş boyacıları, peynir ve yoğurt 

üreticileri, gümüş elyaf yapanlar, yün temizleyiciler, balıkçılar, cam üfleyenler, 

kasaplar, müzisyenler, eğlence grupları, gümüş düğme üreticileri, kayık yapanlar ve 

liman işçileri Yahudi loncalarını oluşturmaktadır (Bora, 1995, s. 96). 

Yahudiler kentin ekonomik hayatının yanı sıra kültürel hayatına da önemli katkılarda 

bulunmuşlardır. Tanaç Zeren’e (2010, s. 106, s. 150) göre, 1658 yılında ilk 

matbaalarını kuran Yahudiler, Tanzimat Dönemi’ne dek cemaatlerinin eğitimini 

hahamların yönettiği “hevra” ve “yeşivot” eğitim kurumlarında sürdürmüştür. 1666 

yılında Portugal Sinagogu’na bağlı olarak çalışan Portugal Yeşivası, bir eğitim yapısı 

olarak hizmet vermiştir (Tanaç Zeren, 2010, s. 162). Ancak, 17. yüzyıl sonunda 

Sabetay Sevi’nin kendini İzmir’de Mesih ilan etmesi ve ekonomik sıkıntılar, Yahudi 

toplumunun 1830’lu yıllara dek sosyal ve kültürel faaliyetlerini etkilemiştir. Bunun 

yanı sıra, 1767-1838 yılları arasında kentte hiçbir İbranice basım yapan matbaanın 

çalışmamış olması da Yahudilerin kültürel yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir 

(Tanaç Zeren, 2010, s. 117).  

Minassian (2008, s. 92), 1261 yılında Ermenilerin İzmir’de bulunduğunu; ancak 

“varlıklarına 1380 yılında tanık olunduğunu”, çünkü bu tarihte “Kadifekale’de bir 

şapel ve mezarlıklarının bulunduğunu” belirtir. Ayrıca Ermenilerin İzmir’e gelişiyle 

ilgili, 14. yüzyılda Kilikya’daki Ermeni Krallığı’nın dağılmasından sonra veya 17. 

yüzyılda Şah Abbas’ın hükümdarlığında İran’dan sürülmeleri sonucu bu kente 

geldikleri gibi çeşitli savlar da öne sürülmektedir (Beyru, 2000; Minassian, 2008, s. 

92). Zaten 16. yüzyılda İzmir’in uluslararası ticaret ağının dışında olması, ancak 17. 

yüzyıldan sonra kentin ticaretle büyümesi (Goffman, 1995, s. 73), ticari işlerle 

uğraşan Ermenilerin kente bu dönemden sonra yerleştiği görüşünü destekler. 

Ermeniler özellikle 17. yüzyılda İzmir’de uluslararası ticaretle uğraşmıştır 
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(Minassian, 2008, s. 93). Ermeni tüccarlar Hindistan ve İran’ı Akdeniz’e ve 

Avrupa’nın Atlantik kıyısına bağlayan güzergâhta geniş bir ağ kurmuşlar ve genelde 

ipek ticaretiyle meşgul olmuşlardır (Minassian, 2008, s. 94). İpek ticaretinin coğrafi 

keşifler sonrasında değişen güzergâhı ve limanında vergilerin daha az olması, Halep, 

Bursa gibi 17. yüzyıl öncesinin ipek merkezlerinden ve İstanbul’dan gelen 

Ermenileri İzmir’e çekmiştir (Goffman, 1995, s. 76).  

1659 tahrir kayıtlarında 1953 nefer içinde yalnızca 61 nefer Ermeni bulunmaktadır, 

buna göre toplam sayılarının yaklaşık 300 olduğu söylenebilir. Kente gelen 

seyyahlardan Tournefort 1702 yılı için 200 Ermeni olduğunu yazmış, 1739’da gelen 

Pococke (1772, s. 18) ise, 2000 kişi kaydetmiştir. 1831 sayımında İzmir kasabasında 

2205 Ermeni erkek kaydedilmiştir (Karpat, 2003, s. 151), buna göre Ermeni 

nüfusunun yaklaşık 5000 kişi olduğu varsayılabilir. Bu bağlamda, 1833’te kente 

gelen Texier’in (1862, s. 308) verdiği 10.000 rakamı oldukça abartılı gözükmektedir.  

1640 tarihli Gayrimüslim tahrir kayıtlarına göre, Ermeniler Doğu’dan gelen koku, 

mücevher ve porselen gibi lüks malların ticaretinde uzmanlaşmıştır (Goffman, 1995, 

s. 76-77). Beyru’nun (1992b s. 180-182) değindiği gibi, Ermeniler 17. yüzyılda ipek 

ticaretiyle uğraşmışlardır; kumaş ve baskı işinde uzmanlaştıkları, terzilik ve moda 

konusunda başarılı oldukları bilinmektedir. Bunun yanı sıra, ayrıca bankerlikte ve 

Rumlarla birlikte uluslararası deniz nakliyatçılığı üzerinde uzmanlaşmışlardır. 18. 

yüzyıl boyunca ve 19. yüzyılın başında İç Anadolu’daki ağaların temsilcilik ve 

sekreterlik gibi işlerini yapmışlardır (Frangakis-Syrett, 2006).  

Kültür alanında ise, Ermenilerin ticaretiyle eş zamanlı olarak matbaacılık da 

gelişmiştir ve kentte 1676’dan beri bir matbaa mevcut olmuştur (Minassian, 2008, s. 

102). 1762’de ise, İzmir’de bilinen ilk kitap baskısını Ermeniler gerçekleştirmiştir 

(Atay, 1978, s. 127). 1839 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk Ermenice süreli 

yayını, Şderaman bidani kideliatz (Yararlı Bilgiler Dergisi) İzmir’de basılır 

(Minassian, 2008, s. 101). 1799’da kentteki ilk Ermeni Okulu (Mesropyan Okulu) 

Abroyan Ailesi’ne ait bir köşkte kurulmuştur ve 1825’te bu okul yeniden inşa 

edilerek geliştirilmiştir (Beyru, 1992b, s. 180; Minassian, 2008, s. 102). 
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2.2.3 Osmanlı uyruğu dışındaki toplumlar 

İzmir’de bir diğer yerleşik grup da Levantenlerdir12. Ancak kentin kozmopolit bir 

yapıya sahip olması, Levantenlerin kimliklerinin tanımlanmasını güçleştirmektedir. 

Genellikle İzmir’deki Levantenlerin merkezinde Roma Katolik Kilisesi mensupları 

ve Avrupa kökenli aileler vardır ve bu kişiler zamanla kente yerleşip yerli nüfusla 

karışmıştır. Ancak onlar, ticaret amacıyla kente gelen Avrupalılardan ve kentteki 

yerleşik Gayrimüslim cemaatlerden farklıdırlar (Schmitt, 2008). Kente gelişlerinin 

15. yüzyıla dek gittiği düşünülmektedir (Beyru, 2000). İnalcık (2000a, s. 248) ise, 16. 

yüzyıl sonlarından başlayarak İzmir’de İngiliz, Fransız, Flemenklerin ve az sayıda 

Venediklilerin ikamet ettiğini belirtir. 16. yüzyıldan beri kapitülasyonlar sayesinde 

ticari ayrıcalıklardan ve kimi zaman koruma statüsünden yararlanan yabancı 

milletler, ilk başta bir temsilci veya konsolosa bağlı olarak örgütlenmiş bir topluluk 

durumunda olmuşlardır (Schmitt, 2008). Ancak bağımsız bir koloni oluşturamamış 

veya belirli toprak hakları edinememişlerdir.  

17. yüzyıldan başlayarak Avrupa konsolosları daha fazla hak edinmiş ve diplomatik 

dokunulmazlık kazanmışlardır (İnalcık, 2000b). Batı Anadolu’nun ticaret alanında 

gelişmesi sonucunda, buraya yerleşmeye başlayan Avrupalı ticaret şirketleri, 

Osmanlı uyruğunda olan Gayrimüslimlerin aracılığıyla işlerini yürütmüşlerdir. Sonuç 

olarak da ortaya dil, din ve ırk bakımından farklılıklar barındıran kozmopolit gruplar 

çıkmış ve onların kültürel etkileşimi Levanten kültürünü biçimlendirmiştir (Goffman, 

1995, s. 70).  

Ticarete egemen olan gruplar ve ticareti yapılan mallar arasındaki ilişkinin değişimi, 

İzmir’deki cemaatlerin konumlarını ve birbirleriyle ilişkilerini de etkilemiştir. 

Örneğin daha önce Ceneviz ve Venedikliler Batı Anadolu’nun pamuk ihracatında 

öndeyken, 17. yüzyıl başında Hollandalılar ve İngilizler öne geçmiştir (Goffman, 

1995). Bu örneğin de gösterdiği gibi, ticaret ağında birçok etmen rol oynamıştır. 

Fransa (18. yüzyıl sonuna dek), İngiltere (19. yüzyıl başından sonra) İzmir’in Avrupa 

ile olan ticaretinde önemli pay sahibi olmuşlardır. Her iki devlet ve onların İzmir’de 

görevlendirdikleri tüccarlar, Batı Anadolu’daki aracılarla çalışmıştır (Kasaba, 1994, 

s. 10).  

                                                 
 
12 Osmanlı uyruklu olmadıkları için, Levantenlerin 19. yüzyıl sonundaki sayıma dek Osmanlı 
kayıtlarında nüfus bilgilerine rastlanmaz. Seyyahların verdiği çeşitli tahmini rakamlara dayanılarak 
sağlıklı bir sonuca varılamayacağı için, bu bölümde nüfus konusunda bir tahmin yapılmamıştır. 
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İzmir’de yabancıların eğitim kurumları arasında geçmişi 1638’e dek uzanan Sacré-

Coeur Okulu bulunmaktadır (Georgelin, 2008, s. 83). Cizvitlerin bu okulu kurduğu 

ve 1773’te Osmanlı İmparatorluğu’ndan kovulmalarına dek okulun eğitim verdiği 

bilinmektedir (Georgelin, 2008, s. 83). Yabancı okullar esas olarak 19. yüzyılın 

sonuna doğru yaygınlaşmıştır. 

Levantenlerin kültürel faaliyetlerinin ve eğlence hayatlarının oldukça renkli olduğu 

ve yaşadıkları Frenk Mahallesi’nin İzmir’in kültür ve eğlence hayatının merkezi 

olduğu çeşitli seyahatnamelerden ve dönemin basınında çıkan haberlerden 

anlaşılmaktadır. Örneğin, kentte ilk tiyatronun 1775’te amatör tiyatrocular tarafından 

kurulduğu ve binalarının Frenk Mahallesi içinde olduğu düşünülmektedir (Beyru, 

1992b, s. 150). Beyru’nun (1992b, s. 151) 20 Şubat 1824 tarihli Le Spectateur 

Oriental gazetesinden aktardığına göre, bu tiyatro 1797 yangınında yok olmuştur, 

ancak haberin yazıldığı tarihte yeniden kurulduğu anlaşılmaktadır. Ancak, tiyatronun 

nerede kurulduğu bilinmemekte, Frenk Mahallesi’nde Madama Han olarak anılan bir 

mağazanın onarım görerek tiyatroya dönüştürüldüğü tahmin edilmektedir (Beyru, 

1992b, s. 152-3). Eğlence hayatının merkezlerinden biri olan İzmir Gazinosu ya da 

Frenk Gazinosu olarak anılan, İngiliz Konsolosluğu bitişiğindeki yapı, aslında bir 

Avrupalılar Kulübü (Cercle Européen) olması amacıyla 1785 yılında kurulmuştur 

(Beyru, 1992a, s. 348-352). 

1821’de yabancı kitapların, dergi ve gazetelerin bulunduğu bir okuma salonu olan 

Cabinet Littéraire, Frenk Mahallesi’nin Gül Sokağı’nda açılmış (Beyru, 1992a, s. 

346); 1826’da Fransız Konsolosu’nun girişimiyle bilim ve sanat alanında faaliyet 

gösteren bir akademi olan L’Académie de Smyrne kurulmuştur (Beyru, 1992b, s. 

157). Bunların yanı sıra, çeşitli gazeteler de yine Levantenlerin girişimiyle 

basılmıştır. Bunlardan ilki, 1823’te Smyrneen adıyla basılmaya başlamış ve daha 

sonra Spectateur Oriental adını almıştır. 1828’te Courrier de Smyrne, 1830’da 

Journal de Smyrne basılmıştır (Atay, 1978, s. 127). 1822’de İzmir’e gelen Arundell 

(1834b, s. 419), İzmir’deki basın hayatının zenginliğine dikkat çekmiştir: “(Kentte) 

Bir değil, birçok matbaa var, gazete üstüne gazete basılıyor. Fransızca, Yunanca, 

İtalyanca ve hatta İngilizce yayınlar, İzmirlileri Avrupa siyaseti ve edebiyatı ile 

tanıştırıyor.”  
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2.3 Fiziksel Yapı 

Bu bölümde kentin fiziksel yapısını oluşturan tüm öğeler ayrıntılı olarak ele 

alınmıştır. Öncelikle 19. yüzyılın ikinci yarısına dek kentin şekillenmesi ve bunu 

etkileyen faktörler (fetihler, yıkımlar, devletin imar faaliyetleri, deprem, yangın vb. 

felaketler) irdelenmiş, sonra kenti oluşturan mahalleler, kente kimliğini kazandıran 

anıtlar ve kentin ekonomik hayatını oluşturan bölgeler ve yapılar incelenmiştir. 

2.3.1 Tarihi merkezin morfolojisi 

İzmir’in en eski yerleşim merkezi Bornova’da yer alan ve geçmişi Neolitik Çağ’a 

dayanan Yeşilova Höyüğü’dür; kuzeyindeki Yassıtepe ve doğusundaki İpeklikuyu 

Höyüğü ile İzmir’in Prehistorik Yerleşim Alanı içindedir (Url-1). Bu alandaki ilk 

yerleşim izleri M.Ö. 6500’lere dayanmaktadır (Derin, 2007, s. 383). 2003 yılında 

Yeşilova Höyüğü keşfedilmeden önce İzmir’in bilinen ilk yerleşim yeri ise, bugünkü 

kent merkezinin kuzeyinde, İzmir Körfezi’nin kuzeydoğu köşesinde, Bayraklı 

çevresinde olmuştur (Şekil A.3). Helenistik dönemde yeniden kurulan İzmir’in, 

Kadifekale’de akropolü, tepenin aşağısında da çarşısı ve limanı bulunmaktaydı. 

Roma devrinde ise, Strabon’a (2009, s. 207) göre, kentin bir kısmı tepede olup 

surlarla çevrilmiştir, ancak büyük bir kısmı ovaya yayılmıştır ve limanın yakınında 

konumlanmıştır. Kentin caddeleri taş döşelidir ve “birbirlerine olabildiği kadar dik 

doğrular şeklinde” düzenlenmiştir (Strabon, 2009, s. 208). Meles Çayı üzerine bu 

devirde yapıldığı sanılan Kervan Köprüsü, kente bağlanan kervan yollarının ana giriş 

noktasını oluşturmaktadır (Atay, 1978, s. 20) (Şekil A.4).  

13. yüzyılda Bizans hükümdarı III. Ioannes Vatatzes hem Kadifekale’yi onarmış, 

hem de deniz tarafına (limanın yakınına) bir kale (Aşağı Kale) inşa etmiştir. 1261 

yılında Cenevizlilerle imzalanan anlaşma gereği, onlara ticaret yapma ve ikamet 

serbestliği getirilmiştir (Kuban, 2001, s. 62-63). 1304’te yapılan bir anlaşmaya göre, 

Cenevizlilere daha sonra Frenk Mahallesi olarak anılacak limanın yakınında ayrı bir 

mahalle kurma izni verilmiş (Şekil A.5), ayrıca hamam, fırın ve kilise tahsis 

edilmiştir (Arıkan, 1992). Yine bu dönemde Venediklilere de ekonomik haklar 

tanınmış ve ayrı bir mahalle verilmiştir (Kuban, 2001, s. 63).  

15. yüzyıl başında Müslüman-Türkler Kadifekale ve çevresine, deniz kıyısındaki 

kaleyi ellerinde tutan Hıristiyanlar (Haçlılar) da liman çevresine yerleşmiş 

bulunmaktaydı (Goffman, 1995, s. 7). Bu dönemde ortaya çıkan ikili yapı, kentin 
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morfolojisine uzun süre egemen olmuştur. Timur’un 1402’de İzmir’i almasından 

sonra kenti kuşatan surlar ve Aşağı Kale yıktırılmıştır. Daha sonra, yine 15. yüzyıl 

başında, Osmanlılar döneminde Aşağı Kale’nin yerine Ok Kalesi inşa edilmiştir 

(Atay, 1978, s. 17). 1868’te basılan Étude sur Smyrne’e (İzmir Hakkında Etüt) göre, 

I. Mehmed kenti aldıktan sonra kenti kuşatan surları yıktırmıştır (Oikonomos ve 

Slaars, 2001).  

19. yüzyılın ikinci yarısından önce İzmir’in kentsel morfolojisi hakkında bilgi veren 

çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. Tahrir defterlerinde hane sayısı ve mahalle 

isimlerinin kayıtları bulunmaktadır. Osmanlı kaynakları dışında en önemli kaynaklar, 

seyyahların betimlemelerinin ve gravürlerinin yanı sıra, haritalar ile kent planları 

olmuştur. Seyyahların ne kadar tarafsız ve gerçek bilgi verdiklerini kanıtlamak 

olanaklı değildir. Üstelik seyahatnamelerinde bulunan gravür ve çizimleri, kente 

geldikleri esnada mı, yoksa kendi ülkelerine döndükten sonra mı çizdikleri her 

zaman bilinememektedir. Çizimlerin fotoğraf gibi gerçekçi olamayacağını, kimi 

zaman çizerin kendi tarzını ya da görmek istediği bir silueti yansıtabileceğini hatırda 

tutmak gerekir. Benzer şekilde, 19. yüzyıl öncesinde kullanılan harita çizim 

teknikleri de göz önünde bulundurulursa, çizilen haritaların ve planların her zaman 

gerçeği yansıtmayacağı da unutulmamalıdır.  

İzmir’in Osmanlı egemenliğine geçtikten sonraki ilk yıllarda hazırlanan tahrir 

kayıtlarını inceleyen Goffman’a (1995, s. 7) göre, Müslüman-Türkler Kadifekale 

eteklerinden aşağı, Faikpaşa, Mescid-i Selâtinzade, Han-bey (Pazar) ve Liman-ı 

İzmir mahallelerine doğru inmiştir. 16. yüzyılın ikinci yarısında Kadifekale ile Ok 

Kalesi arasında Müslümanlar yerleşmiştir, dolayısıyla da adı geçen mahalleler 

Müslüman yerleşmeleri olup, kentin yeni merkezini oluşturmuştur; Hıristiyan 

Cemaati’ni oluşturan Rumlar ise, Cemaat-i Gebran isimli kıyıya ve limana yakın bir 

mahalleye yerleşmiştir (Goffman, 1995, s. 7) (Şekil A.6). Kentin ana çarşısı, limanın 

çevresinde yer almaktadır. 16. yüzyılın sonuna gelindiğinde artan nüfusun yerleşim 

alanı gereksinimini karşılamak için kentin güneyinde Ali Çavuş, Yazıcı mahalleleri 

ile Meles çayı yakınında tabakhanelerin yer aldığı, Şaphane isimli üç yeni mahalle 

daha oluşmuştur (Goffman, 1995, s. 7).   

İzmir, 16. yüzyıl sonunda kırsal üretimden pazar ekonomisine geçen, canlanan ve 

büyüyen bir ticaret kenti niteliği kazanmıştır. 17. yüzyıldan beri, kozmopolit nüfusu 

ve imparatorluk içinde ayrıcalıklı bir statüye sahip olması nedeniyle, İzmir’in 
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görünümü de diğer Anadolu kentlerinden farklı olmuştur. Kıyı boyunca geleneksel 

Osmanlı yapılarından farklı tipte, Avrupalı tüccarların oturduğu “Batılı” konutlar, 

mağazalar, meyhaneler ve kayıkhaneler sıralanmış, gümrük binası inşa edilmeden 

önce mal sevkiyatı bu yapıların önünde denize uzanan iskelelerden yapılmıştır 

(Goffman, 2000). Ayrıca Levantenlerin ve Avrupalıların yoğunlaştığı, seyyahların 

önemle vurguladıkları Frenk Sokağı, kıyıda sıralanan yapıların arkasında, denize 

paralel olarak uzanmaktadır. Bu sokak ile deniz kıyısı arasında kalan dar alan, Frenk 

Mahallesi’ni oluşturmaktadır. Bu dönemde kentin diğer sakinlerinden Ermeniler 

Rum Mahallesi’nin doğusuna, Yahudiler ise, kentin doğal limanının arkasına 

yerleşmiştir. 

17. yüzyılın sonlarına doğru -özellikle de 1660’lardan sonra- Osmanlı yönetimi, 

İstanbul’a rakip olan İzmir’in ticari faaliyetini geliştirmeye yönelik imar 

çalışmalarında bulunmuştur. 1670’lerde Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, kentin önemli 

caddelerine kaldırım döşenmesini emretmiş, civardaki Halkapınar ve Buca’dan su 

getirilmesi için su kemerleri inşa ettirmiştir. Ayrıca büyük bir han, bir bedesten, 

hamamlar ve malların düzenli saklanıp yönlendirilmesi için limanda büyük bir 

gümrük binası yaptırmıştır. 17. yüzyıl başında kentteki han sayısı 25 iken, 1670’te bu 

sayı 82’yi bulmuştu (Kasaba, 1994, s. 7). Yine bu dönemde, limanı koruyabilmek 

amacıyla, İzmir Körfezi’nin güney kıyısına Sancak Kalesi inşa edilmiştir (Atay, 

1978, s. 125).  

1655’te ilk kez İzmir’e gelen Tavernier, kenti ve kentlileri şöyle betimlemiştir 

(Yerasimos, 2006, s. 116):  

Türkler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler tepede yaşıyorlar; aşağıda, deniz kıyısı boyunca 

uzanan kesimde Fransız, İngiliz, Hollandalı ve İtalyan Avrupalı Hıristiyanlar oturuyor. Aynı 

semtte Rumların eski bir kilisesi, tayfaların gidip yemek yedikleri birkaç küçük evleri var. 

Her ulusun bir konsolosu ya da temsilcisi bulunuyor. Frenk Sokağı upuzun bir sokak, bir ucu 

denize kadar iniyor ve en uçtaki evler denizin hemen kıyısındadır.  

17. yüzyılın ikinci yarısından sonra Kadifekale’deki küçük mahalle ile kale terk 

edildiğinden ve sakinleri kent içine geldiğinden, kentin süregelen ikili yapısı son 

bulmuştur (Güner, 2005, s. 2). Nitekim 1678’de İzmir’e gelen Galland, “duvarla 

çevrilmiş bir alanda enkazı kalmış binalar topluluğu olan kalede hiçbir şeyi 

tanıyabilmek olası değildir, kalenin içinde bugün için yaşayan beş altı Türk ailesi 

olup kalenin batı bölümünün ucundaki bir kulenin tepesinde bulunan birkaç küçük 
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odayı işgal etmektedirler” diye yazmıştır (Bauden, 2003, s. 48). 1659 tarihli kayıtlara 

göre Müslüman mahallelerinin sayısı 15’e çıkmıştır, yeni eklenen mahalleler Hasan 

Hoca, Hatuniye, Yaycılar, Cami-i Atîk, Cedîd, Kefeli, Çiçek, Kasap Hızır, Kala-i 

Bâlâ’dır (Kütükoğlu, 2001, s. 519-20).  

1688’de üst üste (30 Haziran ve 10 Temmuz’da) meydana gelen iki deprem ile 

sonrasında ortaya çıkan yangın ve veba salgınlarında, hem Kadifekale’den Frenk 

Sokağı’na uzanan mahalleler büyük ölçüde hasar görmüş, hem de nüfus ciddi oranda 

düşmüştür. Buna karşın kent hem Osmanlı yönetiminin yardımı, hem de üretim ve 

ticaret gelirleriyle yeniden toparlanmayı başarmıştır. Depremlerde daha çok 

Müslüman mahalleri tahribat görmüştür, yangın ise, Frenk Sokağı ve Ermeni 

Mahallesi’ni etkilemiştir (Kütükoğlu, 2001, s. 517). Kentin yeniden yapımına 

yabancı tüccar ve şirketler kaynak ayırmıştır. Örneğin Fransız Cemaati 

konsolosluklarına ait yeni bir pansiyon, kendileri için de yeni ticari binalar yaptırmış, 

ayrıca Kapusen St. Polikarp Kilisesi’nin yeniden inşasına yardım etmiştir. Köprülü 

Ahmed Paşa da, yıkılan hanların, su yolları ve çeşmelerin yenilenmesine maddi 

destek sağlamıştır (Goffman, 2000). 

Tanaç Zeren (2010, s. 182), 17. yüzyıl sonu, 18. yüzyıl başında Yahudi nüfusunun 

artmasına bağlı olarak, Kadifekale eteklerine doğru yeni Yahudi mahalleleri 

oluşmaya başladığını, limandan aksi yöne doğru olan bu genişlemenin, Yahudi 

mahallelerin ticaret alanıyla iç içe olan karakterinin değişmesine neden olduğunu 

vurgulamıştır. Bu dönemde ilk Yahudi mahallelerinin olduğu, günümüzde 

İkiçeşmelik Caddesi ile liman arasında kalan bölgede çok sayıda sinagog 

bulunmaktadır, aynı caddeden Kadifekale eteklerine uzanan bölgede ise konut 

dokusu yoğunlaşmıştır (Tanaç Zeren, 2010, s. 184). 

1671’de İzmir’e gelen Evliya Çelebi (1985, s. 535), gümrük önünde bir kale ile 

kalenin önünde 200 gemi kapasiteli küçük bir liman olduğundan bahseder, 

dolayısıyla İç Liman’ın o dönemde kullanılmakta olduğu anlaşılmaktadır. 1678’de 

gelen Cornelius de Bruyn’un seyahatnamesinde kentin denizden görünümünü 

betimleyen bir gravür yer almaktadır (Şekil A.7). 1688 depremi öncesini yansıtan bu 

gravürde sahil boyunca kuzeyden güneye sırasıyla Ceneviz, Hollanda, Venedik, 

İngiliz ve Fransız Konsoloslukları, Köprülü Ahmed Paşa’nın yaptırdığı gümrük 

binası, bedesten, Vezir Han ile sahilde İç Liman’ın yanındaki kale görülmektedir 

(Bruyn, 1725). İzmir’i 1702’de ziyaret eden Tournefort’un seyahatnamesinde, İzmir 
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Körfezi ve kentin konumunu gösteren bir harita (Şekil A.8) ile kenti betimleyen bir 

gravür (Şekil A.9) yayınlanmıştır. Yazar kente 1688 depreminden kısa bir süre sonra 

gelmiş olsa da, kentin imar durumu Bruyn’un gravüründe olduğundan farklı 

görünmemektedir. Sahilde yine konsolosluk yapıları ile ticaret yapıları ve İç 

Liman’ın ağzı net olarak görülmektedir. Müller-Wiener’in (1980/1981, s. 442) 

“İzmir’in Çarşıları” isimli makalesinde yayınladığı ve 1720’li yılları betimleyen bir 

gravürde sahilde Vezir Han, Hisar Camisi, Kestane Pazarı ve Şadırvan Camisi 

olduğu tahmin edilen anıtlar ile konsolosluk yapıları seçilmektedir (Şekil A.10). 

Limanın kuzeyinde ise, depo veya üretim atölyesi benzeri bitişik nizamda, dar uzun 

yapılar sıralanmaktadır. 

18. yüzyıla dek kente gelen seyyahlardan anlaşıldığına göre, kentin mevcut 

limanında (İç Liman) Türk gemileri, kuzeyde ise, kıyı boyunca yabancı tüccarların 

gemileri kendi konsoloslukları karşısında demirlemektedir. Zamanla İç Liman 

dolmuş (Şekil A.11) ve gemilerin girişine olanak vermemeye başlamıştır. Bu nedenle 

gelen gemiler İç Liman’ın daha kuzeyine doğru demirlemeye devam etmiştir. İç 

Liman da yavaş yavaş doldurulmuş, malların işlenmesi ve depolanması için gereken 

hanlar burada inşa edilmeye başlanmıştır (Güner, 2005, s. 2). Günümüzde Kemeraltı 

bölgesinin yay biçimli Anafartalar Caddesi (Kemeraltı Caddesi) İç Liman’ın kıyı 

izini taşımaktadır. 18. yüzyıl seyyahlarının notlarından ise, kentin ticaret 

kapasitesinin artmasına karşın limanının yetersiz kaldığı ve bir rıhtıma ihtiyaç 

duyulduğu anlaşılmaktadır. 

1739’da İzmir’e gelen Pococke (1772, s. 17) bugünkü İzmir’in deniz tarafından 

bakıldığında, çok güzel bir görünümü olduğunu, çevresi yaklaşık dört mil 

uzunluktaki kentte genellikle dar ve düzensiz sokaklar bulunduğunu belirtmiştir. 

Kente 1776’da gelen Fransa’nın İstanbul Büyükelçisi Choiseul-Gouffier, 

seyahatnamesinde İzmir Körfezi ve kentin konumunu gösteren bir haritaya (Şekil 

A.12) yer vermiştir. Cami, kervansaray ve bedestenler dışındaki yapıların ahşap 

olduğunu, deprem ve yangınların kenti sürekli tehdit ettiğini belirten büyükelçi, 

kente geldiğinde Amsterdam veya Bordo gibi kentlerde gördüğü dış zenginliğin veya 

ticaretin getirdiği ihtişamın çarpıcılığına rastlamadığını kaydeder. Kenti takdir etmek 

için sürekli işlek olan limanına ve çevresine bakmak gerektiğini belirtir (Choiseul-

Gouffier, 1842, s. 342). Genellikle bu dönemde gelen birçok seyyah kentin ekonomik 
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yapısına, özellikle ticaret kapasitesine ve limanın hareketliliğine değinmiş, ancak 

kentin fiziksel özelliklerine ilişkin çok kısıtlı görüş belirtmiştir. 

İzmir’e ilişkin en erken kent planlarına 18. yüzyıl sonunda rastlanmaktadır (Arıkan, 

2001). Bunlardan ilki, Missir tarafından 1960 yılında Latin Fransisken Kilisesi’nin 

arşivinde bulunan 22 x 14 cm boyutlarında “Porte di Smirne” (İzmir Limanı) başlıklı 

bir plan fotoğrafıdır (Şekil A.13). Yazar planın aslını bulamamıştır (Missir, 1969). 

Plan genelde yapı adalarını ve parsellerin biçimlenişini eskizvari bir çizimle 

göstermektedir ve üzerinde belli başlı sokaklar, dini anıtlar, hanlar ve konsolosluklar 

numaralanmıştır, numaraların karşılığında da İtalyanca lejant bulunmaktadır. 

Missir’e (1969) göre harita olasılıkla St. Maria Manastırı’nın İtalyan Fransisken 

rahipleri tarafından hazırlanmıştır ve yazar, mevcut konsolosluklardan dolayı planı 

1795-1806 arasına tarihlemektedir. Benzer bir plan da, Jean Denis Barbié du 

Bocage’ın çizdiği “Plan de la Ville et des Environs de Smyrne” (İzmir Şehri ve 

Çevresi Planı) başlıklı, 54.5x39 cm boyutlarında, 1/8000 ölçekli bir eskizdir (Şekil 

A.14). Planın referansında 1780 yılına doğru yapıldığı not edilmiştir, ancak nerede 

ve nasıl yapıldığı bilinmemektedir. Bu nedenle Yılmaz (1990, s. 773-4) planı 1795-

1810 yıllarına tarihler. Plan kentin temel fiziksel dokusunu vermesi, yapı adalarını, 

belli başlı önemli binaları ve alanları göstermesi açısından önemlidir: Arkeolojik 

kalıntılar, bir hastane, üç-dört cami, beş kilise, en az dokuz-on han, üç-dört bedesten, 

sahilde iki gümrük binası (Türk Gümrüğü ve Frenk Gümrüğü), iki meydan, üç üretim 

tesisi ve beş mezarlık alanı seçilmektedir (Yılmaz, 1990, s. 784). Ancak kıyıda 

konsoloslukların bulunmaması, boş ve eksik bir plan izlenimi bırakması, Yılmaz’da 

(1990, s. 777) planın 1797 yangını sonrası kentin durumunu göstermek üzere 

yapılmış olabileceği kanısını uyandırmıştır.  

19. yüzyılda, artık kalabalıklaşan ve büyüyen kente yeni mahalleler eklenmiştir, kent 

kuzeye doğru büyümüştür. 1844 tarihli tahrir kayıtlarından aktaran Kütükoğlu’na 

(2001, s. 520) göre, Müslümanların yaşadığı mahalle sayısı 13’tür; ancak, 1659 

kaydında geçen Yaycılar ve Kala-i Bâlâ mahalleleri bu kayıtta geçmemektedir. Bazı 

mahalleler her biri bir cami etrafında toplanmak üzere kendi içlerinde alt birimlere 

ayrılmışlardır. En kalabalık ve en fazla birime sahip olan mahalle Cami-i Atîk’tir, 14 

cami etrafında toplanmıştır (Kütükoğlu, 2001, s. 520).  

Bu dönemde, doldurulan İç Liman ve çevresi kentin geleneksel ticaret merkezidir. 

Yahudi mahallelerinin bazıları ticaret alanını çevrelemektedir, bu alanda konut ve 
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ticaret işlevi bir arada bulunmaktadır (Bilsel, 1999); daha önce değinildiği gibi, 17. 

yüzyılın sonundan beri gelişen yeni Yahudi mahalleleri Kadifekale’ye doğru 

uzanmıştır. Tanaç Zeren (2010, s. 25), yedi adet Yahudi mahallesi olduğunu ve 

isimlerinin Havra Sokağı, Hahambaşı, Erfati, Hurşidiye, Çavez, Bene İsrail ve 

Sonsino olduğunu belirtmiştir. Yazara (2001, s. 25) göre, farklı tarihlerde gelişen bu 

mahalleler13, 19. yüzyılda en son durumlarını almışlardır. Yahudi mahallelerinden 

Kadifekale’ye doğru yukarıda sözü edilen Müslüman mahalleleri uzanmaktadır 

(Şekil A.15). Bu mahalleler arasında Namazgâh ve Tilkilik Caddesi çevresinde yer 

alan Cami-i Atîk, Hasan Hoca, Kefevî, Hatuniye ve Cedîd mahallelerinde 

Müslümanlar Yahudilerle birlikte oturmaktadır (Kütükoğlu, 2001, s. 520). 

Kadifekale eteklerindeki Müslüman mahalleleri arasında St. Jean Kilisesi çevresinde 

bir de Rum Mahallesi bulunmaktadır. Müslüman mahallelerine 19. yüzyılın ikinci 

yarısından önceki geleneksel Osmanlı ve Anadolu’ya özgü organik kent dokusu 

egemen olmuştur (Bilsel, 2008) (Şekil A.16, A.17). Kentin batısında, kıyı boyunca 

uzanan Frenk Sokağı ve onu çevreleyen Frenk Mahallesi yer almaktadır. Frenk 

Mahallesi’nin batısından başlayarak Boyacı Deresi’ne dek uzanan düzlükte Rum 

mahalleleri yer almaktadır. Ermenilerin yerleşim alanı olan Ermeni Mahallesi14 

(Şekil A. 18), Rum mahallelerinin güneyinde olup, güneyde Müslüman ve Yahudi 

mahalleleri ile sınırlandırılmıştır (Şekil A.19). 

19. yüzyılın ilk yarısında İzmir sahili ve kıyıya yakın yerleşimlerde, geleneksel 

Osmanlı yapı tiplerinin dışında yapılar ve kentsel düzenlemeler görülmekteydi. 

Bunun nedeni, hem Osmanlı İmparatorluğu’nun yaptığı ıslahatlar, hem de kentte 

Levanten ve Avrupalı nüfusun yoğunluğu olmuştur. Özellikle askeri alanda yapılan 

ıslahatlar sonucunda ortaya çıkan en önemli yapı tiplerinden biri de kışladır. İzmir’de 

günümüzde Konak Meydanı olan alanın sahilinde, 1827-1829 yılları arasında 

Asâkar-i Mansûre-i Muhammediye Kışlası (Sarıkışla) inşa edilmiştir (Güner, 2005, s. 

10) (Şekil A.20). Kozmopolit bir liman kenti olmanın getirdiği yabancı nüfus 

yoğunluğunun etkileri ise, kentte gazino, meyhane gibi eğlence yerlerinin yanı sıra, 

İngiliz Konsolosluğu yakınında İngiliz İskelesi, Malta İskelesi veya Marina adıyla 

anılan, İzmir’e denizden gelenlerin karaya çıkış noktası ve aynı zamanda kentin 

                                                 
 
13 İlkin Havra Sokağı, Hahambaşı ve Erfati mahalleleri oluşmuştur (Tanaç Zeren, 2010, s. 71). 
14 Ermenice’de Haynots olarak geçmektedir. 
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denize açılan tek gezinti yeri olan, otel, lokanta ve kahvelerin sıralandığı sahil 

alanında görülmüştür (Beyru, 1992a, s. 347).  

Beaujour (1829, s. 160-161), 1800-1817’de İzmir’in denizden görkemli 

göründüğünü, ilk planda deniz kıyısında uzun bir sıra boyunca hoş evlerin 

bulunduğunu, bu görüntüye güzel bir bedesten ile bir Ceneviz kalesinin eşlik ettiğini 

ve bu hattın arkasında yükselen konutlar ile camilerin minareleri ve kubbelerinin 

havada asılı gibi durduğunu belirtmiştir. Bu betimlemeden kentin siluetinin 17. 

yüzyıldan beri ana hatlarını koruduğu, denizden bakıldığında Frenk Sokağı ve 

çevresindeki evler ile onların devamında uzanan bedesten, kale ve dolmuş olan 

limanın gerisinde sayıları giderek artan hanlar ile kentin düzlük alanından arkasında 

yükselen tepeye doğru evlerin sıralandığı anlaşılmaktadır.  

Genellikle denizden kente gelen seyyahların kentin siluetinden etkilenmesine karşın, 

1812’de gelen J. M. Tancoigne “İzmir’in de Türkiye’nin neredeyse tüm kentleri gibi, 

hiçbir fark edilecek binası yoktur, rıhtımın en belli başlı olanlarından biri, hükümet 

konağı, boyanmış ahşaptan başka bir şeyden yapılmamıştır ve camileri bile ufak ve 

çapsızdır” diye kaydetmiştir (Tancoigne, 1992, s. 412). Tancoigne (1992, s. 413) 

ayrıca kentte süren veba salgınından da söz eder ve 1797 yangınından sonra yok olan 

bazı anıtların yeniden inşa edilmediğini de belirtir. Bu etkenlerin kent siluetinin 

etkisini azaltmış olması olasıdır. 1838’de gelen C. B. Elliott (1838, s. 33-34), 

İzmir’in denizden görünümünün çarpıcı olduğunu, ancak ilk bakışta edinilen olumlu 

izlenimin kentin iç kesimlerinde yok olduğunu belirtmiş; ayrıca, Frenk Sokağı’nın 

ortasında kanal bulunduğunu, sokağın kirli ve dar, kaldırımının kötü döşenmiş 

olduğunu; buna ek olarak sokaktan geçen deve ve hamal sıraları yüzünden yayaların 

sokaktan geçmesinin mümkün olmadığını kaydetmiştir. Seyyahların bu 

görüşlerinden aslında kentin denizden görünümünün çarpıcı bir vitrin olduğu, kent 

genelinde sokak dokusunun sağlıksız ve bakımsız olduğu anlaşılmaktadır. 

1833’te kente gelen Charles Texier’nin seyahatnamesinde, Kadifekale’den limana 

doğru çizilmiş bir gravür yer alır (Şekil A.21). Bu gravürde, kıyıda yeni inşa edilmiş 

Sarıkışla, Kemeraltı bölgesinin büyük camilerinden biri (olasılıkla Şadırvan Camisi), 

deniz kıyısında Büyük Vezir Han ile Frenk Mahallesi’ndeki kiliseler (olasılıkla Aya 

Yorgi ve Aya Fotini kiliseleri) görülmektedir.  
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Bu devirde hazırlanan haritalar, kentin ne kadar yayıldığı ve yapı adaları ile 

sokakların morfolojisi hakkında fikir verir. Bu haritalardan biri 1817 tarihli olup 

(Şekil A.22), orijinali Berlin Kartografya Enstitüsü’nde bulunmaktadır (Beyru, 2011, 

s. 41). Beyru’nun (2011, s. 41) incelediği bu haritada, İzmir kentinin 19. yüzyıl 

başındaki gelişimi gözlenmektedir. Özellikle dikkat çekici olan bir nokta, Frenk 

Sokağı’nın Alsancak’a doğru uzamış olması ve kentin gelişiminin bu yöne doğru 

devam etmesidir. Ayrıca Beyru (2011, s. 41) Frenk Sokağı ile deniz arasındaki 

mesafenin artmış olmasına dikkat çeker, demek ki Frenk Sokağı’nın kıyısı 

doldurulmaktadır. 1830’da İzmir’e gelen Michaud da bu duruma değinmiştir. 

Michaud, Türk yönetiminin deniz kıyısından arsa satıp, inşaat izni verdiğini ve 

kıyıda inşa edilen binaların kentin iyi hava almasını engellediğini belirtmiştir 

(Michaud ve Poujoulat, 2007, s. 26).  

Bir başka harita ise Atina Gennadion Kitaplığı’nda bulunan, 1822 tarihli, “Pianta 

della citta di Smryna” (İzmir Şehri Haritası) başlıklı haritadır. Kapusen rahipleri 

tarafından çizildiği sanılan, 57x76 cm boyutlarındaki çizim, sarı ve pembe boyalı 

yapı adalarından oluşmaktadır (Anonim, 1822). Harita üzerine çalışan Yerolympos 

(2000a, s. 271), 1763’te İstanbul’da Katolikler ve Protestanlar arasında düzenlenen 

bir anlaşmaya dayanarak, İzmir kentinde iki kiliseye ait idari alanların (Hıristiyan 

mahallelerinin) sınırlarının gösterildiğini belirtir. Bu anlaşmaya göre, kentin eski 

kısımları (pembe boyalı alanlar) Katolik Kilisesi’nin idaresine, yeni kısımları (sarı 

boyalı alanlar) ise Protestan Kilisesi’nin idaresine tahsis edilmiştir (Yerolympos, 

2000a, s. 272). Haritada ölçek bulunmadığı gibi, topoğrafik öğeler de işlenmemiştir.  

Batılı harita mühendislerinin İzmir planları 1830’lardan başlayarak ortaya çıkmıştır; 

bunlardan biri, İngiliz subayı Richard Copeland’ın 1834 tarihli “İzmir Körfezi” 

başlıklı haritasıdır (Şekil A.23). Kent dokusunun da okunabildiği haritadan, 1817 

haritasından farklı olarak, Frenk Sokağı’nın kuzey kesiminin çevresindeki 

yapılaşmanın kısmen de olsa yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Ayrıca hiç yerleşme 

olmayan Alsancak Burnu’na doğru kentin geliştiği görülmektedir.  

Bu haritanın hemen ardından 1836-37 tarihinde bir başka İngiliz deniz subayı 

Thomas Graves İzmir Kent Planı’nı üretmiştir (Şekil A.24). Haritada, İzmir’in kent 

dokusunu oluşturan yapı adaları, kentin anıtları, önemli kamu yapıları, yolları ile 

kamusal alanları görülmektedir. Hazırlanan lejant doğrultusunda anıtlarla önemli 

kamu yapılarının yerleri belirlenebilmektedir. Ayrıca İzmir’in antik dönemlerine ait 
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izleri olan sur kalıntıları, Stadyum, Tiyatro ve Kadifekale de plana işlenmiştir. 

Haritadan, kentin yoğunlaştığı merkezin Kemeraltı ve çevresi olduğu görülmektedir. 

Boyacı Deresi üzerindeki Kervan Köprüsü kentin kara tarafındaki ana giriş noktasını 

oluşturmaktadır. Köprüden Ermeni Mahallesi’nin güneyindeki Basmane binasına ve 

oradan Kemeraltı Caddesi’ne doğru uzanan Osmaniye Caddesi ile kıyı hattının 

gerisinde Alsancak (Punta) Burnu’na dek kesintisiz giden Frenk Sokağı, kentin 

kuzey-güney, doğu-batı doğrultularındanki ana akslarını oluşturmaktadır. Aslında bu 

akslar 17. yüzyıldan beri kullanılmakta olup, kentin gelişmesiyle birlikte 

çevrelerindeki yapılaşma artmaktadır. Frenk Sokağı’nın güneyinde yerleşim daha 

yoğundur ve konsolosluklar bu alanda deniz kıyısı boyunca sıralanmıştır; ancak 

kuzeye (Alsancak’a) doğru yerleşim dokusu yoğunluğunu giderek kaybetmektedir. 

Haritada bir başka dikkati çeken nokta ise, Boyacı Deresi ve doğusunda uzanan 

organik hatlı yollar boyunca ender olarak görülen tekil yapılardır. Olasılıkla bu 

yapılar çeşitli üretim tesisleri (örneğin tabakhaneler) ile kentin varlıklı kişilerinin 

konutları olabilir, çünkü 1833’te İzmir’den yola çıkan Arundell (1834a, s. 7-8), 

Kervan Köprüsü çevresinde Süleyman Paşa ve Sadık Efendi’nin kule evleri olduğuna 

değinmiştir. Kentin bu alanında henüz yerleşim yoğunlaşmamıştır. Kervan 

Köprüsü’nün çevresinde ise, Müslüman mezarlıkları bulunmaktadır. 

1800-1840 yılları arasında yapılan İzmir haritaları incelendiğinde, kent gelişiminin 

tek merkez etrafında odaklanmadığı anlaşılmaktadır. 19. yüzyılda artık dolmuş olan 

İç Liman ve çevresi her ne kadar kentin idari ve ekonomik merkezini oluştursa da, bu 

merkezin yakınında kıyıya paralel uzanan Frenk Sokağı kentin gelişmeye açık ikinci 

merkezidir. 1817’den 1836’ya dek çizilen haritalarda, kentin Frenk Sokağı 

doğrultusunda Alsancak Burnu’na doğru genişlediği görülmektedir. İzmir 

Rıhtımı’nın tamamlanmasından önce, bu sokak boyunca sıralanan konsoloslukların 

iskeleleri aracılığıyla mal alışverişinin yapıldığı bilinmektedir. Ayrıca Frenk 

Sokağı’ndaki yapıların zemin katlarında ağırlıklı olarak gayrimüslimlerin işlettiği 

ticarethaneler bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu alanda, tıpkı Kemeraltı’ndaki hanlar ile 

gerisinde Kadifekale’ye doğru uzanan Müslüman ve Yahudi mahallelerinde olduğu 

gibi, konut ve ticaret işlevi bir arada olmuştur. Ancak, iki alan arasında farklılıklar 

vardır. Kemeraltı, hanları, bedesteni ve İç Liman nedeniyle inşa edilen gümrük 

binasıyla geleneksel Osmanlı çarşılarının dokusunu yansıtmaktadır. Üstelik konut ve 

ticaret işlevleri yapılara göre ayrışmıştır, her iki işlev aynı yapıda bulunmamaktadır. 
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Frenk Sokağı ve çevresi ise, Kemeraltı ve art alanından farklı olarak, geleneksel 

Osmanlı ticaret dokusuna benzemeyen, alt katların dükkân, üst katların konut olduğu 

daha farklı bir kent görünümüne sahiptir. Bu farklılığın nedeni, alanda yerleşik olan 

Levanten ve Rumların farklı bir sosyo-kültürel dokuya sahip olmasıdır. Kentin 19. 

yüzyılın ikinci yarısındaki gelişmesini etkileyecek olan kesim de burasıdır. 

Kentte meydana gelen deprem, yangın gibi afetler de morfolojiyi önemli ölçüde 

etkileyen unsurlar olmuştur. Kütükoğlu’na (2001, s. 518) göre, 18. yüzyılda 

depremlerle sarsılmaya devam eden İzmir’de, 1723 depreminde 60 kadar ev yıkılmış 

ve 500 kişi ölmüştür; daha şiddetli olan 1739 depreminde ise, Gediz nehrinin eski 

deltasının bir kısmı sular altında kalmıştır. 1737 ve 1760 depremleri daha hafif 

olmuştur; ancak 21 Temmuz-5 Ekim 1778 tarihleri arasında aralıklarla süren 

depremler sonucu çıkan yangınlarla kent büyük ölçüde tahrip olmuştur (Kütükoğlu, 

2001, s. 518). Kütükoğlu (2001, s. 518), 1797 ve 1801 depremlerinin de şiddetli 

olduğunu, özellikle 1801’den sonra belli başlı yapıların yeniden inşa edildiğini, 19. 

yüzyılda ise, 1828, 1846 ve 1880 yıllarında maddi hasarlı depremler kaydedildiğini 

belirtmiştir. 

Kentin depremler dışında pek çok yangın da geçirdiği bilinmektedir. 19. yüzyıl 

öncesinde genellikle dini yapılar ile han, kervansaray gibi ticari yapıların dışındaki 

yapılar ahşap olduğu için kent yangınlarla yıpranmıştır. 1738, 1741 yangınları fazla 

zarara yol açmamıştır; ancak 1742’de Yahudi mahallesinde çıkan yangın Müslüman 

mahalleleriyle Frenk Sokağı’na sıçrayarak kentin üçte ikisini yok etmiştir 

(Kütükoğlu, 2001, s. 518). 1763’teki büyük yangında Frenk Mahallesi yanmıştır. Bu 

yangından sonra Frenk Mahallesi için Avrupa devletlerinin İzmir’deki 

konsoloslukları ortaklaşa bir takrir15 hazırlamış, buna göre binaların bitişik nizam ve 

sokakların dar olması sakıncalı bulunarak, “mahallenin yeniden inşasında sokakların 

1.5 İstanbul mimar zirâsından16 daha dar olmaması ve fıçıcı, meyhaneci gibi esnafın 

buradan uzaklaştırılarak boş sahalara taşınması dile getirilmiştir” (Kütükoğlu, 2001, 

s. 518). Bu takrir de aslında seyahatnamelerde İzmir’in en Avrupai görünümlü 

mahallesi olarak sürekli vurgulanan Frenk Mahallesi’ni oluşturan sokakların bile ne 

kadar dar olduğunu göstermektedir. 1763’ü izleyen 1795, 1797 yangınları da kentte 

                                                 
 
15 Önerge. 
16 Zîrâ-i mimârî 75,8 cm’e denk gelmektedir (Sönmez, 1997). Bahsi geçen metinde 1.5 zira ise 
yaklaşık 110 cm’dir. 
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büyük hasar meydana getirmiştir (Kütükoğlu, 2001, s. 518). 1817 yangınında 1500 

ev, 1825 yangınında ise, 2000 ev yanmıştır. 1834’te çıkan bir yangında Frenk 

Mahallesi tekrar yanmıştır (Kütükoğlu, 2001, s. 518). 

19. yüzyıldan önce halkın yaşadığı konutlar hakkındaki bilgi ancak yabancı yazarlar 

tarafından verilen betimlemelerle sınırlıdır. 1655-1684 yılları arasında birkaç kez 

İzmir’e gelen Tavernier, “deniz kıyısındaki evlerin gerek malzeme, gerekse mal 

indirme kolaylığı yüzünden tepedeki evlerden çok daha pahalı” olduğunu belirtmiştir 

(Yerasimos, 2006, s. 116). Tavernier’nin “pahalı malzeme”den kastı taş olmalıdır, 

Frenk Mahallesi ve deniz kıyısındaki yapıların taş malzemeden inşa edildiği diğer 

seyyahların betimlemeleriyle de uyuşmaktadır. Tavernier’nin betimlemesinden 

ayrıca deniz kıyısındaki yapılardan gemilere mal indirildiği anlaşılmaktadır ki, 19. 

yüzyıl sonunda yapılacak rıhtım inşasına dek bu durumun değişmediği 

görülmektedir. 

1678’de İzmir’e gelen Galland, Frenk Mahallesi dışındaki konutların kerpiçten 

yapıldığını belirtmiştir ve yapım tekniğini şu şekilde ifade etmiştir:  

Frenklerin evleri ve birkaç han dışında topraktan veya kurutulmuş çamurdan yapılmış evler 

çoğunluktadır; bu evlerin yapımı için duvarcılar altı ve üstü açık, yapmak istedikleri duvarın 

genişliğinde ve üç ayak uzunluğunda bir kalıbın içini yapı harcı ile doldururlar ve bu harç bir 

parça kuruduktan sonra kalıbı sökerler. (Bauden, 2003, s. 52) 

1739’da gelen Pococke (1772, s. 17-18) da konutlar hakkında bilgi verir:  

Konutların üst katları ahşap iskelet ve pişmemiş tuğla bloklardan inşa edilmiştir. Deniz 

kıyısındaki sokaklarda konutlar avluludur ve arkalarında denize dek uzanan bahçeleri vardır. 

Bu konutlar avlunun üç kenarına kurulmuştur, birimler arasındaki bağlantı galeri ile 

sağlanmaktadır. Bu yapıların giriş katları dükkan, üst katları oturma mekanı olarak 

kullanılmaktadır. Bahçe tarafındaki birimlerde üstü kapalı bir koridor vardır ve bu koridor 

denize doğru uzanan bir çıkmaya açılmaktadır. Deniz kıyısında bir iskele bulunmaktadır, 

buna küçük kayıklar yanaşıp içindeki eşyaları boşaltmaktadır. 

Pococke’un anlatımından, genellikle Frenk Mahallesi’ndeki konutları betimlediği 

düşünülebilir. Bu yapıların üst katlarında hımış yapım sisteminin kullanıldığı, dolgu 

malzemesi olarak kerpiç blokların bulunduğu anlaşılmaktadır. 1763’te Frenk 

Mahallesi’ni etkileyen yangının ertesi yılı kente gelen Chandler (1776, s. 64) de 

Pococke’a benzeyen bir betimleme yapmış, Frenk Sokağı’ndaki yapıların sokaktan 

kıyıya doğru uzandığını, üst katlarının konut olarak kullanıldığını ve bu yapıların 

geniş hacimli, güzel görünümlü olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Chandler’e (1776, s. 
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64) göre, konutların denize bakan uzun galerileri ve terasları vardır. Bu anlatılardan, 

Frenk konutlarının deniz cephesinde geleneksel Anadolu konutlarındaki dar cepheli 

cumbalardan farklı olarak, yapı boyunca uzanan geniş hacimli çıkmaları olduğu 

anlaşılmaktadır. Paris Milli Kütüphanesi’nde bulunan ve 1688 öncesine ait olduğu 

varsayılan bir gravürde sahildeki gümrük, kale, han, cami gibi anıtlar ile 

konsoloslukların konutları sıralanmaktadır. Gravürde, Chandler’in bahsettiği denize 

dönük çıkmalar net olarak görülmektedir; ancak, limanın güney yakasında, 

Müslüman mahallelerinin kıyısında böyle bir konut tipolojisi bulunmamaktadır 

(Şekil A.25, A.26). 

18. yüzyılın ikinci yarısında gelen Lüdecke ise, evlerin düzensiz olarak bazısının iki 

katlı, bazısının daha yüksek yapıldığını, deprem korkusu nedeniyle Türklerin evlerini 

ahşaptan inşa ettiklerini; 19. yüzyıl başında (1800-1817) gelen Beaujour (1829, s. 

161) dar, kirli ve dolambaçlı sokaklarda çoğunluğu ahşap olan sıvalı evler 

bulunduğunu yazar. 1812’de gelen Tancoigne (1992, s. 411) İzmir’deki evlerin 

“İstanbul’dakiler gibi topraktan, ahşaptan ve güneşte pişirilmiş tuğladan inşa 

edildiğini” belirtir. 1822’de gelen Arundell (1834b, s. 417) ise, depreme karşı 

dayanıklı olması için ahşap karkas evler inşa edildiğini, ama her gün çıkan 

yangınlara karşı taş malzeme kullanımının düşünülmediğini kaydeder.  

Yahudi mahallelerinde Frenk ve Müslüman mahallelerinden farklı bir konut dokusu 

olduğu anlaşılmaktadır. Genellikle bir avlu etrafını çevreleyen iki katlı konut 

birimlerinde birer aile oturmaktadır; zemin katta bulunan mutfak, banyo gibi ıslak 

hacimler ortak olarak kullanılmaktadır, yaşama alanları ise, üst katta yer almaktadır; 

“kortijo” adı verilen bu çoklu konut birimleri içe dönük yaşantıyı simgelemektedir 

(Tanaç Zeren, 2010, s. 163-164). 17. yüzyıldan sonra artan nüfus nedeniyle bu 

kortijolar gelir düzeyi düşük kullanıcıların yerleşim yeri olmaya başlamıştır (Tanaç 

Zeren, 2010, s. 183). 

Bu kısıtlı bilgilere dayanarak, kozmopolit bir kültüre sahip İzmir kentinin konut 

dokusunun etnik gruplara göre farklılaştığı anlaşılmaktadır. Müslümanların 

genellikle bahçe içinde, iki ya da daha çok katlı geleneksel konutlarda, Yahudilerin 

birbirine dönük ve ortadaki avluya açılan konut birimlerinde yaşadıkları, Frenklerin 

ise denize dönük çıkmaları olan, genellikle yaşama alanı üst katta olan konutlarda 

oturdukları bilinmektedir. Ancak yapım teknikleri konusunda edinilebilen bilgi kısıtlı 

olmuştur. Sık sık yangınlarla harap olan kentin konutlarının 19. yüzyılın ikinci 
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yarısına dek çoğunlukla ahşaptan olması ve ara duvarların bağdadi sıvalı ahşap veya 

kerpiç bloklardan örülmüş olması olasıdır. Arundell (1834b, s. 418) her ne kadar 

ahşap konutların yerini kâgir yapıların almaya başladığını belirtmiş olsa da, 

kâgirleşme asıl olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra artmıştır. 

2.3.2 Anıtsal yapılar 

Bu bölümde, kentteki önemli dini yapılar (ibadethaneler ve onlarla ilişkili yapılar), 

kamu yapıları (eğitim yapıları, hastaneler, hamamlar) ve savunma yapıları 

incelenmiştir. Kentin biçimlenişinde ekonomik hayatın gelişimi özel bir yer tuttuğu 

için, üretim ve ticaret yapıları anıtsal yapılardan ayrı olarak değerlendirilmiştir. 

İzmir daha önce de vurgulanan ayrıcalıklı konumu sayesinde, tarihi boyunca farklı 

dinlere hitap eden farklı türde dini yapılara sahip olmuştur (Şekil A.27). Ayrıca 

kentte savunma yapıları, ticaret ve kamu yapıları ile liman kentine özgü işlevleri 

barındıran çeşitli yapılar bulunmaktadır. Bu durum kentin “kozmopolit” görünümüne 

19. yüzyıldan çok önce sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Örneğin, Tavernier 17. 

yüzyılın ikinci yarısında İzmir’de “Türklerin 15 camisi, Yahudilerin yedi sinagogu, 

Ermenilerin bir tek kilisesi, Rumların iki ve Latinlerin üç kilisesi ve Fransız 

Kapusenlerin çok güzel bir manastırı” olduğunu belirtir (Yerasimos, 2006, s. 115).  

Kaynaklardaki veriler doğrultusunda, İzmir’de 16. yüzyıl sonlarında iki ya da üç, 

1653’te 15, 1699-1700’de 17, 1701’de 19, 1851’de 24 cami, 1878’de ise, 23 cami, 41 

mescit, 1908’de 53 cami, 51 mescit bulunduğu anlaşılmaktadır (Kuyulu, 2001, s. 

526). Genellikle anıtsal camiler tek kubbe ile örtülü kare planlı camiler ile merkezi 

plan şemasına sahip, ortada büyük bir kubbeyi çeviren daha küçük kubbelerden 

oluşan üst örtüye sahip camilerdir. Ayrıca Müslümanların oturduğu mahallelerde 

enine dikdörtgen planlı veya küçük boyutlu ve ahşap çatılı camiler de bulunmaktadır 

(Kuyulu, 2001, s. 526-27).  

İzmir’in en erken tarihli camilerden biri, olasılıkla 14. yüzyıl başlarında 

Kadifekale’de inşa edilen Yukarı Kale Camisi olup, günümüze ulaşmamıştır 

(Kuyulu, 2001, s. 526). 1973-74 tarihlerinde yayınlanan makalelerinde17 Aktepe 

(2003, s. 96-97), bu caminin varlığına ilişkin rastladığı en eski kaydın 1530 tarihine 

                                                 
 
17 Yazar “Osmanlı Devri İzmir Cami ve Mescidleri Hakkında Ön Bilgi” başlıklı bir dizi makaleyi 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi’nde (no. 3-5) yayınlamıştır. 
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ait bir tapu tahrir defterinde olduğunu, caminin 19. yüzyıla dek kullanıldığını, ancak 

20. yüzyılda bakımsızlıktan harap olduğunu kaydeder. 1678’de İzmir’e gelen 

Galland ise, “kalenin ortasında eskiden bir Rum kilisesi olan terk edilmiş bir camiden 

başka bina yoktur” diye kaydeder (Bauden, 2003, s. 45). Barbié du Bocage’ın 18. 

yüzyılın sonunda yaptığı tahmin edilen planında Kadifekale’nin içindeki söz konusu 

cami, lejantta “terk edilmiş cami” olarak adlandırılmıştır (Yılmaz, 2002, s. 234). 

Aydınoğulları Beyliği dönemine ait vakıf kayıtlarından İzmir’de “İzmir Dizdarı 

Hasan Bey Mescidi, Han Bey Zaviye ve Mescidi, Ahi Cuka Zaviyesi, Aydınoğlu 

Cüneyd Bey İmareti, İzmiroğlu Bayezid Beyoğlu Ömer Bey İmareti” eserlerinin 

bulunduğu anlaşılmaktadır (Arıkan, 1992). Han Bey Camisi aynı isimli mahallede 

yer almaktadır, Hasan Mescidi dışındaki diğer yapıların da Kadifekale eteklerindeki 

Müslüman-Türk yerleşiminde bulunduğu bilinmekle beraber konumları 

bilinememektedir (Arıkan, 1992). Bir diğer erken tarihli cami ise, Namazgâh 

semtinde bulunan ya I. ya da II. Selim tarafından yaptırılmış olan Kurşunlu 

Camisi’dir (Aktepe, 2003, s. 39-40). 

Bunlar dışında, Kemeraltı ve Konak bölgesinde önemli anıtsal camiler vardır: 

Kemeraltı Caddesi boyunca sıralanan Yakup Bey (Hisar) Camisi, Şadırvanaltı 

Camisi, Kestane Pazarı Camisi, Kemeraltı Camisi, Başdurak Camisi ile sahildeki 

Yalı (Konak) Camisi (Şekil A.28, A.29). Kemeraltı’nın Hisarönü mevkiinde yer alan 

Yakup Bey (Hisar) Camisi, kentin en eski ve anıtsal camilerinden biridir (Şekil 

A.30). Kesin inşa tarihi bilinmemektedir, ancak çeşitli tarihi kaynaklardaki bilgilere 

göre 14. yüzyılın başında yapılmış bir kiliseden dönüştürülmüş olduğu sanılmaktadır 

(Aktepe, 2003, s. 101-104). Merkezi planlıdır, kuzeyinde yedi kubbeli son cemaat 

yeri vardır. Mihrap önündeki büyük kubbeli kare planlı hacim, üç taraftan daha 

küçük kubbeli hacimlerle kuşatılmıştır (Kuyulu, 2001, s. 527). Şadırvanaltı 

(Şadırvan, Niflizâde, Bıyıklıoğlu) Camisi ise, olasılıkla en geç 17. yüzyılın ilk 

yarısında, kentin en hareketli ticaret mahallinde fevkânî tipte inşa edilmiştir (Aktepe, 

2003, s. 86-91), zemin katında dükkânlar bulunan merkezi planlı yapının, kuzey ve 

batısında uzanan L biçimli son cemaat yeri ve kuzey cephesine bitişik minaresi 

vardır (Kuyulu, 2001, s. 527). İsmi, önündeki büyük şadırvan nedeniyle verilmiştir, 

şadırvanın üstüne 1834-35 tarihinde bir kütüphane yapılmış ve caminin batı 

cephesindeki son cemaat yerine koridorla bağlanmıştır (Kuyulu, 2001, s. 527). 

Kestane Pazarı mevkiinde yer alan Kestane Pazarı (Kızıl İbrahim, Ahmed Ağa) 
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Camisi, altında dükkânları olan fevkâni bir camidir (Şekil 31). Kuzey ve batısındaki 

merdivenlerle çıkılan geniş avlusundan üç kubbeli son cemaat yeri ve merkezi planlı 

harime ulaşılır (Aktepe, 2003, s. 35-36). Harim haç planlı olup, ortasında büyük bir 

kubbe ve onu kuşatan küçük kubbelerle örtülüdür (Kuyulu, 2001, s. 527). Evliya 

Çelebi’nin özgün kitabesi yerinde olmayan caminin kitabesinden aktardığına göre, 

1667-68 yılında yapılmış olması olasıdır (Aktepe, 2003, s. 36). Kemeraltı (Mûsâ Bâlî 

Yakası, Yusuf Çavuşzâde Ahmed Ağa) Camisi’nin ise, 1671 tarihli bir vakfiyesi 

vardır, fevkânî tipte olup, kare planlı ibadet yerinin üstü tek kubbe ile örtülüdür 

(Aktepe, 2003, s. 33-34). Başdurak (Hacı Hüseyin) Camisi de fevkânî tiptedir, kare 

planlı olup, üstü tek kubbe ile örtülüdür (Kuyulu, 2001, s. 526); özgün kitabesi 

yerinde olmadığı için, Evliya Çelebi’nin aktardığı kitabesinden 1652 tarihi 

öğrenilmiştir (Aktepe, 2003, s. 21). Konak Meydanı’nda bulunan tek kubbeyle 

örtülmüş sekizgen planlı Konak (Yalı) Camisi’nin (Kuyulu, 2001, s. 527), 18. 

yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir (Aktepe, 2003, s. 43).  

Kentin diğer önemli camileri arasında Kasap Hızır mahallesinde, Yakup Bey 

Camisi’nin kuzeydoğusunda 17. yüzyılın ikinci yarısında Köprülü Fazıl Ahmed Paşa 

tarafından yaptırılan, ancak 1922 yangınında yok olan Fazıl Ahmed Paşa 

(Balıkpazarı) Camisi; Basmahane mevkiinde 1823’ten önce yapıldığı sanılan enine 

dikdörtgen planlı Çorakkapı (Bostânî Mahmud Efendi) Camisi; Anafartalar 

Caddesi’nde 17. yüzyılın sonunda inşa edildiği düşünülen ve 20. yüzyıl onarımlarıyla 

genişletilen Hatuniyye Camisi; günümüzde Pazaryeri denilen, eski adıyla Han-bey 

semtinde bulunan, yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Beylikler Dönemi 

kayıtlarında adı geçen (Arıkan, 1992) ve olasılıkla günümüze değişimler geçirerek 

gelmiş olan, fevkânî tipte Han-Bey (Pazaryeri) Camisi; 1672-73 yılında inşa edilen, 

kare planlı, tek kubbeli Ali Ağa Camisi; İkiçeşmelik semtinde 1753 tarihli vakfiyesi 

bulunan Odunkapı Camisi ile aynı semtte 18. yüzyıl başında inşa edilen İkiçeşmelik 

Camisi ve günümüzde Altınordu Mahallesi’nde (eski adıyla Faik Paşa) yer alan, en 

geç 16. yüzyılın başında yapılmış, günümüze dek birçok onarım görerek gelmiş Faik 

Paşa Camisi sayılabilir (Aktepe, 2003, s. 15-97).  

İzmir’in Hıristiyanlar tarafından önemli bir merkez sayılması nedeniyle, çağlar 

boyunca pek çok farklı Hıristiyan mezhebinden misyoner gruplar kente gelmiştir. 

Katolikler (Kapusenler, Dominikenler, Fransiskenler, Cizvitler), Protestanlar 

(Anglikanlar, Luteryenler, Reformistler) ve Ortodokslar, kente gelen başlıca mezhep 
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gruplarıdır. 1678’de İzmir’i ziyaret eden Galland, Venediklerin bir, Fransızların bir, 

Rumların iki kilisesi (Aya Fotini ve Aya Yorgi)18, Ermenilerin bir kilisesi (St. 

Etienne), Yahudilerin yedi sinagogu ve dini bayramlarda dua ettikleri özel bir yerleri 

olduğunu belirtir (Bauden, 2003, s. 75).  

1702’de gelen Tournefort ise, Rumların iki kilisesi, Ermenilerin bir kilisesi, 

Latinlerin üç manastırı ve Yahudilerin sekiz sinagogu olduğunu (Tournefort, 1741, s. 

333); 1739’da gelen Pococke (1772, s. 18-19), Rumların üç kilisesi, Ermenilerin bir 

kilisesi, İngiliz ve Hollandalıların birer küçük kilisesi, Fransisken, Cizvit ve 

Kapusenlerin de birer manastırı olduğunu yazar. 18. yüzyılın ikinci yarısında 

defalarca İzmir’e gelmiş olan Lüdeke ise, 1769 yılında anıtsal yapılara ilişkin, 

Rumların iki kilisesi olduğunu, ama büyük olanın 1763 yangınından sonra henüz 

onarılmadığını; Ermenilerin bir kilisesi, Fransisken, Cizvit ve Kapusenlerin birer 

manastırları olduğunu, ancak bunların da yangında zarar gördüğünü belirtir (aktaran 

Pınar, 2001, s. 85). Ayrıca, Hollandalı, İngiliz ve Almanların konsolosluklarında 

ibadethanelerinin bulunduğunu ve Yahudilerin yedi sinagogu olduğunu kaydeder 

(aktaran Pınar, 2001, s. 85). 

19. yüzyıldan önce inşa edilmiş önemli Hıristiyan ibadethaneleri arasında St. 

Polikarp Kilisesi, Aya Fotini (St. Photinie) Kilisesi, Aya Yorgi (St. George) Kilisesi, 

St. Maria Kilisesi, St. Etienne Kilisesi sayılabilir (Şekil A.32). Daha önce de 

belirtildiği gibi, Aziz Polikarp adına Kadifekale civarında bir kilise inşa edilmiştir ve 

avlusunda ona ait olduğuna inanılan bir mezar bulunmaktadır. Ancak kilisenin 

zamanla harabe durumuna dönüştüğü, 17. yüzyıl seyyahlarının kayıtlarından 

anlaşılmaktadır (Oikonomos ve Slaars, 2001; Pınar, 2001). Günümüzde de mevcut 

olan St. Polikarp Kilisesi ise, Pasaport mevkiinde Kanuni Sultan Süleyman’ın özel 

izni ile 1630 yılında inşa edilmiştir; 1680’de geçirdiği yangından sonra onarılmıştır; 

1775’de elden geçirilerek üç nefli bazilika halini almıştır; 1892-98 yılları arasında 

yeniden restore edilmiş ve şapellerle genişletilmiştir (Güner, 2005, s. 26). Aya Fotini 

Ortodoks Kilisesi ise, Rumların metropolit kilisesi olup, 1793 yılında yapılmıştır. 

Ancak bu kilisenin inşasından önce bu alanda 15. yüzyılda İzmir’e gelen Reformist 

rahipler aynı isimde bir kilise yaptırmıştır ve daha sonra Rumlar burayı satın alıp, 

kendi kiliselerini inşa etmiştir (Atay, 1978, s. 71). Bu kilise 1856 yılında geçirdiği bir 
                                                 
 
18 Ayrıca Rumların kullanmadığı, viran haldeki dört kiliseyi (St. Vérénande için bir, St. Anna için iki 
ve St. Dimitri için bir kilise) kaydeder (Bauden, 2003). 
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onarımla kent siluetinde önemli bir simge durumuna gelen çan kulesine (Şekil A.33) 

kavuşmuştur (Colonas, 2005, s. 99). Rumların bir diğer kilisesi olan Aya Yorgi 

Ortodoks Kilisesi ise, olasılıkla daha önce kentte mevcut olan kiliselerden biridir ve 

1856 yılında yeniden yapılmıştır (Colonas, 2005, s. 99) (Şekil A.34). Bu kilisenin 

Rumlar tarafından kullanıldığı ve 17. yüzyılda mevcut olduğu kente gelen 

seyyahlardan bilinmektedir (Pınar, 2001).  

Pasaport mevkiinde bulunan St. Maria Kilisesi ise, Fransisken rahipleri tarafından 

1698’de kurulmuştur. 1889’da harap olduktan sonra 1890’da yeniden inşa edilmiştir 

ve günümüzde de mevcut olan yapı tek nefli bazilikal plan şemasına sahiptir (Güner, 

2005, s. 27). Ermenilerin kullandığı St. Etienne Kilisesi’nin ise, 17. yüzyılda mevcut 

olduğu bilinmektedir, ancak 1845 yangınından sonra yeniden ve daha büyütülerek 

inşa edilmiştir (Beyru, 1992b, s. 185). Bu kilise de 1922 yangınından sonra 

günümüze ulaşamamıştır.  

Kemeraltı’nda Anafartalar Caddesi’nde sıralanan camilerin dışında, bu alanda çok 

sayıda sinagog da bulunmaktadır (Şekil A.35). Bu yapılar Kemeraltı ile ardındaki 

Yahudi mahallelerinin (İkiçeşmelik ve Mezarlıkbaşı) başladığı noktalarda 

yoğunlaşmıştır (Kayın, 2005, s. 36). Genellikle 17. ve 18. yüzyıllarda inşa edilmiş 

olan bu yapılar arasında Etz Haim (Hayat Ağacı), Sinyora (Giveret), Algaze, Şalom 

(Aydınlılar), Talmud Tora (Hevra)19 sinagogları sayılabilir, ayrıca bunlardan biraz 

daha uzakta konumlanan Bikkur Holim Sinagogu ile Bet İlel Sinagogu da 

bulunmaktadır (Kayın, 2005, s. 37). Bu sinagogların yanı sıra, Portugal, Geruş, 

Forasteros, Galante, Pinto ve Bakiş Sinagogları da İzmir kentinin Yahudi Cemaati’ne 

özgü anıtları arasındadır (Tanaç Zeren, 2010, s. 165). Adı geçen yapılardan Portugal 

Sinagogu’nun dış cephesi korunmuş olmakla birlikte, iç mekanında özgün plan 

kurgusunu yansıtan herhangi bir öğe günümüze ulaşmamıştır. 

Şalom (Aydınlılar), isminden de anlaşılacağı üzere, Aydın’dan gelen Yahudi 

Cemaati tarafından kurulmuştur; Sinyora Selanik’ten gelen cemaat tarafından, 

Portugal Sinagogu Portekiz’den göç eden Maranolar tarafından, Geruş Sinagogu ise, 

İber Yarımadası’ndan İzmir’e gelen Yahudiler tarafından kurulmuştur (Tanaç Zeren, 

2010, s. 161-2). Daha önce de belirtildiği gibi, Etz Haim Sinagogu’nun Bizans 

Dönemi’nden beri kullanıldığı bilinmektedir, yapı 1851 yılında restore edilmiştir; 

                                                 
 
19 Sinagog yanmış olup, bugüne kısmen dış duvarları harap şekilde ulaşmıştır. 
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Sinyora Sinagogu 16. yüzyılda inşa edilmiş ve 1841’de yandıktan sonra tekrar inşa 

edilmiştir; Algaze Sinagogu 1724 yılında aynı isimli aile tarafından yaptırılmıştır; 

Şalom Sinagogu 17. yüzyılda inşa edilmiştir; Talmud Tora ise, 17. yüzyılda inşa 

edilmiş, 1838’de restore edilmiş ve 1840’ta yandıktan sonra 1870’de tekrar restore 

edilmiştir (Tanaç Zeren, 2010, s. 168-169). 

Bu sinagoglar mimari kurgu ve plan şeması olarak benzerlik göstermektedir. 

Genellikle kare ya da dikdörtgen planlı bu yapılar, merkezi plan kurgusuna sahiptir 

(Juhasz, 1990; Tanaç Zeren, 2010, s. 165). Ana mekâna “midraş” isimli bir giriş 

mekânından girilmektedir (Tanaç Zeren, 2010, s. 165). Bu yapılar ya ahşap tavanlıdır 

ya da iç mekânları ahşap kaplıdır; midraştan ulaşılan iki kat yüksekliğindeki 

dikdörtgen planlı ibadet alanının ortasında tavanı taşıyan dört sütun bulunur ve tavan 

dokuz eşit parçaya bölünmüştür (Juhasz, 1990; Tanaç Zeren, 2010, s.166). Ortadaki 

karede kalem işi manzaralarla çeşitli bezemeler yer alır ve genellikle diğer 

bölümlerden daha yüksektir (Tanaç Zeren, 2010, s. 166) . Ayrıca, Tanaç Zeren’e 

(2010, s. 185) göre, özellikle 19. yüzyılda artan nüfusun ibadet ihtiyacının 

karşılanabilmesi için, bazı konutlar ibadet mekânına dönüştürülmüştür: “Oratuar” 

denilen bu yapılar, çeşitli aile evleri içinde kurgulanmıştır ve burada İzmir Yahudi 

Cemaati’nin önde gelen birçok din adamı yetişmiştir. 

Kentteki 19. yüzyılın ikinci yarısından önceki kamu yapıları arasında eğitim yapıları, 

hastaneler ve hamamlar sayılabilir. Farklı nüfus gruplarının farklı eğitim yapıları 

bulunmaktadır. Müslümanların eğitim yapıları medreseler ve kütüphanelerdir. 

İzmir’de genellikle medrese yapıları tekil olarak inşa edilmemiş, camilerin avlusu 

içinde veya yakınında yapılmıştır (Aktepe, 2003). Günümüzde ise, medreselerin 

çoğu harap olmuş veya işlevi değiştiği için özgün şekli değiştirilerek tanınmaz 

duruma gelmiştir. Evliya Çelebi (1985, s. 534) İzmir’de 40 medresenin olduğunu 

bildirmiştir. Kente gelen yabancı seyyahlar ise, genellikle kentin ticaret hayatı ve 

Gayrimüslimlerin dini yapıları üzerine daha çok bilgi vermiştir. Aktepe 1972 tarihli 

makalesinde, vakıf kayıtlarından edindiği bilgilere dayanarak İzmir medreselerini 

derlemiştir. Bunların en önemlileri arasında Basmane civarında en geç 1670’den 

önce yapıldığı düşünülen Abdülfettah Medresesi; Ahmed Reşid Efendi’nin 18. 

yüzyılın ikinci yarısında Kestelli Yokuşu’nda kendi adına yaptırmış olduğu, 

Katiboğlu adıyla da anılan medrese; 18. yüzyıl ortasında yapılan, Yalı Camisi 

yakınındaki Ayşe Hanım (Yalı) Medresesi; yine olasılıkla 18. yüzyıla tarihlenen 
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İkiçeşmelik’teki Dârü’l-kurâ Medresesi, 17. yüzyılın ikinci yarısı başında Kasap 

Hızır Mahallesi’nde Bölükbaş Camisi avlusuna yapılan aynı isimli medrese; 15. 

yüzyıl sonu - 16. yüzyıl başında yaşamış olan Faik Paşa’nın kendi adına yaptırdığı, 

Basmane civarındaki medrese; Kasap Hızır mahallesinde 17. yüzyılın ikinci 

yarısında Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’nın yaptırdığı, 1922 yangınında yok olan Fazıl 

Ahmed Paşa Medresesi; Hatuniyye Camisi avlusuna 17. yüzyıl sonunda yapılan aynı 

isimli medrese; Kemeraltı Camisi yanına inşa edilen aynı isimli medrese ve 

Namazgâh semtindeki Kurşunlu Cami yanına inşa edilmiş aynı isimli medrese 

sayılabilir (Aktepe, 2003). 18. yüzyılın son çeyreğinden başlayan dönemde İzmir’de 

kütüphane yapıları da görülmektedir, bunların ilklerinden biri, 1774 tarihli Başdurak 

Camisi Kütüphanesi’dir. Ayrıca 1807’de Müftü Camisi Kütüphanesi, 1813’te Hisar 

Camisi Kütüphanesi (Atay, 1978, s. 127) ve 1834-35’te daha önce sözü edilen 

Şadırvanaltı Camisi Kütüphanesi inşa edilmiştir (Kuyulu, 2001, s. 527). 

Gayrimüslimlere ait eğitim merkezlerine ise, ancak 18. yüzyıldan sonra 

rastlanmaktadır. Kechriotis’in (2008, s. 78-79) belirttiği gibi, ilk Rum Okulu, 1733’te 

İngiliz uyruklu tüccarların maddi desteğiyle kurulan Evangelist Okulu’dur; İngiliz 

himayesine verilen ve uzun süre ruhbanlar tarafından yönetilen okulun bir filoloji 

kurumu, bir müzesi, bir kütüphanesi vardır ve zengin koleksiyonlara sahiptir. 1809 

yılında pratik ve modern eğitim vermek amacıyla Filoloji Lisesi kurulur, ancak 1819 

yılında Evangelist Okulu’nu destekleyenler yüzünden çıkan tartışmalar nedeniyle bu 

lise kapanır (Kechriotis, 2008, s. 79). 1830’dan sonra kızların eğitimi için ilk kez 

Ortodoks Yunan Hastanesi’nde bir okul kurulur. Sonra bu okul Aya Fotini Kilisesi 

avlusuna yerleştirilir ve adı Aya Fotini Kız Merkez Okulu olarak değişir (Kechriotis, 

2008, s. 79).  

18. yüzyılda kentte görülmeye başlanan hastaneler de, diğer önemli kamu yapısı 

grubudur. Bu yapıların, bu dönemde Osmanlı uyruklu Gayrimüslimlerin ve kentin 

Avrupalı sakinlerinin girişimiyle inşa edildiği görülmektedir. Müslüman Cemaati’ne 

ait hastanelerin kurulması ise, ancak 19. yüzyılın ikinci yarısına doğru 

gerçekleşmiştir: 1840 yılında Karantina Hastanesi, 1849-1851 yıllarında Gureba-i 

Muslimin Hastanesi açılmıştır (Güner, 2005, s. 11) (Şekil A.36).  

Kentteki en erken hastanelerden olan Katoliklere ait St. Antoine Hastanesi, 1710’a 

tarihlenmektedir. Ortodoks Yunan Hastanesi ise, 1748 yılında inşa edilmiştir. 

Hastane daha sonra 1833 yılında avlusuna inşa edilen Aya Charalambos Kilisesi’nin 
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adıyla anılmıştır (Kechriotis, 2008, s. 80). 1763’te Alsancak’ta içinde servis, ibadet, 

konaklama amaçlı birimlerin de bulunduğu Fransız Hastanesi inşa edilmiştir (Güner, 

2005, s. 43). Yahudi Cemaati’nin ilk hastanesi 1827’de bir konutta kurulmuştur, 

1837’de iki yapı birleştirilerek hastane büyütülmüştür (Bora, 1995, s. 69). 1831 

yılında kent merkezi dışında, Karataş’ta Millet-i Museviye Hastanesi kurulmuştur. 

Ermeni Hastanesi ise, 1831 yılında inşa edilmiştir (Atay, 1978, s. 64). Aynı yıl, St. 

Rock Hastanesi adıyla Konak Mahallesi’nde bir başka hastane daha inşa edilmiş, 

vebalı hastalara hizmet verdikten sonra, 1845’te Fransızlar tarafından onarılıp fakir 

Hıristiyan ailelerin bakımına ayrılmıştır (Güner, 2005, s. 46).  

Kentte 16. yüzyıldan başlayarak inşa edilen hamamlar da İzmir’in anıtsal kamu 

yapıları arasındadır. Bu hamamlar yapımlarından beri çeşitli onarımlar görmüş ve 

günümüze değişikliğe uğrayarak gelmiştir. Kemeraltı’ndaki İstanköy Hamamı, 

Anafartalar Caddesi’ndeki bir çifte hamam olan Lüks Hamam (Kadı Hamamı), 

Basmane Hamamı ile Tevfik Paşa Hamamı, günümüzde çarşı olarak kullanılan 

Yeşildirek Hamamı, Salepçioğlu Aile Hamamı, Kestelli Caddesi’ndeki Çivici 

Hamamı, Basmane’deki Kıllıoğlu Hacı İbrahim Vakfı Hamamı, bir çifte hamam olan 

Namazgâh Hamamı, İkiçeşmelik’teki Çukur Hamam ve Yeni Şark (Saçmacı) 

Hamamı kentteki önemli hamamlar arasında sayılabilir (Kuyulu, 2001, s. 528-29).  

19. yüzyıl sonunda inşa edilen Salepçioğlu Camisi’nin güneyinde yer alan İstanköy 

Hamamı’nın 16. yüzyıl veya daha geç bir tarihte yapılıp, soyunmalık kısmının 19. 

yüzyıl sonu-20. yüzyıl başında onarılıp genişletilmiş olması olasıdır (Ürer, 2002, s. 

28-31). Ürer’e (2002, s. 52) göre çift halvetli, dikdörtgen planlı sıcaklığa sahip Lüks 

Hamamı, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de geçtiği için, 17. yüzyılın ilk 

yarısında yapılmış olabilir. Ürer (2002, s. 7-10) Basmane Hamamı’nın, Çorakkapı 

Cami Külliyesi içinde yer aldığını ve sıcaklığı tek mekândan oluşan, halvet hücresi 

olmayan hamamlar grubuna girdiğini belirtmiş, kitabesi olmayan hamamın Vakıf 

kayıtlarına göre 17. yüzyılda yapıldığını tespit etmiştir. Aynı yazara (2002, s. 43) 

göre, Tevfik Paşa Hamamı ise, 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başından öncesine 

tarihlenmektedir, kare bir sıcaklık etrafında dizilen halvet hücreli hamamlar grubuna 

girer.  

Ürer (2002, s. 56-61) Yeşildirek Hamamı’nın inşa tarihinin olasılıkla 17. yüzyıl 

olduğunu, ortası kubbeli yapının dört eyvanlı ve köşe halvetli bir planı bulunduğunu 

(Şekil A.37); Salepçioğlu Aile Hamamı’nın ise, özgün plan şemasını kaybettiğini, 
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aynı isimli cami gibi 19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başında yapılmış olduğunu 

varsaymaktadır. Yazara (2002, s. 11) göre, kitabesi mevcut olmayan Çivici 

Hamamı’nın sıcaklığı tek mekândan oluşmaktadır, 16 ila 18. yüzyıllar arasında bir 

tarihte inşa edilmiş olması olasıdır; büyük bölümü yıkılmış olan Kıllıoğlu Hacı 

İbrahim Vakfı Hamamı’nın yapım tarihi bilinmemektedir (s. 32-33); Namazgâh 

Hamamı 17. yüzyıla tarihlenebilir (s. 55); Hacı Mehmet Camisi bitişiğindeki Çukur 

Hamam da 1863 tarihli bir onarım kitabesine sahiptir ve 17. yüzyılın ikinci 

yarısından önce yapılmış olabilir (s. 18-21); Yeni Şark Hamamı’nın 18. yüzyıl 

başında yapılmış ve 19. yüzyıl ortası veya daha ileri bir tarihte onarım geçirmiş 

olması olasıdır (s. 22, s. 27). 

Kentin tarihi boyunca özel bir yer tutan diğer yapı grubu savunma yapılarıdır. 

İzmir’in savunmasındaki en önemli yapılar Kadifekale, Aşağı Kale ve Sancak 

Kalesi’dir. Kadifekale, içlerinde en eski tarihli olanıdır. İmparator İskender’in 

haleflerinden Lysimakhos tarafından yapıldığı söylenen ve Yukarı Kale diye de 

anılan yapı, şehrin güneyindeki Kadife (Pagus, Pagos) Dağı üzerinde kurulmuştur 

(Kuyulu, 2001, s. 526). Liman Kalesi, “Aşağı Kale, Hisar Kalesi, St. Pierre Kalesi” 

gibi isimlerle de anılır; ilkin 1231-1235 yılları arasında İç Liman’ın ağzında 

yapılmıştır (Kuyulu, 2001, s. 526). 1402’de Timur’un kenti kuşatmasından sonra 

yıkılan yapı 15. yüzyılda yeniden inşa edilmiş ve “Ok Kalesi” adını almıştır (Atay, 

1978, s. 17), fakat 1869-70 yıllarında yıktırılmıştır. Sancak Kalesi (Sancakburnu 

Kalesi, Yeni Kale) ise, Sancakburnu mevkiinde 1656 yılında inşa edilmiştir (Kuyulu, 

2001, s. 526). 1688 depreminde yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilip 1691’de tekrar 

kullanıma açılan kale, 1829 ve 1890-1891 yıllarında onarım görmüştür (Kuyulu, 

2001, s. 526). 

2.3.3 Liman ve ticaret alanı 

Bu bölümde, kentin ekonomisini oluşturan temel etkinliklerin tarih boyunca 

gelişiminin yanı sıra, bu etkinliklerin toplandığı alanlar ve yapılar farklı dönemlere 

göre incelenmiştir. İzmir kentinin ekonomisi kuruluşundan başlayarak hem verimli 

alüvyon toprakları sayesinde tarımsal üretime, hem de korunaklı limanı ve Ege’deki 

konumu sayesinde ticarete dayalı olmuştur. Goffman’a (1995, s. 2) göre, 13. 

yüzyılda Bizanslılar döneminde Cenevizlilerle yapılan ticaret anlaşmasının da 

yardımıyla kent Batı Anadolu’da bir ticaret merkezi olmuştur; Anadolu Beylikleri 
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döneminde ise, Kuşadası ve Balat, Aydın ve Menteşe Beylikleri’nin ana limanları 

olarak kullanılmıştır, dolayısıyla bu iki liman ticarette gelişmiştir. Batı Anadolu’nun 

Osmanlı egemenliğine geçmeye başlamasından sonra, Ege kıyısındaki Foça, 

Ayasuluğ, Balat, Urla, Çeşme, Seferihisar, Kuşadası gibi liman kentleri ticarette eşit 

önemde olmuştur (Goffman, 1995, s. 2). 

İzmir kenti 15. yüzyılda Osmanlı egemenliğine girdikten sonra, ekonomisi büyük 

ölçüde tarıma dayanmıştır. Bu dönemde art alanında üretilen meyve ve tahıl ürünleri, 

limanından çevre yerleşimlere ve İstanbul’a gönderilmiştir (Goffman, 1995, s. 14). 

16. yüzyılın sonunda ise, kent, bölgesel bir pazar ve ticaret merkezi durumuna 

gelmiştir. Bu dönemde büyümeye başlayan kentin limanına Osmanlı gemileri dışında 

İtalya’nın üretim açığını gidermek için Venedik ve Ceneviz gemileri de gelmiştir; 

tahıl ve meyvenin yanı sıra, sert kabuklu yemiş, baklagil, pamuk ve balmumu ihraç 

edilmiştir (Goffman, 1995, s. 15). Toprak işlemenin yanı sıra, tuzculuk, debbağlık, 

susam yağı üretimi, gemicilik gibi iş kolları da, Türk-Müslüman nüfusun geçim 

kaynakları arasında yer almıştır (Goffman, 1995, s. 11). 

17. yüzyıl başında İzmir’e Avrupalı tüccarların gelmeye başlamasının ardından 

tuhafiyeciler, aracılar, komisyoncular ve toptancılardan oluşan bir ticaret ağı 

kurulmuş, dolayısıyla yeni iş kolları ve imkânları doğmuştur. Malların taşınması için 

hamallar, deveciler ve tüccarların satış yapması, konaklaması için hancılar, 

tercümanlar da gerekli olmuştur. Ayrıca deniz taşımacılığına bağlı olarak, gemi 

kalafatçılığı da bir iş kolu olmuştur. Bu yüzyılda yeni iş imkânlarından yararlanmak 

isteyen Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Türkler ve Araplar kente göç etmiştir 

(Goffman, 1995, s. 69).  

Daha önce vurgulandığı gibi, kentin 18. yüzyıldan beri gelişmiş bir uluslararası 

ticaret ağına sahip olmasıyla, bu ağı besleyen iş kolları doğmuştur. Paranın 

işletilmesi, farklı para birimlerinin dönüştürülmesi, gümrük vergisinin toplanması, 

malların toplanması, depolanması, nakledilmesi, üretici ile tüccar arasında aracılık 

yapılması gibi birçok farklı iş alanı bu dönemde kentin ekonomik hayatını 

oluşturmuştur. Bu düzenin işlerliği için gerekli kurumsal ve fiziksel düzenlemeler 

(örneğin hanlar, bedestenler, ambarlar, depolar, gümrük, üretim ve paketleme yapılan 

atölyeler, fabrikalar, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra bankalar, rıhtımlar gibi 

yapılar) gerekmiştir. 
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İzmir’de de, her Osmanlı kentinde olduğu gibi, kentin ihtiyaçları için geleneksel 

yöntemle üretim yapan değirmen, sabunhane, boyahane gibi tesisler ve 19. yüzyıldan 

sonra inşa edilen fabrikalar bulunmaktadır. Bu yapılar hakkında bilgi veren 

Kütükoğlu’na (2001, s. 522) göre, 16. yüzyılda kentte kayıtlı dört değirmen 

bulunmaktadır; 19. yüzyıla kadar yel ve su değirmenleri işlev görmüştür. Yazar 

(2001, s. 522-523), 16. yüzyılda kentin çevresinde zeytinlik araziler olduğunun 

bilindiğini; ancak bu dönemde olasılıkla sabunhanelerin tımar sistemi içinde 

bulunmamasından ötürü, kentte kayıtlı sabunhane olmadığını, buna karşın 17. 

yüzyıldan başlayarak epey sayıda sabunhane kaydedildiğini; 18. yüzyılda 43, 1803 

yılında ise, 25 adet kayıtlı sabunhane olduğunu belirtmiştir. Kütükoğlu (2001, s. 523) 

17. yüzyıl kayıtlarında, geleneksel Anadolu kentinin bir yapısı olan boyahanelere de 

rastlandığını bildirmektedir. 18. yüzyılın ikinci yarısında ise, daha sonradan 

“Basmane” adıyla anılacak olan yöreye Ermeniler tarafından çember ve yazma imal 

eden bir fabrikanın kurulması için izin verilmiştir (Atay, 1978). Bu fabrika dışında, 

pamuk ipliğinin doğal rengini kırmızıya dönüştüren bir fabrika daha kurulmuştur, 

ancak 18. yüzyılda ve 19. yüzyılın başında İzmir’de başka yüksek kapasiteli üretim 

tesislerine rastlanmamaktadır; ayrıca kentte düşük gelirli alıcı kitlesine göre gündelik 

kumaş ve düşük kaliteli ipekli kumaş üreten, 4-5 işçili imalathaneler bulunmaktadır 

(Frangakis-Syrett, 2006). Martal (1999, s. 123) 19. yüzyılın ilk yarısında İzmir’de 

pamuklu dokuma işlerini tekelinde bulunduran 18 basmahane olduğunu kaydetmiştir. 

Kentin biçimlenişinde ve ekonomik hayatın merkezinde her zaman deniz kıyısı ve 

liman odak noktasını oluşturmaktaydı. Limanın çevresini ticaret ve depolama 

işlevine yönelik binalar kuşatmıştır. 17. yüzyılın ikinci yarısında Fazıl Ahmed Paşa 

bedesteninin yanına gümrük binası inşa ettirmiş ve böylece İç Liman kesimi mal 

sevkiyatı için merkez olmuştur. 1678’de İzmir’e gelen Galland, binanın tümüyle 

ahşaptan olduğunu ve kazıklar üzerine inşa edildiğini, binanın altında denize uzanan 

basamaklı bir iskele olduğunu, bu sayede malların kolayca nakledildiğini kaydeder 

(Bauden, 2003, s. 51). 18. yüzyıl sonunda yapıldığı varsayılan Barbié du Bocage’ın 

planında da Ok Kalesi önünde Türk Gümrüğü ve Vezir Hanı’nın önünde Frenk 

Gümrüğü görülmektedir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, kentin limanı 18. yüzyıldan başlayarak dolmaya 

başlamıştır. 1764’te İzmir’e gelen Chandler (1776, s. 71) limanın kurumuş olduğunu, 

ancak çok yağmur yağdığında su dolduğunu; kentin kalanından geriye çekilerek 
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boşluk oluşturan bu kısmın kıyısında evlerin bulunduğunu kaydetmiştir. 1817 

tarihinde İzmir üzerine inceleme yapan Oikonomos (Oikonomos ve Slaars, 2001, s. 

65), dolan limanın boşluğuna “Ali Paşa Viranı” dendiğini kaydetmiştir. Demek ki bu 

dönemde İç Liman tamamen dolmuştur. 1822 yılında İzmir’e gelen Arundell (1834b, 

s. 382-383), kentin doldurulan iç limanına o dönemde “Gemiler İskelesi” veya “Ali 

Paşa Berani” denildiğini yazmıştır, olasılıkla “viran” kelimesini “beran” olarak 

kaydetmiştir. Beyru’nun (2011, s. 34) bu alana ilişkin bulduğu gravürlerden ve 

seyyahların betimlemelerinden, 19. yüzyılın başında henüz bu dolgu alanının imar 

edilmediği anlaşılmaktadır. Thomas Graves’in 1836-37 tarihli İzmir haritasında ise, 

bu alanın kısmen yapılaşmış olmasına karşın hala boş kaldığı görülmektedir.  

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra yaşanan değişim döneminden önce, kentin ana 

çarşısını, Frenk Sokağı’nın güneyinde, kentin zaman içinde dolan eski limanının 

rıhtımını oluşturan Kemeraltı (Anafartalar) Caddesi ve çevresi oluşturmaktaydı 

(Şekil A.38). Hem denize yakın olan bu alan, bir yandan da kervanların kente girdiği 

Kervan Köprüsü’nden geçen ana yolun bitiminde yer almıştır. Bu nedenle 17. 

yüzyıldan beri bu alanda satış ve depolama işlevi gören ticaret yapıları inşa edilmiştir 

(Şekil A.39). Köprülüler döneminde yapılan Büyük Vezir Han, Küçük Vezir Han ile 

1661’den önce yapıldığı sanılan Kasap Hızır Mahallesi’ndeki Bölükbaşı Hanı 

bunlara örnektir (Aktepe, 2003, s. 134). İzmir Çarşıları’nı inceleyen Müller-Wiener 

(1980/1981, s. 426), bu dönemde inşa edilen hanların İç Liman’ın kuzeyinde, daha 

sonradan Kasap Hızır Mahallesi olarak anılan bölge ile Aya Yorgi Kilisesi’nin 

doğusunda bulunduğunu tespit etmiştir, ancak kesin yerlerini saptamanın olanaksız 

olduğunu kaydetmiştir.  

18. yüzyılda inşa edilen hanlar arasında Hisar Camisi yanındaki Kızlarağası Hanı 

(1744) (Şekil A.40), Kasap Hızır Mahallesi’nde Çukur Han ile Dervişoğlu 

(Fazlıoğlu) Hanı (Şekil A.41), Hisar Camisi yakınında Büyük Demir Han, Şadırvan 

Camisi yakınında Küçük Demir Han ile Çerçioğlu Hanı, Başdurak Camisi yakınında 

Abacıoğlu Hanı, Büyük Vezir Hanı yanındaki Girit Hanı, karşısındaki Büyük 

Karaosmanoğlu Hanı ile yanındaki Mirkelamoğlu Hanı, Hüseyin Beşe (Büyük) Hanı, 

Küçük Karaosmanoğlu Hanı ve Piyaleoğlu Hanı bulunmaktadır (Aktepe, 2003, s. 

131-153; Ersoy, 1991, s. 11-110). Kemeraltı Camisi karşısındaki Salepçioğlu Hanı 

ile Barut Han, Kızlarağası Hanı’nın yakınındaki Çakaloğlu Han ile Cezayir Han, 

karşısındaki Musevit Hanı ile onun batısındaki Abdurrahman Hanı, Küçük Demir 
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Han’ın batısındaki Esir Hanı 19. yüzyılın ilk yarısında yapılan hanlar arasında 

sayılabilir (Aktepe, 2003, s. 131-153; Ersoy, 1991, s. 11-71) (Şekil A.42). Ayrıca, 

kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte, Kemeraltı yayının kuzeydoğu ucu 

yakınında Yeni Han ve bitişiğinde Sulu Han, Hisar Camisi arkasındaki Servili Han 

gibi hanlar da kentin önemli tarihi ticaret yapıları arasındadır (Aktepe, 2003, s. 154-

158).  

Büyük Vezir Han’ın bitişiğinde Fazıl Ahmed Paşa’nın inşa ettirdiği bedesten, onun 

yanındaki Çakır ve Çuha Bedestenleri, Büyük Vezir Han yakınındaki Yol Bedesteni, 

Hisar Camisi’nin kuzeybatısındaki Bakır Bedesteni gibi kapalı yapılar ile Cami-i 

Atîk mahallesinde Kestane Pazarı, Irgad Pazarı ile Şadırvan Camisi ve Hisar Camisi 

arasındaki Odun Pazarı gibi pazar alanları (Aktepe, 2003, s. 159-161), İsmail Paşa 

Çarşısı, Mısır Çarşısı (Kapan-ı Mısır), Yemiş Çarşısı ve Samancı Çarşısı gibi çarşılar 

(Aktepe, 2003, s. 159-162), hanların yanı sıra kentin ticaret hayatında önemli bir yer 

tutmuştur (Şekil A.43, A.44).  

İzmir hanlarını inceleyen Ersoy’a (1991, s. 124-127) göre, plan özellikleri 

bakımından hanlar ikiye ayrılabilir: Bunlardan ilki, 19. yüzyıl öncesi Osmanlı 

hanlarında olduğu gibi tek veya iki katlı, kâgir, avlulu yapılar, ikincisi ise, arastaya 

benzer planı olan hanlardır. Sulu Han tek katlı, Büyük ve Küçük Vezir Han, 

Kızlarağası, Dervişoğlu, Abacıoğlu, Karaosmanoğlu ve Mirkelamoğlu hanları iki 

katlı hanlara örnektir; 19. yüzyıl başına tarihlenen Çakaloğlu Hanı, Esir Hanı ile 

Musevit Hanı ise, arasta benzeri planlı hanlara örnektir (Ersoy, 1991, s. 124-127). Bu 

yapıların ortasında bir koridor yer almaktadır ve koridorun iki yanı boyunca 

dükkânlar sıralanmaktadır (Ersoy, 1991, s. 127).  

Müller-Wiener’in saptamaları doğrultusunda 17. ve 18. yüzyıllar arasında inşa edilen 

hanların kent içindeki dağılımı Şekil A.45’te gösterilmiştir. Şekil A.46’da ise, 18. ve 

19. yüzyıllar arasında inşa edilen hanların yaklaşık yerleri gösterilmiştir. İki şekil 

karşılaştırıldığında, zaman içinde kentin İç Limanı’nın dolduğu ve bu alanda ticaret 

yapılarının yoğunluğunun arttığı gözlenmektedir. Üstelik kıyı şeridinin de dolmasıyla 

birlikte, Frenk Sokağı ile sahil arasındaki mesafe artmış, bu dolgu alanında kıyıya 

dik uzanan dar cepheli yapılar ortaya çıkmıştır.  

Bu noktada, Kemeraltı’ndaki geleneksel ticaret dokusundan farklılaştığı için Frenk 

Sokağı’nın gelişimine değinmekte yarar vardır. 17. yüzyılın başından beri kente 
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yerleşen konsolosların ve yabancı tüccarların yerleşim alanı olan Frenk Sokağı’nda, 

konut ve ticaret işlevinin bir arada yürütüldüğü, deniz kıyısına dik uzanan yapılar 

ortaya çıkmıştır. “Frenkhane” olarak anılan bu yapıların, genellikle zemin katlarında 

depo, dükkan, avlu gibi hacimler bulunmakta, üst katları ise konut olarak 

kullanılmaktadır. Seyyahların anlatımlarına göre, denize bakan bahçe ve avlular içine 

kurulan bu yapılar genellikle geniş hacimli olup, deniz cephesinde uzun terasları ve 

balkonları vardır. Bu yapıların zemin katlarında denizle doğrudan ilişki sağlayan 

iskeleler aracılığıyla gemilerden mal aktarımı sağlanmıştır. İzmir’e 1731-1732 

yıllarında gelmiş olan Tollot bu durumu şöyle özetlemiştir: “Birçok tüccarın evinde 

olduğu gibi, konsolosların evlerinin arkasında denize kadar uzanan depoları vardır. 

Bu konsoloslar kıtlık olduğu zamanlarda kendi içlerine kapanarak, başka hiçbir şeyle 

uğraşmaksızın denizcilerle olan ticaretlerini yürütürler” (Tollot’un 1742 tarihli 

“Nouveau Voyage Fait au Levant” kitabından aktaran Pınar, 2001, s. 63).  

Zandi-Sayek (2012, s. 16), kente yerleşen yabancıların diğer Osmanlı kentlerinde 

olduğu gibi hanlarda konaklamak zorunda olmadığını, bu nedenle deniz kıyısında 

kiraladıkları yapılarda yaşadıklarını belirtmiştir. Zandi-Sayek (2012, s. 16-17) ayrıca, 

Osmanlı hükümetinin yabancıların yerleşim alanlarını ve diğer Osmanlı uyruklu 

kişilerle ilişkilerini kontrol etmeleri nedeniyle, Frenklerin bu alana yerleştirilmiş 

olabileceğine, ancak kente gelişlerinden sonra geçen iki yüzyıl içinde, bu alanın 

genişleyerek kentin geri kalanı ile bütünleştiğine değinmiştir.  

Önceleri geniş bahçeler içinde yer alan tüccar ve konsolos konutlarının zaman içinde 

denize bakan cepheleri darlaşmış ve karadan denize uzanan “özel pasajlar” haline 

gelmiştir (Zandi-Sayek, 2012, s. 17). Özellikle 19. yüzyıldan başlayarak belirgin bir 

tipoloji haline gelen bu yapılar, “ferhane” veya “verhane” olarak anılan, ticari 

kullanıma yönelik pasajlara dönüşmeye başlamıştır (Beyru, 2011, s. 36). Bu pasajlar, 

ana yapının gerisinde denize doğru sıralanan ek yapılar, depolar ile geçitler, avlular 

ve kıyıya yanaşan gemilerden mal aktarılmasına olanak veren iskelelerden 

oluşmaktadır (Colonas, 2005, s. 94). 1850’lerde kentin kuzey-güney aksı boyunca 

uzanan en uzun sokağı haline gelen Frenk Sokağı, Büyük Vezir Han’dan başlayarak 

Punta’ya dek uzanmaktadır (Zandi-Sayek, 2012, s. 17). Vezir Han’dan Bella 

Vista’ya dek kırıklı bir hat izleyen Frenk Sokağı, bu noktadan sonra doğrusal bir 

hatta devam etmektedir. Bu uzun sokağın farklı kesimleri, Osmanlı Dönemi’nde 

farklı isimlerle anılmıştır: Vezir Hanı-Bella Vista arası Frenk Sokağı (Mahmudiye 
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Caddesi ve Sultaniye Caddesi); Fasula Caddesi’nden (Teşrifiye Caddesi) 

oluşmaktadır. Punta’ya dek olan kısım ise Trassa (Mesudiye) Caddesi olarak 

isimlendirilmiştir (Zandi-Sayek, 2012, s. 17-19) (Şekil A.47).  

19. yüzyılda Frenk Sokağı boyunca sıralanan ferhaneler, dükkan, büro, konsoloshane 

ve konut gibi farklı işlevlere yönelik hizmet vermiştir (Zandi-Sayek, 2012, s. 17). 

Buna karşın, Frenk Sokağı’nın denize bakan kısmının doldurulmasıyla, Frenk 

Gümrüğü’nden İngiliz İskelesi’ne dek uzanan “Sahiliye” veya “Sahil Caddesi” ve 

devamındaki Malta Sokağı, eskiden ferhanelerden yürütülen mal indirme-bindirme 

ve depolama gibi denizcilik işlemlerinin gerçekleştirildiği, aynı zamanda konaklama 

ve konsoloshanelerin bulunduğu, kentin deniz kıyısında gezintiye açık tek alanı 

haline gelmiştir (Zandi-Sayek, 2012, s. 17; Beyru, 2011, s. 229).  
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3.  1840 ÖNCESİ SELANİK 

Bu bölümde Selanik kentinin, kuruluşundan beri tarihi boyunca geçirdiği değişimleri 

ile sosyo-ekonomik ve fiziksel yapısı incelenmiştir. Bölüm sonunda, 1840 öncesinde 

İzmir ve Selanik kentinin topoğrafik, tarihsel, demografik, kentsel ve mimari 

özellikleri karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. 

3.1 Tarihsel Gelişim içinde Selanik 

Thermaikos (Therme) Körfezi’nin doğal olarak korunaklı olan kuzey ucunda, Vardar 

Nehri’nin ağzının 16 km. doğusunda yer alan Selanik, Chortiats (Hortaç) Dağı’nın 

eteklerindeki ovaya kurulmuştur (Kiel, 2009, s. 352). Makedonya bölgesinde bir kıyı 

yerleşimi olan kent, daha geniş ölçekte Balkan Yarımadası, Güneydoğu Avrupa ve 

Doğu Akdeniz’in bir parçasıdır (Şekil B.1). İlişkide olduğu bu coğrafya kentin tarihi 

gelişimini çok etkilemiştir. Bölgede bulunan Axios, Aliakmon, Ludias ve Galikos 

nehirleri Thermaikos Körfezi’ne dökülür. Bunlar arasında Axios en büyük olanıdır 

ve oluşturduğu vadi, Selanik ile Orta Avrupa’yı birbirine bağlayan doğal yolu 

oluşturur (Moutsopoulos, 2002, s. 36). Bu yolun sonunda yer alan Selanik Limanı 

elverişli konumu, üstelik doğal etkilere kapalı, korunaklı bir körfezin dibinde yer 

alması nedeniyle yerleşim ve gelişimi için bir avantaj oluşturmaktadır (Baxevanias, 

1963).  

3.1.1 Kentin kuruluşu ve diğer dönemler 

Selanik kentinin geçmişi çevre kazılarından edinilen verilere göre M.Ö. 3000’lere 

dayanmaktadır (Papagiannopoulos, 1982), ancak daha geniş çevresinde Neolitik 

Dönem’den kalma yerleşimlerin de olduğu bilinmektedir (Moutsopoulos, 2002, s. 

37). Kentin merkezindeki ilk yerleşim ise, M.Ö. 315’te Büyük İskender’in 

ölümünden sonra tahtına geçen Kassandros tarafından kurulmuştur 

(Papagiannopoulos, 1982). Bu dönemde Thessalonike olarak anılan kent (Faroqhi, 

1997), M.Ö. 168’den sonra Roma egemenliğine girmiştir. M.Ö. 148’de 

imparatorluğun en önemli eyaletlerinden Makedonya’nın başkenti olmuş (Tsaktsiras 
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ve diğ., 2004, s. 12) ve gelişmeye başlamıştır. Roma şehircilik ilkelerine göre 

düzenlenen kentte, bugün bile izleri belli olan, düşey ve yatay doğrultuda iki ana aks 

(dikey doğrultudaki cardo ve yatay doğrultudaki decumanus) oluşturulmuştur. M.Ö. 

146-120 yılları arasında inşa edilen Via Egnatia Adriyatik ile Çanakkale üzerinden 

Anadolu’yu birbirine bağlamış (Papagiannopoulos, 1982), bu yolun geçtiği Selanik 

kenti daha da önem kazanmıştır (Şekil B.2). Ayrıca, Balkanlar bölgesinin Roma 

egemenliğine girmesiyle, Selanik kenti Balkan hinterlandının ürünlerinin Axios 

vadisi üzerinden aktarıldığı doğal bir liman olarak odak noktası haline gelmiştir 

(Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 13). Papagiannopoulos (1982), M.S. 395 yılında Roma 

İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesiyle Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nda 

kalan Selanik’in, 4. ve 7. yüzyıllar arasında Ostrogotların, Vizigotların, Slavların, 

Arapların, Perslerin ve Avarların akınına uğradığını; 11. ve 12. yüzyıllarda ise, 

Bulgarlar ve Normanlar tarafından kuşatıldığını belirtmiştir. IV. Haçlı seferleri 

döneminde 1204-1224 yılları arasında kent Frenklerin egemenliği altına girmiştir 

(Vacalopoulos, 1963, s. 47). Kent Makedonya ve Kuzey Ege’nin kilit noktasında yer 

aldığı için, Osmanlıların Balkanlardaki nüfuzunu genişletme hedefinde stratejik bir 

önem taşımıştır. Bu amaçla 14. yüzyıl sonundan başlayarak kenti kuşatan 

Osmanlılar, 1430 yılında kenti kesin olarak egemenlikleri altına almıştır (Kiel, 2009, 

s. 353). Osmanlıların kenti fethetme girişimleri sırasında Bizanslılar Selanik’in 

yönetimini belli şartlar altında20 Venediklilere devretmişler ve bu yönetim 1423-1430 

yılları arasında sürmüştür (Vacalopoulos, 1963, s. 63). 

Osmanlılar döneminde Selanik kenti Bizans dönemindeki gibi yönetilmeye devam 

etmiştir. Bu bağlamda, Bizans Valisi yerine Osmanlı Paşası gelmiştir (Vacalopoulos, 

1963, s. 75). Makedonya bölgesi idari olarak önce Edirne Beylerbeyliği’ne, daha 

sonra Filibe ve Sofya Beylerbeyliği’ne bağlanmıştır. Selanik ise, Rumeli 

Beylerbeyliği’ne bağlı 36 sancaktan biri olup, onun merkez kazasıdır 

(Papagiannopoulos, 1982; Gökaçtı, 2001, s. 319). Selanik, jeopolitik konumu 

nedeniyle Osmanlı ordusunun bir kalesi ve güney Balkanların en önemli ticaret 

merkezlerinden biri durumuna gelmiştir (Papagiannopoulos, 1982).  

                                                 
 
20 Bu şartlar Selanik halkının atalarından kalan kanunlarını koruyabilmesi, kendi yöneticileri 
tarafından yönetilebilmesi, kentin başpiskoposu ve rahiplerinin görevlerini sürdürebilmesi, halkın 
mallarını satıp istediği yere gidebilmesini içerir (Vacalopoulos, 1963, s. 63). 
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16. yüzyılda Selanik kentinin vergi ve nüfus sayım kayıtlarından, kentin gelirlerinin 

1478-1520 yılları arasında altı kat arttığı anlaşılmaktadır (Gökaçtı, 2001, s. 331). 

Gökaçtı’ya (2001, s. 331) göre, bu gelişmenin en önemli unsurları arasında 15. 

yüzyıl sonunda başta tuzlalar olmak üzere, kent çevresindeki madenlerin işletilmeye 

açılması ve İber Yarımadası’ndan Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan Yahudilerin 

Selanik’e yerleştirilmesi bulunmaktadır. 16. yüzyılda padişah hassı olan ve din 

ayrımı olmaksızın tüm nüfusu olağanüstü vergilerden muaf tutulan kentin başlıca 

gelir kalemlerini, tuzla ve dalyan gelirleri, arsa ve bina gelirleri, bahçe ve bostan 

gelirleri ile gayrimüslimlerden alınan cizye gibi vergiler oluşturmaktadır (Gökaçtı, 

2001, s. 331). O dönemde kentin limanından ihraç edilen başlıca ürünler, tarım, 

hayvancılık ve balıkçılık ürünleri, kesim hayvanları, yapağı, keten, pamuk gibi tekstil 

hammaddeleridir; buna karşılık Selanik’e başta İzmir ve çeşitli Avrupa limanlarından 

incir, üzüm, nar ve turunç gibi meyveler ile çeşitli yollardan elde edilen esirler 

girmektedir (Gökaçtı, 2001, s. 331). 

Selanik Osmanlı idaresine girdikten sonra sakin ve barışçıl bir düzene kavuşmuş olsa 

da, 17. yüzyılda patlak veren Girit Savaşları (1645-1699) yüzünden bu durum 

değişmiştir (Kiel, 2009, s. 355). Ayrıca 1655’te İzmir’den Selanik’e gelen Sabetay 

Sevi Yahudiler tarafından Mesih olarak kabul edilince, kentte büyük düzensizlik 

çıkmıştır (Kiel, 2009, s. 355; Vacalopoulos, 1963, s. 88). Bu dönemde İngiliz ve 

Hollandalı tüccarların Afrika kıyıları üzerinden yeni ticaret yollarını keşfetmesi, 

İzmir’in Akdeniz’de yeni bir uğrak noktası olarak ekonomisinin büyümesine neden 

olmuştur. Ancak bu durum Selanik’in özellikle ticaretle uğraşan Yahudi 

Cemaati’nin, yeni coğrafi keşiflerle Venedik ve Fransız ticaret çevrelerinin de 

etkilenmesi sonucu ekonomik olarak sıkıntıya girmesine yol açmıştır (Vacalopoulos, 

1963, s. 89). Üstelik Girit Adası’nın kaybı Venediklilerin ekonomik düşüşünü 

hızlandırmıştır. Yahudilerin en yakın ilişkide olduğu tüccarların Venedikli olması, 

ekonomik sıkıntılarını daha da derinleştirmiştir, buna karşılık Selanikli ve İzmirli 

Rum tüccarlar ticaret üstünlüğünü Yahudilerin elinden almak için bu ortamdan 

yararlanmıştır (Vacalopoulos, 1963, s. 89-90).  

1668 yılında kente gelen Evliya Çelebi (1985, s. 92), kentte Yahudilerin Selanik 

keçeleri ile yeniçerilere çuha işlediğini, Rumeli’ne, Arap Yarımadası’na ve Kırım’a 

gönderilmek üzere peştamallar yapıldığını kaydeder. Vacalopoulos’un (1963, s. 91-
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92) aktardığına göre, Selanik’teki Fransız Konsolosu Gleize 1686 yılında şöyle 

yazmıştır:  

(Selanik’teki) Bütün ticaret Rumlar ve birkaç Yahudi tarafından yapılmaktadır. Rumların 

Ragusa (Dubrovnik), Ancona ve Venedik ile ticari ilişkileri var, bu kentlerde irtibat 

kurdukları kişiler vardır. Selanik’ten yün, koyun derisi, balmumu, ipek ve Sofya civarından 

hayvan derisi alırlar. Aldıkları ürünlerin çoğunu Ancona’ya, kalanını Venedik’e gemiyle 

gönderirler. Dönüş yolunda Venedik’te üretilen mamulleri alıp (Selanik’e) getirirler. 

17. yüzyılda ticaret yapmak için Fransızlar ve Hollandalılar da kente yerleşmeye 

başlar (Vlami, 2009, s. 135), bu durum kentin Akdeniz ticaret pazarında öneminin 

artmaya başladığının bir göstergesidir. Ancak bu gelişmenin İzmir’deki kadar hızlı 

olmadığı anlaşılmaktadır.  

Selanik, Balkanların temel yün pazarı olmasının yanı sıra (Baxevanias, 1963), keçe 

ve ipekli kumaş üretiminde de önemli bir merkez olmuş (Vacalopoulos, 1963, s. 95-

96) ve bu sayede 18. yüzyıldan başlayarak uluslararası ticaret pazarıyla 

bütünleşebilmiştir (Gounaris, 1994, s. 105). Kentin önemi, hem Rumeli ile Orta 

Doğu’yu, Karadeniz’i ve Afrika’yı birleştiren ticaret ağları üstünde, doğrudan Orta 

Avrupa ile ilişki kuran bir noktada yer almasından, hem de verimli hinterlandından, 

başta tahıl olmak üzere, çeşitli ürünlerin gelmesinden kaynaklanmıştır (Vlami, 2009, 

s. 135). 17. yüzyıl sonundan beri kentte ticari üstünlüğü ele geçiren Rumlar, Balkan 

ve İtalya kentleri ile Selanik arasında ticaret faaliyetlerini yürütmüşlerdir 

(Vacalopoulos, 1963, s. 90).  

Özellikle de Fransa ile ticari ilişkiler 17. yüzyıl sonundan başlayarak artmaya 

başlamıştır. İnalcık (2000a, s. 246) 1685’ten sonra Fransızların, daha sonra diğer 

milletten insanların bu kente yerleştiğini belirtir. Selanik’in ithalat ve ihracatta 

canlanan bir liman olması nedeniyle, 18. yüzyıl başında kentte sadece Fransız 

Konsolosu bulunurken21, daha sonra diğer yabancı ülkeler de temsilciliklerini 

açmaya başlamıştır (Faroqhi, 1997, s. 125). Vacalopoulos (1963, s. 93) 1718’de 

İngilizlerin de Selanik’e konsoloslarını yolladığını belirtir. İzmir’de olduğu gibi, 

Selanik’te de elbette kapitülasyonların elde edilmesiyle sağlanan ayrıcalıkların 

ticaretin rahatlamasında rolü olmuştur. Bunun sonuçlarından biri olarak, İngilizler de 

                                                 
 
21 Selanik’teki Fransız Konsolosu Armand, 1699 tarihli kaydında bu konuyla ilgili şunu demiştir 
(Vacalopoulos, 1963, s. 92): “Burada hiçbir ulusun konsolosu ya da temsilcisi yoktur. Görünüşe göre 
bu görevliler asla gelmeyecek, çünkü burada bulunduğum beş yıl içinde hiçbir yabancı gemi 
görmedim. Eğer böyle bir gemi gelirse, Fransa’nın koruması altına girmek zorunda olacaktır.”  
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Selanik ticaretinde pay sahibi olmak istemişlerdir. Bu konuda attıkları önemli bir 

adım, 1715 tarihinde Levant Kumpanyası’nın Selanik Şubesi’ni açmalarıyla 

gerçekleşmiştir. Şube, tasfiye edildiği 1825 yılına dek, İstanbul, İzmir ve Halep 

şubelerinin ticari işlem hacmini geçemese de, Doğu Akdeniz kıyısındaki ticaret 

bağlantılarında önemli bir nokta olmuştur (Vlami, 2009, s. 130). 

Faroqhi’ye (1997, s. 125) göre, 18. yüzyılda ihraç edilen mallar arasında buğday 

önde gelmektedir; Fransa’ya ham yün gönderilmektedir; İngiltere’de pamuklu 

dokuma üretiminin artması nedeniyle bu ülkeye pamuk ve pamuk ipliği ihraç 

edilmektedir; ayrıca tütün ve kuru üzüm de diğer önemli ihraç malları arasındadır. 

İthalatı yapılan ürünler genellikle Fransız yünlü dokumaları, Venedik ipekli 

kumaşları gibi mamul ürünlerden oluşmaktadır (Faroqhi, 1997, s. 125). Aynı yazara 

(1997, s. 125) göre, 18. yüzyılın son çeyreğinden sonra Lyon’un ipek endüstrisinde 

öne geçmesi, Selanik’in Venedik’le ithalatını düşürmüş, buna karşılık Fransa ile olan 

ithalatını arttırmıştır.  

18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul ile Akdeniz’deki iki 

önemli limanı olan İzmir ve Selanik’in Marsilya’ya Osmanlı’dan yapılan ihracattaki 

payları ve Marsilya’dan Osmanlı’ya yapılan ithalattaki payları Çizelge 3.1 ve 3.2’de 

verilmiştir. Bu çizelgelere göre Selanik’in payı İzmir ve İstanbul’dan az olmakla 

birlikte, kimi zaman 1750-1754 döneminde olduğu gibi, İstanbul’u geçecek kadar 

artmıştır. İzmir Marsilya ihracatında Osmanlı limanları arasında çok önemli bir 

konumdadır. Selanik’in ihracattaki payı düzenli olmasa da, artış göstermektedir. 

İthalatta da, İzmir’in payı Selanik ve İstanbul’dan öndedir ve 1786-1788 dönemine 

dek düzenli olarak artmıştır. Selanik ise, üç kent içinde en küçük paya sahip olmuştur 

ve payı en yüksek seviyeye çıktığı 1776-1779 dönemine dek dalgalanmalar 

göstermiştir.  

1787-1797 yılları arasında Selanik’te Fransız Konsolosluğu yapmış olan Félix 

Beaujour Selanik’ten Almanya’ya pamuk ve yün ipliği, İtalya’ya Selanik ipeği ve 

tütün ihracatı yapıldığını, şeker ve kahvenin Fransa’dan getirtildiğini, pamuk, yün ve 

tahılların bu ülkeye ihraç edildiğini belirtir (Kiel, 2009, s. 356). Kentte 18. yüzyıl 

sonunda Fransız, Venedik ve Hollanda Konsolosları’nın yanı sıra, Ragusa, 

Danimarka, İsveç, Avusturya, İspanya ve Prusya’dan gelen temsilciler 

bulunmaktadır. Yine bu dönemde Selanik’te 18 ticarethane bulunmaktadır. 
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Bunlardan 11’i Fransızlara, üçü Livornolu Yahudilere, ikisi İngilizlere, biri 

Venediklilere, biri Avusturyalılara aittir (Vacalopoulos, 1963, s. 96).  

Çizelge 3.1 : Marsilya’ya Osmanlı ihracatı (Frangakis-Syret, 2006, s. 256-260). 

Dönem 
 

İhracat Yüzdesi (%)
Selanik İzmir İstanbul

1700-1704 2.2 22.8 9
1710-1714 1.6 17.1 8.5
1720-1724 2.6 12.6 11.5
1730-1734 3.6 13.5 6.3
1740-1744 3 17.7 5
1750-1754 6.3 23 4
1760-1764 4.7 (1) 36.9 6.2
1786-1789 7.6 (2) 38.3 7

(1) Ege Adaları ve Antalya ile birlikte hesaplanmıştır. (2) Kavala ile birlikte hesaplanmıştır. 
 

Çizelge 3.2 : Marsilya’dan Osmanlı ithalatı (Frangakis-Syret, 2006, s. 261-262). 

Dönem 
 

İthalat Yüzdesi (%)
Selanik İzmir İstanbul

1749-1751 6.4 23.2 20.5
1752-1755 9 29 21.6
1763-1765 5.7 30 19.2
1766-1769 7.7 32.4 18.1
1776-1779 13.2 34.2 19.8
1786-1788 10.2 31 26

Levant Kumpanyası’nın kurulmasıyla İngiliz tüccarlar da ticarette önemli bir pay 

elde etmiştir (Vlami, 2009, s. 132). İngilizler kumaş, keten, muslin, kalay, kurşun, 

ham ve dövme demir, saat ithal edip, karşılığında Selanik’ten pamuk, tütün ve halı 

almıştır (Vlami, 2009, s. 136). Bu dönemde İtalya ile Osmanlı İmparatorluğu 

arasındaki ticaret ilişkilerini yürütenler ise, yine öncelikli olarak Selanik’teki İngiliz 

Konsolosluğu ve İngiliz tüccarlar ile Rum tüccarlar olmuştur (Vlami, 2009, s. 136). 

İngilizler için Selanik’in önemi, İzmir ve çevresinde gelişmiş olan deniz ve kara 

ticaret yollarının üstündeki bir transit olmasından ileri geliyordu. Selanik, Malta ve 

Londra’dan çıkıp İzmir’e giden gemilerin sıklıkla uğradığı, İzmir’den çıkıp 

İngiltere’ye giden gemilerin ise, kargolarını tamamladıkları bir limandı (Vlami, 

2009, s. 136).  

Bu dönemde Doğu Akdeniz’de ticaret yapan Avrupalı ve Osmanlı tüccarlar 

Avusturya, Almanya, Fransa ve Hollanda’ya mal nakletmek için ya Selanik-

Makedonya-Bosna kara yolunu ya da önce Köstence Limanı’nı, sonra da oradan iç su 
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yollarını kullanmıştır (Frangakis-Syrett, 2006). Ayrıca Selanik’i İzmir, Girit, Ege 

Adaları ve Mısır ile bağlayan bir iç ticaret rotası var olmuştur. Selanik’e bu rotadaki 

kentlerden sabun, keten ve narenciye, İstanbul’dan lüks tüketim malları gelmiştir. 

Selanik’e yerleşen Rum tüccarlar Viyana ve Leipzig’le Selanik arası dış ticaret 

rotasında çok aktif olmuştur, hatta Habsburg Hanedanı onların aktivitelerini kısmak 

için ağır vergiler koymuştur (Faroqhi, 1997, s. 125).  

Kentin Osmanlı dönemi tarihi hakkında seyyahlardan çeşitli bilgiler ve izlenimler 

edinilmektedir. Genellikle bu kente gelen seyyahlar, Selanik’in Osmanlı dönemi 

öncesine (özellikle Bizans dönemine) ait eserlerine değinmiştir. Ayrıca dikkati çeken 

bir başka unsur da, seyyahların Bizans dönemi Selanik kenti ile Osmanlı kentini 

karşılaştırmalarıdır. Selanik’e ilişkin rastlanan en erken seyahat izlenimlerinden biri, 

16. yüzyılın ortasında kente gelen Fransız doğa bilimcisi Pierre Belon’a aittir. Belon 

(1553, s. 45) kentin ünlü ve zengin olduğunu, ancak geldiği sırada veba salgını 

nedeniyle Selanik’te yaşayanların mallarını da bırakarak kenti terk etmiş olduklarını 

kaydeder.  

Evliya Çelebi ise, Selanik’i ayrıntılı olarak anlatmış, kenti kuşatan surları, sur 

kapıları ile kulelerini, liman ile çevresini, kent içindeki ticarethaneleri, anıtsal 

yapıları betimlemiş, ayrıca mahalleler hakkında da bilgi vermiştir. Kent hakkında 

yabancı gezginlere oranla çok olumlu izlenimleri olan Evliya Çelebi (1985, s. 89), 

ana caddelerin hepsinin temiz ve taş döşeli olduğunu kaydeder, yalnız Yahudilerin 

oturduğu mahallelerin, çöplük subaşına temizlettirilmedikleri için çok pis olduğunu, 

sokakların daracık, evlerinin de sıkıcı, uğursuz olduğunu belirtir. Yazar (1985, s. 90) 

“Nice çeşit millet varsa burada mevcut olduğundan Selanik şehri sanki küçük bir 

İstanbul’dur” diyerek kentin kozmopolitliğini başkentle karşılaştırarak vurgular. 

1705 tarihinde kente gelen Fransız doktor Paul Lucas (1712), kral adına antik eşyalar 

toplamakla görevlendirilmiştir, bu amaçla kentteki anıtsal yapıları gezmiştir. Kentin 

bir zamanlar büyük ve muhteşem olduğunu, henüz çoğu harabe halinde kalan zafer 

taklarının bulunduğunu belirtmektedir (Lucas, 1712, s. 259). Bu yorumdan, kentin 

yalnızca antik dönemlerinde yaşadığı görkeminin vurgulandığı anlaşılmaktadır. 

1737’de gelen Fransız seyyah J. de la Porte’un 1765 tarihli “Le Voyageur François” 

kitabından (cilt 2, s. 28-29) aktaran Grigoriou ve Hekimoglou’na göre (2008, s. 62), 

seyyah Selanik’in yollarının yetersizliğinden ve kötü koktuğundan bahsetmiş, üstelik 

kentte güzel binaların olmadığını belirtmiştir. 1770’de kente gelen G. T. Raynal’ın 
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1783 tarihli “A Philosophical and Political History of the Settlements and Trade of 

the Europeans in the East and West Indies” kitabından (s. 319) aktaran Grigoriou ve 

Hekimoglou’na göre (2008, s. 76) yazar Selanik’in Osmanlı’nın Akdeniz’deki en 

büyük ticaret limanı olduğunu, Suriye, Mısır, Peloponez ve Mora’da üretilen tüm 

ürünlerin buraya geldiğini belirtmiştir. 

Görüldüğü gibi, kent hakkında bu döneme ilişkin olumlu ve olumsuz yorumlar 

yapılmıştır. Genellikle olumlu yorumlar kentin ekonomik açıdan ne kadar gelişmiş 

olduğu ve ticaretin zenginliği üzerine yapılmıştır. Selanik’e ilişkin ekonomik veriler 

de kentin ticari önemini kanıtlamaktadır. Ayrıca, Osmanlı egemenliğine geçtiği 

tarihten başlayarak, kentin padişahların ve devletin ileri gelenlerinin yaptırdığı cami, 

han, bedesten, hamam gibi anıtsal kamu yapıları ile donatıldığı bilinmektedir. Buna 

karşın, kimi zaman gelen seyyahlar için fiziksel çevrenin olumsuz nitelikleriyle ilgili 

yorumlar öne çıkmaktadır.  

3.1.2 19. yüzyıl başındaki gelişmeler 

Selanik’in 18. yüzyıl boyunca süren ticarete dayalı büyüme ve gelişimi, 19. yüzyılın 

başından sonra tersine dönmeye başlamıştır. 19. yüzyılda hem Osmanlı 

İmparatorluğu’nun geçirmeye başladığı yapısal değişim, hem de Akdeniz 

coğrafyasını etkileyen siyasal karmaşa (örneğin 1821-1828 Yunanistan Bağımsızlık 

Savaşı gibi) İzmir gibi Selanik kentini de etkilemiştir. Örneğin 1826’da Yeniçeri 

Ocağı’nın kapatılması, kentin en önemli geçim kaynaklarından olan dokumacılığı 

etkilemiştir, çünkü temel üretim kollarından biri yeniçerilerin yazlık ve kışlık 

elbiseleri için kumaş dokuma olmuştur. Ayrıca hükümetin piyasadan mal almak 

yerine artık kendi fabrikalarında ürettiği malı kullanmaya başlaması, her ürettiğini 

devlete satan Yahudi üreticileri ekonomik olarak zor durumda bırakmıştır (Gökaçtı, 

2001, s. 339). Savaşlar ise, ekonomik büyümeyi engellemiş, bu yüzden Selanik ve 

İzmir gibi Avrupa kıtasıyla devamlı ticaret ilişkileri olan liman kentlerinde ticaret 

durma noktasına gelmiştir. Ayrıca, Vacalopoulos (1963, s. 97) bu dönemde 

Selanik’in “Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa topraklarındaki tek liman” 

statüsünün değişmeye başladığını, çünkü ticaretin diğer kentlerde de gelişmeye 

başladığını belirtir. Bu bağlamda özellikle Mora Yarımadası’nın 1770’ten sonra 

yeniden canlanmaya başlaması, Selanik’in ticaretinin sarsılmasına yol açmıştır 

(Vacalopoulos, 1963, s. 97). 
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Bu dönemdeki ticaret ile ilgili gelişmeleri çeşitli kaynak ve seyahatnamelerden 

izleme olanağı bulunmaktadır. Örneğin, 1809’da Selanik’i ziyaret eden John Galt 

(1812, s. 233), kentte yerleşik bir İngiliz tüccar bulunmadığını kaydeder. Tahılın en 

büyük ihraç malı olduğunu, pamuğun ise bu dönemde çevre bölgelerde daha çok 

yetiştirilmeye başlandığını belirten Galt (1812, s. 233-234), ipek, yün ve tütünün de 

kent için önemli ihraç malları olduğunu bildirmiştir.   

1812 yılında Selanik’e gelen İngiliz doktor ve yazar Henry Holland (1819, s. 59), 

Napolyon Savaşları (1803-1815) nedeniyle Avrupa ticaretinin engellendiğini, bunun 

sonucunda hem kolonyal üretimde, hem de kıtada İngiliz ürünlerinde kıtlık 

doğduğunu belirtir. Bu kıtlık, yeni pazar arayışına neden olmuş ve bunun sonucunda 

Selanik Limanı tüccarların yeni ticaret kanallarından biri durumuna gelmiştir 

(Holland, 1819, s. 59). 1810’dan başlayarak Selanik Limanı’nın ithalat hacmi 

artmıştır. Bu dönemde Alman ve İngiliz tüccarların Selanik pazarında etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Özellikle 1810’dan sonra, Almanya’nın iç kesimleri ve Selanik 

arasındaki transit ticaretin artışına bağlı olarak, Alman tüccarların kentte birkaç 

büyük şirket kurdukları bilinmektedir (Holland, 1819, s. 55).  

Holland’a (1819, s. 59) göre: 

Ticareti yürütmek için, Alman ticarethanelerinin ortakları veya şubeleri Selanik’te yer 

edindiler. İngilizlerin Selanik Limanı’yla ilişkisi Malta üzerinden Malta ve Yunan 

gemileriyle olmuştur, ancak mallara artan talep daha yakın bir iletişimi gerektirmiştir ve 

1812 yılında yaklaşık 30 kargo doğrudan İngiltere’den gelmiştir, bunun yanısıra İngiliz 

bayrağı altında Malta ve Cebelitarık’tan daha fazla gemi gelmiştir.  

Holland (1819, s. 60) bu dönemde Selanik’ten Avusturya’ya uzanan üç temel ticaret 

yolu olduğunu bildirir: Biri Bosna’dan geçer, diğeri Bulgaristan’ın Vidin ve Ossovo 

kentlerinden geçer, üçüncüsü Bulgaristan’dan geçip Sofya’ya sapar, oradan Belgrad 

yönünde devam eder. İkinci yol, Selanik ile kullanılan ticaret yoludur. Vlami (2009, 

s. 137) de, Napolyon Savaşları’nın son döneminde Londra-Malta-Viyana rotası 

üstünde Selanik’in en başta gelen ticaret merkezi olduğunu belirtir. Ancak 1815’ten 

sonra Avrupa’da tekrar barış ortamının hüküm sürmesiyle birlikte, Akdeniz’de 

serbest ve güvenli ticaret yeniden canlanmış, Avrupa yük gemilerine bütün İtalyan ve 

Fransız limanları açılmıştır. Böylece Selanik’in Avrupa ve İngiliz ticaretinde serbest 

bir giriş kapısı olması üstünlüğü tersine dönmeye başlamıştır (Vlami, 2009, s. 137).  
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Selanik pazarının 19. yüzyıldaki ithalat malları arasında şeker, kahve, çivit22, 

eğrilmiş pamuk, muslin, demir, kurşun, saat gibi çeşitli mamuller vardır (Holland, 

1819, s. 60). Başlıca ihracat ürünleri ise, tahıl, mısır, pamuk, tütün, yün ve ahşaptır; 

bu mallar ya kentin kuzeyindeki büyük ovaların ürünleridir ya da körfezin güney 

kıyılarından gelmektedir (Holland, 1819, s. 65). Makedonya ovaları tahıl üretimine 

elverişlidir, Serez bölgesinin pamukları ünlüdür. Tütün yetiştirilmesi daha geç 

olmuştur, ancak artık bu bitki çevredeki Makedonya köylerinde yetiştirilen temel 

ürün olmuştur (Holland, 1819, s. 65). Galt (1812, s. 234) ise, 1809’da, tütünün eskisi 

gibi önemli bir ticaret ürünü olmadığını, bunun olası nedeni olarak da pamuk 

üretimine talebin arttığını vurgulamıştır. Yün 19. yüzyıldan önce büyük miktarda 

Fransa’ya ihraç edilirken, 19. yüzyılın başından itibaren Arnavut aracılarla kara 

yolundan Almanya’ya gönderilmiştir (Galt, 1812, s. 234). 

Makedonya bölgesinin bütün ihracatı Selanik’ten yapılmıştır, çünkü kentin limanı 

bölgenin büyük bir kesiminin erişebildiği tek çıkış noktasıdır (Holland, 1819, s. 65). 

Holland (1819, s. 66-67) 19. yüzyıl başında Selanik’in ihracat rakamlarını da 

vermiştir:  

1809 yılında 1.000.000 kilo buğday, 500.000 kilo arpa ve 100.000 kilo mısır, 110.000 balya 

pamuk ve 18.000 kilo yün ihraç edilmiştir. Tütün ise, ortalama yılda 35-40.000 balya 

üretilmektedir, bunun neredeyse 30.000 balyası Selanik’ten gemiyle İskenderiye ve İtalyan 

limanlarına gönderilir. Mısır’a gönderilen tütün miktarı yılda ortalama 15.000 balyadır. 

Genellikle körfezin sahillerinden edinilen ahşap gemi yapımında kullanmak için elverişlidir, 

bu yüzden Malta ve diğer Akdeniz limanlarına ihraç edilir.  

1821 yılına dek, Selanik kentinin ekonomik hayatında Fransa, İngiltere ve Almanya 

ile yürütülen uluslararası ticaret önemli bir yer tutmuştur. Ancak, 1821’de başlayan 

Yunan Bağımsızlık Savaşı kentin ekonomisini derinden etkilemiştir, hatta ticaret 

durma noktasına gelmiştir. Selanik Levant Kumpanyası’nın İngiliz Konsolosu 

Charnaud’ya yazdığı 1824 tarihli mektupta “Selanik’te hemen hemen hiç mevcut 

olmayan ticaret”ten söz edilmiştir (Vlami, 2009, s. 137). Bu durumun ardından 1825 

yılında da kumpanya feshedilmiştir. Üstelik 1828’de savaşın bitmesine karşın ticaret 

çok fazla canlanmamıştır. 1830 yılında kente gelen İngiliz Amirali Adolphus Slade 

(1833, s. 451), “Selanik 20 yıldan (1810’dan) beri ticarette İzmir ile yarışmaktadır ve 

bu dönemde kentte birçok Frenk tüccarı bulunmuştur, ancak günümüzde sadece üçü 

                                                 
 
22 Çivit otundan elde edilen mavi renkli toz boya. 
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kalmıştır” diye belirtmiştir. Bu durum da Selanik’in ticarette gerilediği ve yabancı 

tüccar nüfusunun çok azaldığını gösterir. Slade (1833, s. 451) bunun gerekçesi 

olarak, ana ihraç mallarından biri olan mısırın üretiminin padişah tarafından 

tekelleştirilmek istenmesi ve bunun sonucunda oluşan durgunluğu göstermektedir ve 

1830 yılında “ancak kentin kendi talebini karşılayacak kadar mısır üretildiğini” 

kaydetmiştir. Dolayısıyla, hem yerel ekonomide üst üste gelen ve özellikle pamuk ve 

tütün gibi kentin ekonomisinin temelini oluşturan ürünlerin üretiminde etkili olan 

kötü hasatlar, hem de mısır üretiminde olduğu gibi politik tutarsızlıklar nedeniyle 

birçok tüccarın bölgeyi terk etmesi, Selanik ticaretinin kötü etkilenmesini 

açıklamaktadır (Anastassiadou, 2001, s. 91). 

1835 yılında Yunanistan Hükümeti’nin Konsolosluğu Selanik’te açılmıştır 

(Moutsopoulos, 2002, s. 166). 1838’de imzalanan Balta Limanı Ticaret Anlaşması 

ise, zaten uluslararası bağlantıları olan Selanik kentinin ticarete bağlı olarak 

gelişmesinde yeni bir dönüm noktası olmuştur. İngiliz Konsolosluk Raporları’nı 

inceleyen Anastassiadou’ya (2001, s. 92) göre, Selanik Limanı’nın 1844 yılından 

başlayarak artan yıllık ihracat ve ithalat rakamları kentin uluslararası ticarette tekrar 

önemli bir pay edinmeye başladığını göstermektedir. Çizelge 3.3’te 

Anastassiadou’dan (2001, s. 92) özetlenen rakamlara göre, 1840 yılında gemi sayısı 

ve tonilato artmış olsa da, bir önceki yıla göre ihracat ve ithalatın toplam değerinde 

düşüş kaydedilmiştir; buna karşılık 1841-1842 yılları arasında hem ihracat, hem 

ithalat değerinde artış olmuştur. 1843 yılına geçildiğinde tekrar bir düşüş 

yaşanmıştır. 1844 yılı ve sonrasında ihracat ve ithalat değerleri artış göstermiştir. 

Çizelge 3.3 : İngiliz Konsolosluk Raporları’na göre Selanik Limanı’ndaki hareket. 

İhracat 
Yılı 

Gemi 
Sayısı 

Miktar 
(tonilato) 

Toplam Değer 
(Sterlin) 

İthalat 
Yılı 

Gemi 
Sayısı 

Miktar 
(tonilato) 

Toplam 
Değer 
(Sterlin) 

1839 243 14.863 173.539 1839 243 15.125 211.036
1840 385 19.089 114.098 1840 338 21.523 85.517 
1841 543 36.275 140.172 1841 448 36.524 135.952 
1842 548 40.527 163.293 1842 561 41.596 165.296 
1843 348 23.699 106.103 1843 355 25.731 117.296 
1844 487 34.860 79.901 1844 471 35.420 136.908
1845 596 50.763 223.730 1845 576 53.081 219.439
1846 713 70.295 312.285 1846 790 77.385 323.644 

Griyle işaretlenenler artış olan yıllardır. 
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3.2 Sosyo-Ekonomik Yapı 

Selanik kenti de tarihi boyunca, İzmir gibi farklı etnik grupların egemenliğine 

girdiğinden, nüfus yapısında devamlı bir hareketlilik ve çeşitlilik görülmektedir. 

Üstelik kentin kurulduğu çağlardan beri liman odaklı gelişmesi ve Doğu Akdeniz 

ticaret faaliyetleri içinde önemli bir yere sahip olması da, kozmopolit yapıda bir 

nüfus barındırmasına yol açmıştır. Osmanlılar kenti fethetmeden önce, Selanik’te 

yine İzmir’de olduğu gibi bir Venedik kolonisi bulunmaktaydı. 1423’ten başlayarak 

Venedikliler kentin yönetimine tümüyle egemen olmuşlardı, ancak bu dönemde 

halkın çoğu kenti terk etmişti (Kiel, 2009, s. 353). 

1430’da kente egemen olan Osmanlılar azalan nüfusun artması için çeşitli 

girişimlerde bulunmuştur. Osmanlı hükümdarı II. Murad, Venedikliler döneminde 

kenti terk edenlere geri dönmeleri çağrısında bulunmuş ve dönenlere önceden 

edindikleri mal ve mülklerini geri vermiştir; ayrıca yakındaki bir Osmanlı yerleşmesi 

olan Yenicevardar’dan yaklaşık 1000 Türk’ü Selanik’e yerleştirmiştir (Kiel, 2009, s. 

353). 1478 tarihli tahrir kaydından aktaran Kiel’e (2009, s. 353) göre, kentte 864 

Müslüman ve 994 Hıristiyan hanesi bulunmaktadır; hane içindeki kişi sayısı 5 

alınırsa, kentte yaklaşık 4300 Müslüman, 5000 Hıristiyan yaşadığı ve kent nüfusunun 

10.000’e yakın olduğu varsayılabilir. Bu durumda, Müslümanların sayısı kent 

nüfusunun neredeyse yarısına yakındır. 1488 tarihli cizye defterine göre ise, kentte 

1057 Hıristiyan hanesi kayıtlıdır (Kiel, 2009, s. 353). Nüfusla ilgili varsayım 

yapılmasına olanak veren bu kayıtlar, kentin Osmanlı döneminin başından beri 

kozmopolit bir nüfus yapısı içerdiğini ve daha 15. yüzyıl sonunda kalabalık ve 

gelişmiş bir kent durumuna geldiğini gösterir.  

II. Bayezid döneminde İber Yarımadası’ndan ve Orta Avrupa ülkelerinden göçe tabi 

tutulan Yahudiler Selanik’e yerleştirilmiştir ve kentteki nüfus gruplarının oranı 

değişmiştir. 16. yüzyıla gelindiğinde İstanbul, Selanik ve Safed kentleri Osmanlı 

Yahudilerinin önemli ekonomik ve ruhani merkezleri haline gelmiştir (Goffman, 

1995, s. 71). 1502 tarihli Osmanlı kayıtlarında Selanik kentinde 37 Müslüman 

Mahallesi’nde toplam 1680 hane, 10 Hıristiyan Mahallesi’nde ise, toplam 1237 hane 

olduğu, Yahudilerin ise, “Batı’dan gelen Musevi Cemaati” adıyla toplam 754 hanede 

oturduğu belirtilmiştir (Kiel, 2009, s. 354). Bu kayda göre, sadece hane sayıları 

birbirine oranlandığında, 1502’deki kent nüfusunun 1478 nüfusuna oranla iki katına 
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çıktığı ve nüfus gruplarının oranlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. 1519 

tarihli bir icmal tahrir defterine göre ise, kentte 1374 Müslüman hane, 1387 

Hıristiyan hane ve 3143 Yahudi hane bulunmaktaydı (Faroqhi, 1997, s. 123). Bu 

kayıttaki hane sayıları dikkate alındığında, yine nüfusun 1502 yılına göre iki katına 

çıktığı ve Yahudi Cemaati’nin kentteki baskın nüfus grubu olduğu varsayılabilir. 

Sonuç olarak nüfus gruplarının oranları farklı olsa da, 16. yüzyılda Selanik’in sosyal 

yapısı İzmir’le benzer bir kompozisyona sahip olmuştur. İzmir’e ait 1528 tarihli 

kayıtlara göre kentte toplam 256 hane bulunmaktadır (Kütükoğlu, 2001, s. 519). 

Oysa 1519 yılında Selanik’in toplam hane sayısı 5904’tür, dolayısıyla, Selanik’in bu 

dönemde İzmir’in yaklaşık 20 katı bir nüfusa sahip olduğu görülmektedir.  

1519’dan sonra kent nüfusunda düşüş yaşanmıştır: 1530 tarihli tahrir defterinde 

toplam 4587 hane kayıtlıdır (Kiel, 2009, s. 354), yani yaklaşık 23.000 kişilik bir 

nüfus olduğu varsayılabilir, oysa 1519’daki toplam hane sayısına göre nüfus yaklaşık 

29.000 kişidir. Faroqhi (1997, s. 123) 1560 tarihli mufassal kayıtlarında23 nüfusun 

773 Müslüman, 1047 Hıristiyan ve 2645 Yahudi haneden oluştuğunu kaydeder, hane 

sayısı 1530 sayımına yakın olduğundan toplam nüfusun çok değişmediği 

varsayılabilir. 16. yüzyılın sonuna doğru, Selanik’in Osmanlı egemenliğine 

geçmesiyle kaçan Rum nüfusu, Agrafa, Aspropotamos (Trikala), Epir ve Tesalya’dan 

kent ve çevresindeki yerleşimlere geri dönmeye başlamıştır (Papagiannopoulos, 

1982).  

1613 tarihli mufassal kaydında 1090 Müslüman, 561 Hıristiyan ve 2033 Yahudi 

hanesinin olması (Faroqhi, 1997, s. 123), kentteki Hıristiyan nüfusta 50 yıl içinde 

büyük bir düşüş yaşandığını, buna karşılık Müslüman nüfusun arttığını ve Yahudi 

nüfusun da kısmen azaldığını göstermektedir. Nüfus değişimindeki önemli 

etkenlerden biri de 1516, 1530, 1545, 1550, 1553, 1572, 1581, 1588, 1609 

yıllarındaki kolera salgınları (Vacalopoulos, 1963, s. 106; Hassiotis, 1997, s. 140) ile 

1604-1620 yılları arasındaki veba salgınlarıdır (Tanaç Zeren, 2010, s. 103). 1545 

salgınında 7000’den fazla Selanikli Yahudi ölmüştür (Dimitriadis, 2008, s. 455). 16. 

yüzyılda Venediklilerin artan talebiyle önce ham yün fiyatlarının yükselmesi, daha 

sonra 1580’lerde Osmanlı pazarına çok miktarda ucuz İngiliz kumaşının girmesi gibi 

nedenlerle Selanik’te Yahudilerin dokumacılık sektörü duraksamaya uğramıştır 

                                                 
 
23 Arazi tahrirlerinin ayrıntılı sonuçlarını içeren kayıtlar. 
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(Faroqhi, 1997, s. 124). Bunun sonucunda, dokumacılıkla geçinen Yahudiler başka 

Rumeli kentleri ile başta İzmir olmak üzere Batı Anadolu kentlerine göç etmişlerdir 

(Goffman, 1995, s. 74), bu nedenle 1613 sayımındaki Yahudi nüfusunun azalması 

açıklanabilmektedir. 

Evliya Çelebi (1985, s. 90) 33.060 adet ev ve 100.000 Yahudi olduğunu 

kaydetmiştir, hane başına beş kişi hesaplanırsa, yaklaşık 165.000 kişilik bir nüfus 

demektir. Ancak bu rakamların abartılı olduğu düşünülmektedir. Bu dönemde kentin 

toplam nüfusunun bile 100.000’den daha az olduğu varsayılmaktadır. Kaldı ki, 17. 

yüzyıldan sonra da sürekli kolera salgınları kent nüfusunu etkilemeye devam 

etmiştir. 1648 ve 1679 salgınları ile 18. yüzyılda 1712-14, 1717, 1719-21, 1730, 

1740, 1748, 1758-60, 1761-63, 1778, 1781, 1788 yıllarında meydana gelen salgınlar 

kent nüfusunu düşürmüştür (Vacalopoulos, 1963, s. 106; Hassiotis, 1997, s. 140). 

Dimitriadis (2008, s. 456), 1730 salgınında ölüm oranının çok yüksek olduğunu, 

1337 Hıristiyan, 2239 Türk ve 3935 Yahudi’nin öldüğünü belirtmiş; 1740 salgınının 

ise, Mart ayında başlayıp hava sıcaklığının artmasıyla ölüm oranının yükseldiğini, 

sadece Mart ayında günde 20-25 kişi ölürken, Nisan ayında 300, Haziran ayında 500 

kişinin öldüğünü bildirmiştir. 

18. yüzyılda 1759, 1781 ve 1784 yıllarında veba salgınlarının da görüldüğü 

bilinmektedir (Panzac, 1997, s. 12, 27). Buna karşılık, bu dönemde kentin ticari 

olarak öneminin artması nüfusunun da artmasını sağlamıştır. Lascaris’in (1939, s. 11) 

aktardığına göre, Fransız Konsolosu J. V. Arasy, 1777 yılında kentin nüfusunun 

70.000 kişi olduğunu, bunun 30.000’inin Müslüman-Türklerden, 25.000’inin 

Yahudilerden ve 15.000’inin Rumlardan oluştuğunu kaydetmiştir. Veba salgınları 

sonrasında 1787-97 yılları arasında Fransız Konsolosu olan Félix Beaujour’a (1800, 

s. 53) göre 60.000 olan Selanik nüfusu daha olası bir tahmin gibi görünmektedir. 

Buna karşılık, M. Dumas’ın (1839, s. 180) belirttiği 70.000 rakamı daha abartılı 

olabilir. Ancak ne kadar güvenilir olduğu bilinmeyen bu tahminlerin kesin veriler 

olarak değerlendirilmemesi gerekir. 

19. yüzyılda 1814, 1837-38 veba salgınları ile 1832 ve 1848 kolera salgınları kentin 

nüfusunun dalgalanmasına yol açmıştır (Anastassiadou, 2001, s. 77-78). Balkanları 

etkileyen 1837-38 salgınında, yalnızca Selanik’te 6.000 kişinin öldüğü bilinmektedir 

(Anastassiadou, 2001, s. 77). 19. yüzyılın başında kentin nüfusunun 

seyahatnamelerden alınan verilere dayanarak, 60.000 ila 70.000 arasında olduğu 



 
 

77

düşünülmektedir: 1806’da gelen Leake’in (1835, s. 248) nüfus tahmini 65.000, 

1809’da gelen Galt’ın (1812, s. 226) 70.000, 1812’de gelen Holland’ın (1819, s. 53) 

ise, 70.000’den fazladır. Gounaris (1994, s. 104) ise, 1800’lerde Selanik nüfusu için 

50.000 ila 60.000 arasında bir tahminde bulunmaktadır. 

Sadece erkeklerin sayıldığı 1831 sayımında Rumeli Eyaleti’nin Selanik Sancağı’na 

ait nüfus verileri şöyledir: 12.368 Müslüman; 21.669 Reaya; 511 Çingene ve 5667 

Yahudi (Karpat, 2003, s. 149). Sonuçta varılan toplam nüfus 40.215’tir. Rumeli 

Eyaleti’nin toplam nüfusu 1.061.072’dir ve Selanik Filibe (Plovdiv)’den24 sonra 

eyaletin en kalabalık sancağıdır (Karpat, 2003, s. 149). Tıpkı İzmir’de olduğu gibi, 

varlığı konsolosluk kayıtları ve seyahatnamelerde geçen yerleşik Avrupalı ve 

Levanten nüfusun “reaya”25 başlığı altında sayıma dâhil edilip edilmediği 

bilinmemektedir26. 1831 sayımında erkeklerle kadınların sayısı eşit alınacak olursa, 

yaklaşık bir varsayım ile Selanik’in yerleşik nüfusunun o dönemde 80.000 olduğu 

söylenebilir. Ancak bu nüfus verileri sancağa aittir, dolayısıyla Selanik kenti dışında 

çevresindeki bölgelerin nüfusu da 80.000’e dâhildir. Kentteki Avrupalı ve Levanten 

nüfusunun büyük olasılıkla hesaba katılmadığı da düşünülmelidir.  

1831 nüfus sayımının öncesinde gelen seyyahların tahminleri ise değişiklik 

göstermektedir: 1829’da Slade (1833, s. 450) nüfusun 60.000 kişi olduğunu 

varsaymıştır; 1830’da Selanik’e gelen babası C. P. Yorke’un anılarından aktaran 

Lady Biddulph of Ledbury’e (1910, s. 137) göre ise, kent nüfusu 70.000 kişidir. 1831 

sayımının sancak nüfusu olduğu dikkate alındığında kentin o tarihteki gerçek 

nüfusunu tahmin etmek zordur, ancak 1834’te kente gelen misyoner Schauffler’in 

(1835, s. 170) raporunda belirttiği 100.000 kişilik nüfus tahmininin abartılı bir rakam 

olduğu kesindir.  

1837-38 arasında Balkanları etkileyen şiddetli veba salgını sonucu 6000 Selaniklinin 

ölmesi (Anastassiadou, 2001, s. 77), 1838 yılında kente gelen Fallmerayer’in (1845) 

ve 1839 yılında İngiliz Konsolosu Blunt’un (aktaran Vakalopoulos, 1976, s. 150) 

                                                 
 
24 Aynı tarihte Filibe nüfusu 58.588’dir (Karpat, 2003, s. 149). 
25 Genellikle Balkanlar’da Ortodoks Hıristiyanlar 19. yüzyılda “reaya” olarak anılıyordu ve Rumlar, 
Bulgarlar, Sırplar ve Ulahlar anlamına geliyordu (Karpat, 2003, s. 154), bu yüzden reaya başlığı 
altında verilen rakamlar, tam olarak Rum nüfusuna karşılık gelmediği gibi, diğer Hıristiyanları da ne 
kadar kapsadığı belirsizdir. 
26 Osmanlı İmparatorluğu’nda 1830 yılından başlayarak Katoliklere ve 1848 yılından başlayarak 
Protestanlara “millet” statüsü verilmiştir (Eroğlu, 1997). 
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1831 nüfus sayımından daha düşük bir rakam vermesine yol açmış olabilir. İngiliz 

Konsolosu 59.000, Fallmerayer (1845) 70.000 tahmininde bulunmuştur; verilerin 

arasındaki fark nedeniyle kesinliklerine şüpheyle bakılmalıdır. Yukarıda sözü edilen 

resmi kayıtlar ve seyahatnamelerden elde edilen nüfus verileri Çizelge 3.4’te 

özetlenmiştir. Çizelgede Osmanlı Devleti’nin resmi kayıtları gri ile işaretlenmiştir. 

Çizelge 3.4 : Seyahatnameler ve resmi kayıtlara göre Selanik nüfusu (1450-1840). 

Tarih Kaynak (1) Müslüman
-Türk 

Rum Yahudi Frenk Toplam 

1478 Tahrir defteri 4300 5000   9300 

1502 Tahrir defteri 8400 6200 3800  18.000 

1519 İcmal tahrir 
defteri 

6900 6900 15.000  29.000 

1530 Tahrir defteri     23.000 

1560 Tahrir defteri 3900 5200 13.200  22.000 

1613 Tahrir defteri 5500 2500 10.000  18.000 

1668 Evliya Çelebi   100.000  165.000 

1669 Dreux (2)     40.000 

1679  Croix (3)  10.000 4000 22.000 (1)  36.000 

1723 (4) -     50.000 

1733 Souciet (5) 10.000 8.000-9000 18.000-
20.000 

 40.000 

1741 (6) -     80.000 

1777 Arasy 30.000 15.000 25.000  70.000 

1783 Dumas  39.800 10.000 20.000 200 70.000 

1788 Bisani (7) 37.000 20.000 23.000 (8) 80.000 

1787-97 Beaujour 30.000 16.000 12.000 2.000 60.000 

1806 Leake 35.000 15.000 13.000 2.000 65.000 

1809 Galt 20.000 10.000-
15.000 

30.000 5.000-
10.000 

70.000 

1812 Holland <35.000 10.000 
(2000 hane) 

15.000-
20.000 
(3.000-4000 
hane)

 >70.000 

1829 Slade  30.000 60.000 
1830 Yorke     70.000 
1831  Sayım kaydı  12.368 

erkek 
21.669 
erkek Reaya 

5667 
erkek 

- 80.000 (9) 

1834 Schauffler     100.000 
1838 Fallmerayer >25.000 3000 30-36.000  70.000 
1839 Blunt 15.000 + 

5.000 
(dönme) 

13.000 25.000 1.000 59.000 

(1) Tahrir defterlerindeki hane sayısı 5 ile çarpılarak kişi sayısı hesaplanmıştır. (2) Aktaran Grigoriou 
ve Hekimoglou, 2008, s. 53 (3) Küçük çocuklar ve kadınlar dâhil edilmemiştir (aktaran Grigoriou ve 
Hekimoglou, 2008, s. 55). (4) Hassiotis, 1997, s. 142. (5) Hassiotis, 1997, s. 142. (6) Hassiotis (1997, 
s. 142) seyyah kayıtlarından derlediği bu rakamın abartılı olduğunu vurgular. (7) “A Picturesque Tour 
Through Part of Europe, Asia and Africa”dan (1793, s. 41-45) aktaran Grigoriou ve Hekimoglou 
(2008, s. 85). (8) Frenklerin sayısı Rumlarla birlikte verilmiştir (aktaran Grigoriou ve Hekimoglou, 
2008, s. 85). (9) Kadın ve erkek sayısı eşit alınarak tahmin edilmiştir. 
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3.2.1 Osmanlı uyruğundaki Müslümanlar 

Selanik kentindeki Müslüman Cemaati ağırlıklı olarak Türklerden oluşmaktadır. 

Kentte ve özellikle de çevresindeki köy ve kasabalarda daha yoğun olarak yaşayan 

Türklerin Selanik’e ilk gelişleri, daha önce belirtildiği gibi, kentin fethedildiği 

dönemlere dek uzanmaktadır (Gökaçtı, 2001). 1430 yılında Osmanlılar kenti 

fethettikten sonra ilk olarak Yenicevardar’dan, daha sonra da civardaki diğer kent ve 

kasabalardan gelen Türkleri Selanik’e yerleştirmiştir (Gökaçtı, 2001, s. 343). Ancak, 

Gökaçtı (2001, s. 343) bu nüfus yerleştirme politikalarına karşın, kentin ve yakın 

çevresinin 16. yüzyıla kadar kayda değer bir Müslüman Türk nüfusa sahip 

olmadığını, bu durumun ancak Kanuni Sultan Süleyman döneminde Anadolu’daki 

büyük grupların Balkanlar’a ve özellikle Selanik çevresine yerleştirilmeleri ile 

değiştiğini kaydeder.  

Kiel’e (2009, s. 354) göre, 16. yüzyılın başından sonra Yahudilerin Selanik’e 

yerleşmesiyle Müslüman nüfusun oranı düşüş göstermiştir; hatta bu oran 1530-1560 

arasında % 17’ye dek gerilemiştir; buna karşılık 17. ve özellikle 18. yüzyılda 

Müslüman nüfusunun artışa geçtiği kayıtlardan izlenmektedir. Kiel (2009, s. 354), bu 

değişimlerin nedeninin ekonomik sıkıntılar ve art arda gelen veba salgınlarına bağlı 

olduğunu düşünmektedir. 

1478 ve 1502 tarihli defterlerdeki kayıtları inceleyen Kiel (2009, s. 354), Müslüman 

nüfusun genellikle esnaflık yaptığı sonucuna varmıştır; bu kayıtlara göre 1502 tarihli 

defterde en geniş meslek grubunu Türk yünlü dokumacılar oluşturmaktadır, onlardan 

sonra terzi, ipek dokumacıları, deri işçileri, boyacılar, kuyumcular, bakırcılar, 

nalbantlar, at arabası tamircileri, saraçlar, bakkallar, kasaplar, sabun yapımcıları, 

semerciler, boyacılar ve kâtipler gelmektedir. Kiel (2009, s. 354), bu defterlere göre 

Selanik’e yünlü dokumacılık mesleğini yalnızca İspanya’dan gelen Yahudilerin 

getirmediğinin kanıtlandığını belirtmektedir. Gökaçtı (2001, s. 343) ise, 16. yüzyılda 

Selanik ve çevresine yerleşen Yörüklerin yayımlanan fermanlar ile madenlerin 

işletilmesine, kalelerin inşasına ve onarımına, karayolları ile su yollarının yapımına 

ve gerektiğinde onarımına memur edildiklerini belirtir. Bu sayede bölgede yaşayan 

Yörükler de göçebe hayattan yerleşik hayata geçerek, hem Selanik’in nüfusunun 

artmasına sebep olmuş, hem de kent ekonomisine katkıda bulunmuştur (Gökaçtı, 

2001, s. 343).  
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Gökaçtı (2001, s. 344), 17. yüzyıl sonundaki kayıtlarda, “Evlâd-ı Fatihân” isimli bir 

Türk grubu bulunduğunu saptamış, bu grubun kentin ve çevresinin fethine 

katıldıkları veya yardımcı oldukları için buraya yerleştikleri sonucuna varmıştır. 

Yazara göre, bölgedeki yolların bakımı, güvenliği gibi hizmetler için bu grup 

görevlendirilmiştir; ayrıca askerlikten ve çeşitli vergilerden muaf tutulan Evlâd-ı 

Fatihân grubu büyük bir olasılıkla 17. yüzyıl sonundaki siyasal gelişmelerin bir 

sonucu olarak bu tür görevlere getirilmiştir. Gökaçtı (2001, s. 344) bu grubun 

edindikleri çeşitli hakların Tanzimat Fermanı’na kadar devam ettiğini, ancak bu 

tarihten sonra ayrıcalıklı konumlarını kaybettiklerini belirtmiştir.  

19. yüzyılda Müslümanların çoğunluğunun kazançlarını Selanik dışındaki 

topraklarının ve kiraya verdikleri evlerinin geliri ile sağladıkları, ayrıca küçük 

tüccarlık, balıkçılık, aşçılık, kayıkçılık gibi çeşitli iş kollarında çalıştıkları 

bilinmektedir (Gökaçtı, 2001, s. 345). 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak ise, 

hem imparatorluğun, hem de buna bağlı olarak Selanik’in geçirdiği değişim 

sonucunda, Müslümanların iş kollarının da değiştiği görülmektedir. 

3.2.2 Osmanlı uyruğundaki Gayrimüslimler  

Kentteki Gayrimüslim Cemaat arasında en önde gelen grup Yahudilerdir ve kentteki 

varlıkları Osmanlı dönemi öncesine dayanır. Molho (2005, s. 37) M.Ö. 324’te Büyük 

İskender tarafından özgürlüklerine kavuşturulan Yahudilerin M.Ö. 315’te kurulan 

Thessalonike’ye yerleştiğini, ayrıca kent kurulduktan sonra Kassandros’un nüfusu 

arttırmak için Yahudilerle beraber başka azınlıkları da getirttiğini kaydeder. 

Vacalopoulos’a (1963, s. 13) göre, Selanik kentinin Roma idaresine geçtiği ve 

ticaretinin gelişme gösterdiği dönemden beri, Yahudiler kente büyük gruplar halinde 

gelmiştir ve Hıristiyanlığın yayılmasından önce kentte kalabalık bir yerleşik Yahudi 

nüfusu oluşturmuştur. Galanti (1995) de, Aziz Pavlus Selanik’i ziyaret ettiğinde 

(M.S. 50) burada büyük bir sinagoga sahip ve yerleşik bir Yahudi Cemaati 

bulduğunu kaydeder. Molho (2005, s. 38) Romaniot ve Eşkenaz Yahudilerinin 

1376’da Selanik’e geldiğini belirtir. Dimitriadis (2008, s. 159) 1420 öncesinde kentte 

Etz-Haim isimli bir Yahudi Mahallesi bulunduğundan söz eder. 15. yüzyılın sonunda 

büyük bir çoğunluğu İspanya ve Portekiz’den, diğer bir kesimi başta Almanya olmak 

üzere Orta Avrupa ülkelerinden Osmanlı devletine gelen Yahudiler, Selanik’e 

yerleştirilmiştir (Gökaçtı, 2001, s. 319).   
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Kentin resmi kayıtlarından da Yahudi nüfusunun hareketi izlenebilmektedir. 1488 

tarihli bir cizye defteri, kentte hiçbir Yahudi hanesinden söz etmez (Kiel, 2009, s. 

353). Daha önce de belirtildiği gibi, 1502 tarihli defterde 754 hanelik bir Yahudi 

topluluğu kaydedilmiştir, bunlar “Alamanya” (68 hane) ve “İspanya” (686) olmak 

üzere iki cemaatten oluşmaktadır (Kiel, 2009, s. 354). 1560’da hane sayısı 2645’e 

çıkar, 1613’te 2033’e düşer (Faroqhi, 1997, s. 123). Kente gelen Yahudilerin 

kökenleri de, yine bu resmi kayıtlardan izlenebilir: 1530 tarihli defterde kentteki 

Yahudilerin İspanya, İtalya ve Portekiz’in bütün kasabalarından, ayrıca Fransa ve 

Almanya’dan geldikleri kaydedilmiştir (Kiel, 2009, s. 354). 

Selanik kentine Yahudilerin gelişi 18. yüzyıla kadar devam etmiştir. 1648-1658 

yılları arasında Ukrayna’dan kaçan Yahudiler Osmanlı İmparatorluğu’na, özellikle 

Selanik’e gelmiştir (Eroğlu, 1997). 19. yüzyıldaki nüfus verilerine bakıldığında, 1831 

nüfus sayımında Selanik sancağına kayıtlı toplam 5667 Yahudi (erkek) olduğu 

görülür (Karpat, 2003, s. 149). Bu kentteki Yahudi nüfusu, yine aynı sayıma göre 

Rumeli Eyaleti’ndeki toplam Yahudi nüfusunun (9.955) % 57’sini oluşturmaktadır 

(Karpat, 2003, s. 149).  

Gökaçtı (2001, s. 319), meslekleri dokumacılık olan bu nüfus grubunun kente 

yerleştirilmesinin temel nedeninin ekonomik olduğunu, çünkü Makedonya 

bölgesinde hayvancılığın daha çok geliştiğini ve yün üretiminin diğer birçok yöreye 

göre daha fazla olduğunu kaydeder. Galanti (1995) de, bu savı destekleyerek İber 

Yarımadası’ndan gelen Yahudilerin beraberinde dokuma tezgâhlarını da getirmiş 

olduğunu kaydeder. I. Selim ve Kanuni Sultan Süleyman, Yahudilerin dokuma 

alanındaki hizmetlerinden ötürü yünün ihracatını yasaklamıştır ve ordunun (özellikle 

Yeniçerilerin) kıyafetlerinin hazırlanması için gereken dokumaları Yahudilerin 

sağlamasını buyurmuştur (Galanti, 1995, s. 126). Dolayısıyla Yahudiler, Osmanlı 

döneminde kente yerleştiklerinden beri dokumacılıkla ve ticaretle uğraşmıştır 

(Gökaçtı, 2001, s. 319; Anastassiadou, 2001) ve bu alanda gelişmeleri Osmanlı 

idaresinin etkisiyle olmuştur.  

Molho (2005, s. 38), Yahudilerin uluslararası ticaret, finans, tıp ve eczacılık 

alanlarında çalıştıklarını, ayrıca dokumacılığın yanı sıra silah ve barut üretiminde de 

aktif olduklarını kaydeder. 1812’de kente gelen ve ayrıntılı gözlem yapan Holland 

(1819, s. 54-55), Yahudilerin nüfusun çoğunluğunu oluşturduklarını ve sosyo-

ekonomik olarak üst düzeydeki Yahudilerin Selanik Çarşısı’nda brokerlik veya 
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perakendecilik yaptığını, diğerlerinin ise liman ve diğer iş yerlerinde hamal olarak 

çalıştığını belirtmiştir. Tanzimat öncesi Selanik’e ait vakıf defterlerini incelemiş olan 

Anastassiadou (2001, s. 287), Yahudilerin terzilik, eski giysi onarımı, cam 

üflemeciliği, çini imalatı, tenekecilik, çömlekçilik gibi çeşitli zanaatlerle uğraştığını 

belirlemiştir. 

Yahudiler kökenlerine göre birer cemaat oluşturmuş ve Selanik’e geldiklerinde 

hemşerilerinin kurmuş olduğu sinagoglara kayıtlarını yaptırmıştır. Kayıtları yapan 

cemaat yöneticileri gelen Yahudilere uygun bir iş ve kalacak yer sağlamıştır. Her 

cemaatin hahamı o cemaatin yöneticisi konumunda olmuştur (Eroğlu, 1997). Dini ve 

sosyal hayatı düzenleyecek kurallar koyan hahamlar, ibadet işlerinin yanı sıra evlilik, 

boşanma ve cemaat üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları sonlandırma gibi işleri de 

üstlenmiştir (Eroğlu, 1997; Anastassiadou, 2001, s. 56). Ayrıca hahamlar devlete 

verilecek vergileri cemaat üyelerinin servetleri ölçüsünde paylaştırmıştır. 17. 

yüzyılın başında ise, Yahudi cemaatlerinin ileri gelenlerinden ve hahamlardan oluşan 

bir “üst kurul” meydana getirilmiştir. Bu kurul merkezi bir yönetim oluşturmuş ve 

“Hahambaşılık” kurumu ortaya çıkmıştır (Eroğlu, 1997, s. 94). Hahambaşı 

öncülüğünde hahamlardan oluşan bir ekibin yanı sıra, cemaatin önde gelenlerinden 

seçilen ve danışmanlık görevi üstlenen “Colel” isimli laik bir meclis de bulunmuştur 

(Anastassiadou, 2001, s. 58).  

Yahudiler Selanik’in sadece ekonomik değil, kültürel hayatına da önemli katkılarda 

bulunmuştur. 16. yüzyılda Selanik, Safed ve İstanbul gibi önemli bir ilim merkezi 

olmuş, bu dönemde din bilimleri, Latince, Arapça, tıp, astronomi ve doğa 

bilimlerinin öğretildiği birçok okul ve akademi kurulmuştur (Eroğlu, 1997, s. 95). Bu 

okulların başında 1520 yılında kurulan Talmud Tora gelmektedir (Anastassiadou, 

2001, s. 58). Ayrıca Selanik’te 1510 yılında Yahudiler tarafından bir matbaa 

kurulmuştur (Eroğlu, 1997, s. 95). Kiel’in (2009, s. 354) 1570’lere ait mühimme 

kayıtlarından aktardığına göre, veba salgınında birçok Yahudi öldüğü ya da 

çalışamayacak kadar hasta olduğu için, vergilerini ödeyemeyecek duruma gelmiştir.  

Daha önce de belirtildiği gibi, 17. yüzyılda Sabetay Sevi’nin ortaya çıkması ve 

ticarette yaşanan sıkıntılar nedeniyle, 19. yüzyılın ikinci yarısına dek Yahudilerin 

ticari ve kültürel hareketliliği azalmış olsa da (Eroğlu, 1997, s. 96); seyyahların 

anlatımlarından eğitime ne kadar önem verdikleri anlaşılmaktadır. 1679’da Selanik’e 

gelen Sieur de la Croix’nın “Mémoires du Sieur de la Croix” (1684, cilt 2, s. 262-
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266) eserinden aktaran Grigoriou ve Hekimoglou’na (2008, s. 55) göre, kentte 

Yahudilerin iki koleji bulunmaktadır ve 10.000’den fazla öğrenci eğitim 

görmektedir. 1726’da gelen Barski’ye göre, Yahudilerin 60’tan fazla okulu ve bilim, 

felsefe derslerinin verildiği bir akademisi vardır (aktaran Kiel, 2009, s. 356). Galt 

(1812, s. 227), 1809 yılında geldiği kentte Yahudilerin 2000 öğrencisi olan bir 

akademileri olduğuna değinmiştir, bu okul büyük olasılıkla Talmud Tora’dır. Ayrıca 

Yahudi Cemaati’nin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz tıbbi hizmet, gıda ve ilaç sunan, 16. 

yüzyılda kurulmuş olan Bikkur Holim Hastanesi bulunmaktadır (Molho, 1999, s. 80).   

Kentte Yahudilerden sonra gelen en önemli yerleşik Gayrimüslim Cemaat 

Rumlardan oluşmaktadır. Kentin tarihi gelişimine bakıldığında, M.S. 50 yılında Aziz 

Pavlus’un Selanik’te bir Hıristiyan Cemaati oluşturduğu ve Hıristiyanlığı yaymaya 

başladığı görülmektedir (Kiel, 2009, s. 352). Bu dönemden beri kentte yerleşik 

Hıristiyan nüfusunun olduğu, kent Bizans idaresine geçtiğinde ise, bu nüfusun 

“Ortodoks Hıristiyan” (Rum) cemaatini oluşturduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 

kent Osmanlı egemenliği altına girdiğinde, burada yerleşik bir Rum Cemaati’nden 

söz edilebilir. Venedik idaresi ve Osmanlı fethi sırasında kentten göç eden Rumlar 

olmuşsa da, Papagiannopoulos (1982) 16. yüzyılda Arnavutluk, Kuzey Epir ve Batı 

Makedonya’dan Selanik’e büyük çoğunluğu taş ustası olan Rumların geldiğini 

kaydeder.  

Tahrir defteri kayıtlarına göre, 15. yüzyıl sonunda kentteki Rumların sayısının 

Hıristiyan hanelerinin sayısından yola çıkılarak Müslüman nüfusuna eşit olduğu, 16. 

yüzyıl başında ise, Rum nüfusunun önce artıp, sonra düştüğü anlaşılmaktadır. 

Beaujour’un (1800, s. 53) bildirdiğine göre, Rum nüfusu 18. yüzyıl sonunda 

Müslüman nüfusunun yarısı kadardır. 19. yüzyıl başında Leake’in (1835, s. 248) 

tahminine göre, bu nüfus 15.000 kadar olup, yine Müslüman nüfusunun yaklaşık 

yarısı kadardır. Ancak Holland (1819, s. 54), 1812’de Rumların 2000 hane kadar 

olduğunu kaydeder. Bu rakama göre Rum nüfusunun yaklaşık 10.000 kişi olduğu 

varsayılabilir. 1821-1828 Yunanistan Bağımsızlık Savaşı ve 1830 yılında Yunan 

devletinin kurulması, kentteki Rum nüfusun göç etmesine yol açmıştır. Ancak sayıca 

Müslümanlardan ve Yahudilerden az olmalarına karşın, Selanik’te Rumlar 19. yüzyıl 

boyunca yaşamaya devam etmiştir (Anastassiadou, 2001).  

18. yüzyılda Rumlar ticarette ilerlemeye başlamıştır, bu sayede aralarında yeni bir 

burjuvazi sınıfı doğmuştur (Vacalopoulos, 1963, s. 96). Özellikle Pasarofça 
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Antlaşması’ndan (1718) sonra Avusturya ve Macaristan’da yaşayan Makedonyalı 

Rumlar için uygun bir ortam oluşması, Osmanlı İmparatorluğu ve Orta Avrupa 

arasındaki ticarette Rumların daha fazla aktif rol üstlenmesine yol açmıştır 

(Vacalopoulos, 1963, s. 93). Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile Rum tüccar ve 

denizciler Rusya’nın koruması altında ticari aktivitelerini arttırmış, bu sayede 

zenginliklerini çoğaltmışlardır. Ayrıca Fransız İhtilali’nden sonra, Fransız 

Hükümeti’nin Doğu Akdeniz’le olan ticaretini önemsemesinden ötürü, Makedonya 

ve çevresinden gelen Rumlar Selanik’e yerleşmişlerdir (Vacalopoulos, 1963, s. 97). 

1812’de kente gelen Holland (1819, s. 54), Rumların çoğunun ticaretle uğraştığını; 

Almanya, İstanbul, İzmir, Malta ve Yunanistan’ın çeşitli bölgeleriyle ticaret 

bağlantıları olduğunu kaydetmiştir. Ticaretin yanı sıra, Tanzimat Dönemi öncesi 

vakıf kayıtlarına göre Selanik’in “Ortodoks Cemaati” demircilik; dökmecilik; 

kuyumculuk; kürkçülük; basma, alaca ve keçe üretimi gibi zanaatlerle uğraşmıştır 

(Anastassiadou, 2001, s. 285). 

Anastassiadou’nun (2001, s. 61) saptamasına göre, 19. yüzyılın ikinci yarısına dek 

Bizans döneminden kalan kiliselerin bir kısmını kullanabilen Rumlar, cemaat 

örgütlenmesinde de Bizans modelini örnek almıştır; cemaatin yönetimi ise, 

metropolit başkanlığında çeşitli meslek birliklerine ait 12 kişiden oluşan bir meclis 

tarafından sağlanmaktadır. Tıpkı Yahudi Cemaati’nde olduğu gibi, Rum Cemaati’nin 

temsilcileri vergi toplamak, cemaate ait taşınmaz malları idare etmek ve okul, 

hastane gibi cemaat kuruluşlarına yönetici atamak gibi işlerle ilgilenmiştir 

(Anastassiadou, 2001, s. 61). Ayrıca, Rumların nüfus olarak çoğunlukta oldukları 

mahallelerde iki yöneticiye bağlı ruhani bir çevreleri oluşmuştur. Bu mahalle 

yöneticilerinin temel görevi ise, kiliselerinin bakımıyla ilgilenmek olmuştur 

(Anastassiadou, 2001, s. 45). Kilise 1856 yılına dek Rum Cemaati’nin padişah 

tarafından resmen tanınan tek temsilcisi olmuştur (Georgiadou, 1999, s. 133). 

1840 öncesinde Rumların eğitim ve kültür hayatıyla ilgili bilgiler sınırlıdır. 

Anastassiadou (2001, s. 62), 19. yüzyıl başında kentte tek bir Rum Okulu olduğunu 

kaydeder. Erkek çocukların eğitildiği bu okul Yunanistan Bağımsızlık Savaşı 

sırasında çalışmalarına ara vermiş, 1828’den sonra tekrar açılmıştır; Selanik’teki ilk 

Rum kız okulu ise, 1845’te kurulmuştur (Anastassiadou, 2001, s. 62). Ayrıca bu 

dönemde Aya Athanasios (Aya Tanaş) Selanik’in hem en kalabalık, hem de en 

zengin bölge kilisesi olup kültür ve eğitim faaliyetleriyle öne çıkmıştır 
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(Anastassiadou, 2001, s. 46). Ancak kentte ilk Rum matbaasının kurulması, ilk 

gazetenin basılması gibi kültürel aktivitelerin gerçekleşmesi 19. yüzyılın ikinci 

yarısında olmuştur.  

Kentte Yahudiler ve Rumların yanı sıra, Osmanlı uyruğu altında yaşayan bir Ermeni 

azınlığı da olmuştur. Bizans döneminden beri Selanik’te bulunan Ermenilerin 17. 

yüzyılda da tüccar ve zanaatkârlardan oluşan küçük bir topluluk halinde kentte 

yaşadıkları, hatta 18. yüzyılın ilk on yıllarında da kentte bulundukları bilinmektedir 

(Hassiotis ve Kassapian, 1990, s. 213-214). Minassian (1999, s. 148) ise Antik 

Çağ’dan 16. yüzyıla dek Selanik’te Ermenilerin bulunduğunu kaydeder. 1671’de 

Evliya Çelebi (1985, s. 89) kentte “16 adet kefere mahallesi” bulunduğuna değinmiş 

ve “Ermeni, Rum, Frenk, Sırp, Bulgar ve Latin keferelerin” bu mahallelerde 

oturduğunu bildirmiştir. 1707 yılında Selanik’e gelen Motraye (1727, s. 394), kenti 

“Türklerin, Rumların, Ermenilerin ve Yahudilerin oturduğu büyük bir ticaret kenti” 

olarak nitelemiştir. İncelenen kaynaklar kapsamında, 17. ve 18. yüzyıllar içinde 

kente gelen seyyahlar arasında Ermenilerin varlığını yalnızca Evliya Çelebi ve 

Motraye belirtmiştir. 1834’te kente gelen Schauffler (1835, s. 170) ise, “Selanik gibi 

bir ticaret kentinde Ermenilerin olmaması şaşırtıcıdır, burada oturan tek bir Ermeni 

ailesi bile yoktur” diye kaydetmiştir. Kentteki Ermeni toplumu hakkındaki ayrıntılı 

kayıtlar ancak 1881 yılından sonra elde edilebilmiştir (Hassiotis ve Kassapian, 1990, 

s. 214).  

3.2.3 Osmanlı uyruğu dışındaki toplumlar 

Daha önce de vurgulandığı gibi, Selanik’in 18. yüzyıl başında ticarette artan önemi 

nedeniyle, kente daha fazla sayıda Avrupalı tüccar ile temsilcileri gelmeye 

başlamıştır. Avrupa’dan gelen grupların başında Fransızlar gelir, çünkü onlar daha 

17. yüzyılda ilk konsoloslarını kente göndermiştir. Bu sayede 18. yüzyıl başında 

Selanik’te yavaş yavaş bir Fransız kolonisi oluşmaya başlamıştır. Konsolos ve 

tüccarların yanı sıra birkaç Cizvit de kente gelmiştir. Bu Cizvitler daha sonra, 1747 

yılında Fransız Konsolosluğu avlusunda St. Louis Kilisesi’ni inşa ettirmiştir 

(Vacalopoulos, 1963, s. 94; Anastassiadou, 2001, s. 47). Cizvitlerin ardından 1783’te 

kente gelen Lazaristler de aynı kiliseyi kullanmıştır (Hassiotis ve Kassapian, 1990, s. 

47). Vacalopoulos (1963, s. 94), kentteki Katolik Cemaati’nin ve Frenk 

Mahallesi’nin bu şekilde oluştuğunu, ayrıca bu cemaatin 13. yüzyılda Selanik’i 
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yöneten Venedik kolonisinin devamı olmadığını, ancak rastlantı sonucu, Venedik 

kolonisinin ilk yerleştiği liman çevresindeki alana yerleştiğini belirmiştir.   

3.3 Fiziksel Yapı 

3.3.1 Tarihi merkezin morfolojisi 

Selanik’in tarih öncesi ilk yerleşim merkezlerinden biri, Bizans dönemi kent 

surlarının doğu kısmının dışında yer almaktadır; bu alan Bronz ve Demir Çağı’ndan 

buluntular barındıran, “Selanik Tumbası” olarak adlandırılan bir höyükten 

oluşmaktadır (Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 32). Helenistik Dönem’de (M.Ö. 315’te) 

günümüzdeki liman ve çevresini kapsayan bir alanda kurulan kent (Vacalopoulos, 

1963, s. 8) bir ticaret merkezi olarak planlanmıştır ve geniş bir agora, bir tiyatro, bir 

hipodromla anıtsal yapılar inşa edilmiştir (Kiel, 2009, s. 352). Kentin bu dönemi 

hakkındaki arkeolojik veriler sınırlıdır, Tsaktsiras ve diğ. (2004, s. 37) Helenistik 

yerleşimin Thermaikos Körfezi’nin iç kısmının çevresindeki tepelerle sınırlı 

olduğunu ve yaklaşık 45-90 hektarlık bir alan kapladığını belirtir. Kentin bu 

dönemdeki kuruluşundan beri surlarla kuşatılmış olduğu bilinmektedir. Surların 

yüzyıllar boyu geçirdiği değişikliklerden ötürü Helenistik dönemdeki güzergâhının 

kesin olarak saptanması olanaklı değildir; ancak bu surların doğu sınırının 

günümüzdeki surların doğu duvarı ile çakıştığı sanılmakta, kentin limanının ise, 

günümüzdeki Navarinou Meydanı civarında olduğu (Şekil B.3) düşünülmektedir 

(Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 37-38).  

Roma döneminde, M.S. 1. yüzyıl ila 2. yüzyıl ortası arasında, kentin yeniden inşası 

söz konusu olmuştur. Bu dönemde görkemli kamusal ve özel binalar yapılmıştır ve 

Galerius’un saray kompleksi inşa edilmiştir (Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 39). 

Dönemin günümüze de kalıntıları ulaşan önemli yapıları arasında Agora, Incandata, 

Tiyatro ve Stadium, Galerius Sarayı, Rotonda yer almaktadır (Şekil B.4).  

2. yüzyıl ortasında yaklaşık 20.000 m²lik bir alana kurulan Agora, kentin çarşısı ve 

idari merkezi olarak kullanılmıştır. Günümüzün Phillippou, Olympou, Agnostou 

Stratioti ve Karbola Caddelerinin kesişimindeki meydanda yer alan Agora (Şekil 

B.5) 3. ve 4. yüzyıllarda değişime uğramıştır ve 5. yüzyıldan sonra terk edildiği 

düşünülmektedir (Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 40). Incantada ise, Agora’nın 

güneyinde 3. yüzyılda yapılmış, büyük bir olasılıkla bir hamam ya da gymnasium 
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kompleksinin parçası olan çift katlı bir kolonaddır (Şekil B.6). Seyahatnamelerde 

sıkça sözü edilen kalıntının parçalarının çoğu 1865’ten sonra Paris’e götürülmüştür 

(Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 47-48). Tiyatro ve Stadium yapıları ise, Navarinou 

Meydanı’nın doğusuna 2. yüzyıl ortasında inşa edilmiştir (Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 

48). 

300 yılında Galerius, eyaletin merkezini Selanik’e taşımış ve bunun sonucunda 

imparatorluk sarayı burada inşa edilmiştir. Yaklaşık 150.000 m²’lik bir alana yayılan 

saray kompleksi, Roma döneminde kentin hem dini, hem de idari merkezini 

oluşturmuştur. Bu yapılar grubu, Galerius Kemeri (Kamara) (Şekil B.7), Hipodrom 

ve Rotonda’yı içerir (Tsaktsiras ve diğ., 2004, s.50). Günümüze de kalıntıları ulaşan 

bu yapılar kent içinde birbirinden kopuk olarak yer almaktadır. İçlerinden Rotonda 

anıtı Galerius kompleksi’nin ana yapısı olup, günümüzde de sağlam durumdadır 

(Şekil B.8). Yuvarlak planlı, yığma sistemde tuğla ile inşa edilmiş Rotonda, 4. 

yüzyılda kiliseye çevrilmiştir (Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 61-63) (Şekil B.9). Kentin 

Antik Dönem ve sonrasından kalan izleri, Selanik’e gelen seyyahların da dikkatini 

çekmiştir. Örneğin, 1591’de kente gelen Gabriele Cavazza, yollarda bazısı ayakta, 

bazısı yıkılmış durumda, mermer, porfir, serpantin cinsi taşlardan yapılmış birçok 

sütun gördüğünü belirtir (Mertzios’un 1947 tarihli “Mnimeia Makedonikis Istorias” 

kitabında s. 131-137’den aktaran Grigoriou ve Hekimoglou, 2008, s. 38). 

Bizans döneminde kent 620’de geçirdiği depremle yerle bir olmuş, böylece antik 

yerleşim yeri ortadan kalkmış, sonrasında ise, dar, eğri büğrü sokakları, binalar 

arasında bahçeleri ve yeşilliğiyle yeni bir görünüme kavuşmuştur (Kiel, 2009, s. 

352). Bizans döneminde Selanik’te çok sayıda kilise inşa edilmiştir. 5. yüzyılda inşa 

edilen Akhiropitos Kilisesi (Aziz Paraskevi) kentin ilk kilisesidir. Yine 5. yüzyılda 

yapılan ve daha sonra yıkılarak birkaç kez yeniden inşa edilen, Selanik’in koruyucu 

azizine adanan Aziz Dimitri (Agios Dimitrios, St. Demetrius) Kilisesi (Şekil B.10); 

5. yüzyılda yapılan Osios David (St. David) ve Aya Minas (Agios Minas, St. Minas) 

Kiliseleri; 7. yüzyıl ortası-8. yüzyılda inşa edilen Aya Sofya (Şekil B.11); 9. yüzyılda 

yapılan Aya Theodora ile 11. yüzyılda yapımı tamamlanan Panagia Halkeon bu 

dönemin önemli kiliselerindendir (Moutsopoulos, 2002, s. 195-203). 9. yüzyılda 

kültürel bakımdan zenginleşmeye başlayan kentte, 13. ve 14. yüzyıllarda Paleologlar 

zamanında edebiyat, filoloji, felsefe, teoloji, resim ve mimari gibi dallarda başarı 

gösteren kişiler yetişmiştir. Bu dönemin kültürel zenginliği mimarlık ve sanat 
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eserlerine de yansımıştır (Moutsopoulos, 2002, s. 164). Geç 13. veya erken 14. 

yüzyılda yapılan Aya Ekaterini (St. Catherine) ile 14. yüzyılda inşa edilen Kutsal 

Havariler (Agii Apostoli, Holy Aposteles), Aya Panteleimonas, Aya Nikolaos 

Orfanos, Taksiyarhis, Profit İliyas ve Panagia Lagudiani (Laodighitria) Kiliseleri ile 

Vlatadon Manastırı Paleologlar Dönemi’nin önemli dini yapılarıdır (Moutsopoulos, 

2002, s. 203-210) (Şekil B.12).  

Selanik Osmanlı idaresine geçtikten sonra, kentin fiziksel görünümünde önemli 

değişiklikler olmuştur. Mevcut surlar onarılarak yeni kuleler eklenmiş, Bizans 

dönemi kiliselerinin bir kısmı birer minare eklenerek camiye çevrilmiş, ayrıca 

külliyeler, hamamlar, türbeler ve bedesten gibi geleneksel kamu yapıları yapılmıştır. 

Bunlardan ilki II. Murad döneminde kent merkezinde, Vardar (Egnatia) Caddesi 

üzerinde inşa edilen çifte hamam ve han olmuştur (Kiel, 2009, s. 354) (Şekil B.13). 

Sultan II. Mehmed döneminde Vardar Caddesi’nin güneyinde Bedesten inşa 

edilmiştir (Sambanopoulou, 2008b, s. 246) (Şekil B.14). Ayrıca 15. yüzyılın sonunda 

II. Bayezid’ın vezirlerinden İshak Paşa Alaca İmareti’ni (Külliyesi) yaptırmıştır 

(Gökaçtı, 2001, s. 324) (Şekil B.15). Yine bu dönemde II. Murad dönemi yapıları 

yakınında Hamza Bey Camisi inşa edilmiştir (Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 166). 

Osmanlı döneminde kentin Roma Dönemi’nden beri süregelen yatay yol aksı Via 

Egnatia değişmemiş, sadece Osmanlı döneminden sonra “Vardar Caddesi” adıyla 

anılmaya başlanmıştır27. Roma döneminin düşey yol aksı da korunmuş olsa da, 

Vardar Kapısı ile Kelemeriye Kapısı’nı (Galerius Kemeri, Kamara, Kalamaria) 

birbirine bağlayan yatay aks kent kurgusunda daha önemli olmuştur. Yeni inşa edilen 

Osmanlı anıtlarının yer seçimi için bu yatay merkezin çevresi kullanılmıştır; bu 

sayede hem dini, hem de ticari bir merkez yaratılmıştır. 

Osmanlı dönemi kent panoramasına ilişkin bilgileri, günümüze dek ulaşan anıtların 

yanı sıra, seyahatnamelerden ve gravürlerden edinmek olanaklıdır. Örneğin, 1591’de 

kente gelen İtalyan seyyah Lorenzo Bernardo, gözlemlerini aktarırken, yerleşimin 

dayandığı tepede seyrek yapılaşma görüldüğünü, tepedeki kalenin bir zamanlar çifte 

surlarla çevrili olup, kaleyi çevreleyen mevcut duvarda eşit yükseklikte payandalar 

bulunduğunu belirtmiştir (Papagiannopoulos, 1982). Ayrıca kentin çevresinin yedi 

mil olduğunu kaydeden yazar, sokakların geniş olup her birinde bir çeşme 
                                                 
 
27 Günümüzde hâlâ aynı aks korunmaktadır ve caddenin ismi “Egnatia Caddesi” (Odos Egnatia) 
olarak geçmektedir. 
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bulunduğunu, suyun kaynağının ise, Chortiatis’ten (Hortaç) geldiğini yazmıştır 

(Papagiannopoulos, 1982).  

17. yüzyıl başında, ticaretle gelişen ve büyüyen bir kent panoraması karşımıza 

çıkmaktadır. 1609 yılında gelen Lithgow, Selanik’in deniz kıyısında, iki nehir arasına 

yerleşmiş, hoş vakit geçirilen, büyük ve muhteşem bir kent olduğunu ve her türlü 

ticaretin burada gerçekleştirildiğini belirtir (Lithgow’un 1770 tarihli “Travels and 

Voyages” kitabında s. 112-113’ten aktaran Grigoriou ve Hekimoglou, 2008, s. 43). 

Bu dönemde yapılan gravürler de, kentin görünümü hakkında genel fikir 

vermektedir. 1686 tarihinde Jacob Enderkin’in Achipelagus Turbatus kitabında 

basılan gravürde, Selanik’in denizden görünümü betimlenmektedir (Patieridis ve 

Stamatis, 2009, s. 30). Gravürde kuleli surlarla çevrili kentin içinden yükselen 

minareler ile kubbeli birkaç yapı seçilmektedir (Şekil B.16). Deniz kıyısındaki girinti 

limanı temsil etmektedir. Limanın güneydoğu ucunda dalgakıranı andıran bir çıkıntı 

ve ucunda da fener olduğu düşünülen küçük bir yapı vardır. Kentin doğusunda, sahil 

tarafında ise, ağaçlı bir alan ve kubbeli bir yapıyı da içine alan bir kale 

görülmektedir. Bu dönemde çizilmiş diğer gravürler de benzer bir görünüm 

sergilemektedir (Şekil B.17, B.18).  

İzmir’in aksine, Selanik surları, kuleleri ve diğer savunma yapıları uzun süre 

korunmuş olduğu için, kent betimlemelerinde ağırlık kazanmışlardır. Spanos’un 

Thrakika Xronika’da yayınlanan “H Thraki kai H Makedovia Kata ton Gallo Robert 

de Dreux” yazısından (1978, no. 34, s. 100-109) aktaran Grigoriou ve 

Hekimoglou’na (2008, s. 50) göre, R. de Dreux 1669’da kente gelmiş ve 

Makedonya’nın en güzel ve ünlü kentlerinden biri olarak nitelediği Selanik’in güzel 

surlarla çevrili olduğunu, denizden bakıldığında masif kulelerin gözüktüğünü 

kaydetmiştir. 1705’te Selanik’e gelen Lucas, kentteki Aziz Dimitri, Aya Sofya ve 

Rotonda gibi anıtları gezmiştir. Özellikle Agios Dimitrios’un en güzel kiliselerden 

biri olduğunu vurgular, Rotonda’nın da bir zamanlar güzel olduğunu, ancak 

Roma’daki Pantheon ile karşılaştırılamayacağını kaydeder (Lucas, 1712, s. 261). 

Seyyahın izlenimlerinden, kentin mevcut yapısına ilişkin fikir edinmek güçtür; ancak 

geçmişi hayranlıkla andığı için, kentin mevcut yapılaşmasının onu etkilemediği 

düşünülebilir. Ukraynalı bilgin ve gezgin keşiş Vasili Grigorević Barski 1726 yılında 

Selanik’e gelmiştir ve Kiel’in (2009, s. 355-356) aktardığına göre, kentin bütün 
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sokaklarının taşla döşenmiş olduğunu, evlerin iki kat, bazı yerlerde ise, üç kat 

yükseklikte olduğunu belirtmiştir.  

Andrew Elton’un çizdiği 1780 tarihli bir gravürde (Şekil B.19) kentin deniz surları, 

doğusundaki Beyaz Kule, batısındaki Tophane ile akropoldeki Yedikule belirgin bir 

şekilde görülmektedir (Patieridis ve Stamatis, 2009, s. 35). Bu gravür de, 17. 

yüzyıldaki Selanik gravürleri gibi kentin denizden görünümünü betimlemektedir; 

ancak diğerlerinden farklı olarak liman girintisine sahip değildir. Ayrıca surların 

dışında tek ve iki katlı yapılar gözlenmektedir. Kent siluetine abartılı çizilmiş uzun 

minareler egemendir. Kenti çevreleyen surlar gösterilmiştir, ancak yerleşim alanı 

surların sınırlarına dek uzanmamaktadır. Gravüre göre, kentin merkezi sahildir ve 

özellikle kentin doğu kıyısında yapılaşma yoğundur, ek olarak Yedikule eteklerinde 

bir küçük yerleşim alanı daha vardır. Oysa bu dönemde sur içi yerleşimin çok daha 

yoğun olduğu bilinmektedir. Bu nedenle gravürlerin sembolik betimlemeler olduğu 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

Selanik, daha önce belirtildiği gibi, İzmir’le benzerlik gösteren, kozmopolit bir 

yapıdan oluştuğu için, halk etnik-dinsel unsurlara göre ayrılmış mahallelerde 

oturmuştur. Cemaatlerin yer seçiminde ibadethaneleri etkin bir rol oynamışsa da, 

bunun tersinin gerçekleştiği durumlar da olmuştur. Örneğin Rumların Aya Sofya’dan 

sonra başpiskoposluk merkezi olan Metropolit Kilisesi Yahudi mahallelerinin 

ortasında yer almıştır (Anastassiadou, 2001, s. 46). 

Farklı cemaatlerin kent içindeki dağılımı ve kent topoğrafyası arasındaki ilişki, 

İzmir’dekine benzemektedir. Kenti Osmanlılar ele geçirdikten sonra, Müslüman-

Türklerin yerleştiği mahalleler tepedeki kale çevresinde (kentin kuzeydoğusunda) 

olmuştur; Hıristiyanlar ise, eski Bizans mahallelerinde yaşamaya devam etmiştir 

(Gökaçtı, 2001, s. 332). 1478 tarihli defter kayıtlarına göre kentte 11 mahalle vardır, 

bunların 9’unda Hıristiyanlar ve Müslümanlar, Aya İshak Mahallesi’nde sadece 

Müslümanlar ve yeri tespit edilemeyen Yani Mavri Kali Mahallesi’nde yalnızca 

Hıristiyanlar yaşamaktadır (Dimitriadis, 2008, s. 25-27) ve bu kayıtlardan 

Hıristiyanların Bizans dönemindeki mahalle isimlerini sürdürdükleri anlaşılmaktadır 

(Kiel, 2009, s. 353). 11 mahallenin altında ise, toplam 27 Müslüman Cemaati 

listelenmiştir (Dimitriadis, 2008, s. 25-27) (Çizelge 3.5). Bu listeden, tıpkı İzmir’de 

olduğu gibi, Selanik’teki mahallelerde de, her bir cami etrafına toplanan alt 
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birimlerin olduğu anlaşılmaktadır. Dimitriadis (2008) defterde adı geçen mahallelerin 

yaklaşık sınırlarını da belirlemiştir (Şekil B.20).  

Çizelge 3.5 : 1478 defterine göre mahalleler (Dimitriadis, 2008, s. 25-27). 

Mahalle Adı Hane Sayısı
Müslüman Hıristiyan 

I. Aya Minas  82
1. Kilise Camisi Cemaati (Vardar Kapısı) 24  
2. Hızır Ağa Camisi Cemaati (Yalı Kapı) 22  
3. Hacı Mustafa Camisi Cemaati 22  
4. (Diğer) Hacı Mustafa Camisi Cemaati 17  
II. Hrisi  116 
5. Kara Hacı Camisi Cemaati 33  
6. Ahı Balı Camisi Cemaati 35  
7. Mustafa Karaferi Camisi Cemaati 36  
III. Omfalos  60
8. Hatip Camisi Cemaati 61  
9. Yusuf Tokmak Camisi Cemaati 27  
10. Hacı Kemal Camisi Cemaati 32  
IV. Aya Dimitri   47
11. Ahmed Kara Hacı Camisi Cemaati 37  
12. Hacı İsmail Camisi Cemaati 59  
V. Katafigis   86
13. Hacı Sufi Camisi Cemaati 20  
14. Kadı Abdullah Camisi Cemaati 39  
15. Balaban Ağa Camisi Cemaati 12  
16. Hamza Bey Camisi Cemaati 38  
VI. Akhiropitos  111 
17. Hacı Hasan Camisi Cemaati 26  
18. Hoca Burhan Camisi Cemaati 8  
19. Cami Cemaati 38  
VII. Aya Pelagias  154 
20. Mehmed Dalyancı Camisi Cemaati 25  
21. Raif Camisi Cemaati 19  
22. Hacı Mehmed Camisi Cemaati 20  
VIII. Hipodrom  156 
23. Sinan Bey Camisi Cemaati 53  
24. Mitropolis Cemaati 55  
IX. Aya İshak  -
25. Kasım Paşa Camisi Cemaati 25  
X. Asomaton  151 
26. Ali Paşa Camisi Cemaati 29  
27. Hacı Mustafa Camisi Cemaati 52
XI. Yani Mavri Kali  - 31
TOPLAM 864 994 

15. yüzyıl sonunda gelen Yahudiler ise, kentin güneybatısında, deniz surlarına ve 

limana yakın, düzlük bir alana yerleşmişlerdir (Gökaçtı, 2001, s. 332). Dimitriadis 



 
 

92

(2008, s. 159) 1420 öncesinde Etz-Haim isimli bir Yahudi Mahallesi olduğunu, 

1493’te Baru, 1497’de Pulya mahallelerinin oluştuğunu kaydeder. Nitekim 1525 

tarihli deftere dayanarak, kentteki mahallelerin yaklaşık konumunu veren Dimitriadis 

(2008) deniz surları yakınındaki Yahudi mahallelerini ve anıtlarını kaydetmiştir 

(Şekil B.21).  

16. yüzyıl başında artık önemli Bizans anıtları çevresinde şekillenen Hıristiyan 

mahallelerinin parçalanmaya ve küçülmeye başladığı; Müslüman mahallelerinin 

diğer topluluklara göre en geniş alanı kapladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda 16. 

yüzyıla gelindiğinde daha fazla sayıda kilisenin camiye çevrilmiş olması da etkili 

olabilir. Örneğin 1478 tarihindeki mahalleleri betimleyen krokide Aya Dimitri büyük 

bir mahalle iken, 1525 planında mahallenin “Aya Dimitri” isimli 25 hanelik 

Hıristiyan mahallesine ve Kasımiye isimli 54 hanelik Müslüman mahallesine 

bölündüğü görülmektedir, bu da Aya Dimitri Kilisesi’nin 15. yüzyıl sonunda 

Kasımiye Camisi’ne çevrilmesinin sonucu olarak yorumlanabilir. Benzer şekilde 

Hrisi Mahallesi’nde 1478 krokisinde mevcut olan kilise camiye çevrilmiştir ve bu 

mahalle 1525 planında caminin kuzeyinden geçen bir hatla ikiye bölünmüş, kuzeyi 

Hrisi Mahallesi, güneyi ise, dönüşen caminin adıyla aynı olarak Cezeri Kasım Paşa 

Mahallesi olmuştur. Dikkat çeken bir başka nokta da, 1520’lerin başında ya da 

1580’lerde camiye çevrilene dek Selanik’in metropolit kilisesi olan Aya Sofya’nın 

(Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 106) 1525 planında Yahudi mahalleleri içinde kalmış 

olmasıdır. 

Sözü edilen yerleşim düzeni ileriki dönemlerde de değişmemiştir. Müslümanlar 

kentin kalesinin çevresindeki ve Vardar Caddesi’nin kuzeyindeki mahallelerde 

oturmaya devam etmiştir. Sahil kesimiyle liman çevresinde gelişen ticaret 

merkezinin dolayları ve Vardar Caddesi’nin güneyi ile sahil surları arasındaki 

mahallelere Yahudiler yerleşmiş; Rumlar, Avrupalılar ve Levantenler, kentin Frenk 

Mahallesi denilen batı kesiminde yaşamıştır (Gounaris, 1994, s. 104). Frenk 

Mahallesi tıpkı İzmir’deki gibi bir Frenk Sokağı28 etrafında gelişen ve kentin 

Osmanlı öncesi döneminde Venediklilerin yerleştiği bir alan olmuştur 

(Vacalopoulos, 1963, s. 94). Dimitriadis’in 20. yüzyıl başındaki mahalleleri 

betimleyen plan taslağı, Selanik’in Osmanlı idaresinden ayrılana dek mahalellerinin 
                                                 
 
28 Günümüzde hâlâ liman ile Egnatia Caddesi arasında kıyıya paralel uzanan bir Frenk Sokağı (Odos 
Frankon) bulunmaktadır. 
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yerleşim düzenindeki sürekliliği anlatması bakımından önemlidir (Şekil B.22). Sözü 

edilen plandan Hıristiyan, Müslüman ve Yahudi mahallelerinin yerleşim yerlerinin 

değişmediği, liman ve çevresindeki alanın ortak kullanım alanı olarak gelişerek 

ticaret merkezi olduğu anlaşılmaktadır (Şekil B.23). 

16. yüzyıl başında Müslüman mahallelerinin sayısı 40 iken (Dimitriadis, 2008, s. 82-

83), 1530 tarihli kayıtlarda, 48 Müslüman mahallesi tespit edilmiştir (Kiel, 2009, s. 

354). Dimitriadis (2008, s. 159) 16. yüzyılda Leviye, Ağuda, Yeni (H)Avlu, Kadı, 

Külhan, Fındık, Salhane, Tophane ve Malta isimli dokuz yeni Yahudi mahallesinin 

daha oluştuğunu kaydeder. 17 yüzyılda Yahudilerin mahallelerine Bedaron ve Roğos 

eklenmiştir. Bu dönemde Selanik’i ayrıntılı olarak betimleyen Evliya Çelebi (1985, s. 

89) kente geldiği 1668 yılında 48 Müslüman, 16 Gayrimüslim (Ermeni, Rum, Frenk, 

Sırp, Bulgar ve Latinler) ve 56 Yahudi mahallesi bulunduğunu belirtir. Dimitriadis’in 

(2008, s. 159) listesine göre 17. yüzyılda 14 Yahudi mahallesi vardır, bu nedenle 

Evliya Çelebi’nin mahalleler yerine cemaat sayılarını verdiği varsayılabilir. Evliya 

Çelebi (1985, s. 89), tek tek mahalle isimlerini vermemiştir, ancak Müslüman 

mahallelerinden en bilinenleri arasında Yedikule, Kelemeriye, Hortaç, Kasım Paşa 

ve Aya Sofya mahallelerini saymıştır. Bu mahalleler Aya Sofya, Rotonda (Hortaç 

Efendi Camisi), Aya İshak Manastırı (Koca Kasım Paşa Camisi)29 gibi Bizans 

yapılarından çevrilmiş camiler ile Kelemeriye Kapısı, Yedikule gibi stratejik 

bakımdan önemli yapıların çevresinde gelişmiştir. Dolayısıyla, asıl kuruluşları 

Bizans ve hatta daha öncesine dayanan bu anıtların Osmanlı döneminde de önemini 

sürdürdüğü anlaşılmaktadır. 19. yüzyıl başında kentteki Müslüman mahallelerinin 

sayısı 4730, Yahudi mahallelerinin sayısı 16, Rum mahallelerinin sayısı 12 olmuştur 

(Dimitriadis, 2008, s. 86-88, s. 159, s. 55) (Şekil B.24-B.27).  

Rumların ağırlıklı olarak oturdukları mahalleler ise, Kelemeriye Kapısı’nın doğusu 

ve güneyindeki alanı kapsamıştır. Kapının hemen girişinde Agios Hipatios (Aya Pat), 

onun güneyinde Tuzlu Çeşme, doğusunda (Vardar Caddesi kuzetinde) Agios 

Athanasios (Aya Tanaş) ve Aya Nikola mahalleleri bulunmuştur; Agios Athanasios 

Mahallesi aynı zamanda Selanik’in en kalabalık Rum Mahallesi olmuştur 

(Anastassiadou, 2001, s. 60-61). Burada önemli bir başka nokta da, bu mahallelerde 

                                                 
 
29 Koca Kasım Paşa’nın o mahalledeki Aya İshak Manastırı olduğu tahmin edilmektedir (Dimitriadis, 
2008, s. 477). 
30 1828 tarihli “nefer” sayılarının kayıtlı olduğu deftere göre Müslüman mahalleleri listelenmiştir.  



 
 

94

15. ve 16. yüzyıllarda Bizans isimleri kullanılırken, 16. yüzyılın sonundan başlayarak 

bu isimlerin değişmesidir (Dimitriadis, 2008, s. 477). 

1787-1797 yılları arasında Selanik’te görev yapan Fransız Konsolosu Beaujour 

(1800, s. 27) kentin denizden görünümünü beğenmiştir, evlerin kentin tepesinden 

aşağıya doğru bir amfitiyatro gibi yerleştiğini, evlerin bahçeli olduğunu ve 

bahçelerinde sedir ağaçları bulunduğunu belirtmiştir. Ancak kente girdiğinde, 

“daracık, yılankavi sokaklar, kötü inşa edilmiş evler”le karşılaşmıştır ve 1726’da 

gelen Barski’nin aksine sokakların hiç döşenmemiş olmasından yakınmıştır 

(Beaujour, 1800, s. 27). “İçeriden bakıldığında bizim köylerden birine benziyor, ama 

burası Türkiye’nin en güzel kentlerinden biri” diyen Beaujour (1800, s. 27-45), 

kentin Aya Sofya, Aya Dimitri gibi kiliseleri ve Antik Dönem eserleri dışındaki 

anıtlarını “zavallı kulübeler” olarak nitelendirmiş ve bu yapıların geçmişin anıtlarıyla 

zıtlık oluşturduğunu kaydetmiştir.  

1806’da Selanik’e uğrayan İngiliz antikacı ve topoğraf W. Martin Leake (1835, s. 

239), kentin genel görünümü hakkında şöyle yorum yapmıştır: 

Selanik bir Türk kentinin olağan özelliklerini taşır; sokakların temizliğine ya da rahatlığına 

önem verilmez, evlerin dış görünümü her türlü zenginlik belirtisini gizleyecek şekilde 

tasarlanmıştır; nüfus hakkında kent merkezinden, çarşıdan bir fikir edinmek olanaklı değildir, 

çünkü kalabalık gün boyu buralarda birikirken kentin kalanı sessizlik içindedir.  

1809’da gelen Galt (1812, s. 226), Leake’in betimlemesine benzer biçimde, 

sokakların kirli ve kötü döşenmiş olduğunu, yolların evlerin çıkmaları yüzünden 

engellerle dolu olduğunu bildirmiştir; üstelik çarşıyı da kötü bulmuştur, güzel 

sayılabilecek bir-iki kubbeli han yapısı bulunduğunu belirtmiştir. Oysa 1812 yılında 

kente gelen Holland (1819, s. 45-46), “Avrupa Türkiye’sinin en kayda değer 

kentlerinden biri” olarak belirttiği Selanik’te, gördüğü diğer Türk kentlerindeki 

düzensizliklerin ve deformasyonların aynısına rastladığını, ancak temizlik ve konfor 

açısından diğer büyük ve kalabalık Türk kentlerinden daha uygun olduğunu 

kaydeder. Kentin genelinde, Türklerin oturduğu mahalleler dışında, “bir canlılık ve 

hareket belirtisi” olduğunu, rıhtımın mallarla yüklü, gemilerde veya depolarda çokça 

insanın çalıştığını, çarşılarda çok mal olduğunu ve alıcılarla, satıcılarla sürekli dolu 

olduğunu” belirtir (Holland, 1819, s. 46). Kentin genel görünümünün ise, derli toplu 

ve aynı biçimde bir karaktere sahip olduğunu bildirir; kentin tepesindeki hisardan 

seyrettiği kent panoramasını görkemli olarak niteler (Holland, 1819, s. 46).  
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1839’da gelen Alman genetik ve botanik bilimci Griesebach (1841, s. 55) ise, 

“insanlar genelde Türk evlerinin beyazlığı, kubbelerin üstünde yükselen minarelerin 

zarafeti ile büyüleniyor, ancak geniş ana caddelerin, meydanların ve anıtsal binaların 

eksikliğiyle hayal kırıklığına uğruyorlar. Burada yalnızca Frenk Mahallesi’nde 

Pera’dakilere benzeyen tek tük güzel evler vardır” diye yapıların genel görünümü 

hakkında Beaujour’la benzer bir yorumda bulunmuştur. 

Gravürler ve seyyah betimlemeleri dışında, 18. ve 19. yüzyılda yapılan haritalar da 

Selanik kentinin morfolojisi hakkında bilgi vermektedir. 1784 tarihli, Plan de la 

Rade de la Ville & Environs de Salonique (Selanik’in Yolları ve Çevresinin Planı) 

başlıklı haritada, Selanik kentinin ana yolları, sur içi ile sur dışındaki ana yollar 

belirtilmiştir (Şekil B.28). Surlardaki ana kapılar (Yalı Kapı, Yeni Kapı, Vardar 

Kapı, Kelemeriye Kapısı), sahildeki Beyaz Kule ve Baruthane ile kuzeyde Yedikule 

de haritada isimleriyle ifade edilmiştir. Topoğrafik eğrilerin de işlendiği haritada, sur 

içinde Müslüman, Frenk, Yahudi ve Rum mahallelerinin yaklaşık konumları 

belirtilmiştir. Buna göre, Türk mahallerinin nasıl giderek yükselen bir eğime 

oturduğu anlaşılmaktadır. Yerleşimin kentin kuzeyinde Yedikule eteklerine dek 

uzandığı, ancak genel olarak Türk mahallerinin bulunduğu bazı alanlarda (örneğin 

surların doğusunda) boşluklar olduğu anlaşılmaktadır. Sur içi yerleşimde ana yollar 

gösterilmiş olduğundan, yapı adaları konusunda bir betimleme yapmak güçtür, ancak 

yolların düzenine bakıldığında, Frenk, Yahudi ve Rum mahallelerinde sahile paralel 

yolların daha fazla olduğu gözlenmektedir. Ancak, Vardar Kapı ve Kelemeriye 

Kapısı arasında uzanan Vardar Caddesi’ni seçmek mümkün değildir, dolayısıyla bu 

haritaya göre güvenilir morfolojik saptamalar yapılması zordur. Bu haritadan, 

yerleşimin sur içiyle sınırlı olup, yalnızca liman bölgesinde sur dışında yapılaşma 

olduğu ve hatta bir iskelenin bulunduğu tespit edilebilmektedir. Kentin çevresinde 

mezarlık alanları bulunmaktadır. Ayrıca Yeni Kapı’nın dışında, kentin kuzeyine 

doğru konumlanan Mevlevihane “derviş tekkesi” ifadesi ile görülmektedir. Harita 

kentin çevresiyle olan yol ağı ilişkisini göstermesi bakımından önemlidir.  

Selanik’e ait bir başka harita, 1822 tarihli Lapie haritasıdır (Şekil B.29). Bu haritada, 

sur içi yerleşimin sınırları verilmiş ve içi taranmıştır, fakat yol ağı belirtilmemiştir. 

Yalı Kapı dışında liman bölgesindeki yapılaşma ve iskele bu haritada da mevcuttur. 

1784 haritasında olduğu gibi, sur kapılarının, kulelerin ve Yedikule hisarının isimleri 

verilmiştir. Kentin çevresindeki ana yollar (İstanbul Yolu, Yenicevardar Yolu, 



 
 

96

Avrathisar Yolu, vd.) ile mezarlıklar da haritada belirtilmiştir. 1784 haritasında 

olduğu gibi Mevlevihane kentin kuzeyinde sur dışında gözükmektedir; ayrıca onun 

da kuzeyinde bir yel değirmeni bulunmaktadır. İki harita karşılaştırıldığında, 

Lapie’nin 1784 haritasını kullandığı ve üstüne eklemeler yaptığı anlaşılmaktadır 

(Savaidis, 2008, s. 111) (Şekil B.30). 

1836 İzmir haritasını hazırlayan Thomas Graves, 1850 yılında da Selanik haritasını 

hazırlamıştır (Şekil B.31). Selanik Körfezi ve kentini gösteren haritada, sur içindeki 

yerleşimin dokusu, önceki haritalara göre daha ayrıntılı olarak çizilmiştir (Şekil 

B.32). Ancak, bu haritaya göre, Selanik’in sur içi dokusu neredeyse ızgara planlıdır, 

özellikle Vardar Caddesi’nin kuzeydoğusunda, eğimin arttığı Müslüman 

mahallelerinde neredeyse birbirine eşit dikdörtgenlerden oluşan yapı adaları ve 

birbirini dik açıyla kesen eşit genişlikteki sokaklar görülmektedir. Her ne kadar 

kentin yol ağında Vardar Caddesi ile ona paralel ve dik uzanan birkaç sokakta 

Helenistik kentin dokusunu okumak mümkün olsa da (Yerolympos, 1996, s. 97), 

Graves haritasında bu durumun abartılı olarak betimlendiği düşünülmektedir. Oysa 

sahil kısmında, Yahudi ve Rum mahallelerinin bulunduğu alanlarda ve kentin kuzey, 

kuzeydoğu ve kuzeybatı periferisinde görülen organik yerleşim dokusu daha gerçekçi 

görünmektedir. Önemli anıtlar, sur kapıları ve ana yolların isimleri haritada 

işlenmemiştir. Sur dışında mezarlıklar, bağ ve bahçeler, kuzeyde yıkık bir değirmen 

ile güneyde sahildeki mesire yeri Beşçınar görünmektedir. Sur dışındaki tek yapı, 

1830’lu yıllarda inşa edilen kışla binasıdır. Liman bölgesindeki yapılaşma ve iskele 

bu haritada da belirtilmiştir. Harita kentsel dokunun okunmasına fazla olanak 

vermese de, Yedikule’nin ve surların önceki haritalara göre gerçekçi betimlenmiş 

olmasından ötürü önemlidir. 

Kent morfolojisini etkileyen önemli bir unsur, deprem ve yangın gibi afetlerdir. 

1759, 1829 depremleri (Tsaktsiras ve diğ., 2004) 19. yüzyılın ikinci yarısı öncesinde 

meydana gelen önemli depremlerdir. Selanik’te meydana gelen yangınları saptayan 

Dimitriadis’e (2008, s. 458) göre, 12 Mayıs 1510 tarihinde deniz kenarına yakın 

Yahudi Mahallesi’nde çıkan yangın sonucunda 1800’den fazla ev hasar görmüştür; 

1545’te yine Yahudi Mahallesi’nde çıkan bir başka yangında 5000 kadar ev, 18 

sinagog ve çok sayıda Yahudi kitaplığı ve okulu yanmıştır. Ayrıca 1620, 1668 ve 19. 

yüzyılın ilk yarısında 1840, 1846 ve 1849’da kent büyük yangınlar geçirmiştir 

(Dimitriadis, 2008, s. 458; Anastassiadou, 2001, s. 73). 
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İzmir’de olduğu gibi, Selanik’te 19. yüzyıl öncesinde inşa edilen konutlar hakkındaki 

veriler seyyahların izlenimlerinden edinilmektedir. 1740’ta kente gelen Pococke 

(1745, s. 149), konutların “pişmemiş tuğla”dan kötü biçimde inşa edildiğini ve 

çoğunun bahçeli olduğunu bildirmiştir. Pococke İzmir’deki konutlarda da “pişmemiş 

tuğla” malzemenin kullanıldığını belirtmiştir (1772, s. 17), bu nedenle 18. yüzyılda 

kerpiç blokların İzmir ve Selanik konutlarının inşasında kullanıldığı varsayılabilir.  

1778’de Selanik’e geldiğinde, Yahudi mahallelerinden birinde çıkan yangına tanıklık 

eden Manoncourt (1801, s. 364), buradaki evlerin ahşap olduğuna ve bu nedenle 

yangının birkaç dakikada bütün mahalleyi sardığına değinmiştir. 1788 yılında 

Selanik’e gelen A. Bisani’nin “A Picturesque Tour Through Part of Europe, Asia and 

Africa” (1793, s. 41-45) adlı eserinden aktaran Grigoriou ve Hekimoglou (2008, s. 

85), evlerin ahşaptan inşa edildiğini ve kırmızı boyalı olduğunu; ayrıca çatılarının üst 

kısmının siyah boyalı olduğunu ve evlerin verandaları ile genellikle selvi ağaçlı 

avluları olduğunu belirtmiştir. Bisani’ye göre evlerin köşelerinde sıklıkla Kuran’dan 

ayetlere veya bazı şiirlerin altın harflerle yazılı mısralarına rastlanmaktadır (aktaran 

Grigoriou ve Hekimoglou, 2008, s. 85). Manoncourt ve Bisani’nin betimlemeleri, 

yapı malzemesi olarak kerpiçin yanı sıra, İzmir’de olduğu gibi ahşabın da yaygın 

olarak kullanıldığını göstermektedir. “Çatıların üst kısmı siyaha boyalıdır” 

açıklamasından, bazı konutların teras çatılı olabileceği düşünülmektedir. Konutların 

“verandaları” ise, büyük olasılıkla cumbaları ve çıkmaları betimlemektedir. Ayrıca 

18. yüzyıl konutlarının Osmanlı’nın birçok kentinde olduğu gibi avlulu, bahçeli 

yapılar olduğu anlaşılmaktadır. 

3.3.2 Anıtsal yapılar 

Bu bölümde, kente özgü anıtsal yapılar olan ibadethaneler (kiliseler, camiler ve 

sinagoglar), kamu yapıları (eğitim yapıları, hastaneler ve hamamlar) ve savunma 

yapıları (surlar, kuleler) incelenmiştir. Ticaret yapıları ise, bir sonraki bölüm olan 

“liman ve ticaret alanı” kapsamında ayrı olarak ele alınmıştır. 

Selanik, daha önce de vurgulandığı gibi, Bizans İmparatorluğu’nun önemli bir kenti 

olduğundan burada çok sayıda kilise inşa edilmiştir. Kiel’in (2009, s. 353) 

kaydettiğine göre, 1430’da Osmanlılar kenti fethetmeden önce Hıristiyan 

Cemaati’nin en az 15 kilisesi bulunmaktaydı. Fetihten hemen sonra bazı kiliseler 

camiye dönüştürülmüş, bazıları (örneğin Vlatadon Manastırı, Aziz Dimitri Kilisesi) 
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kilise olarak kullanılmaya devam edilmiştir. İlerleyen dönemlerde de kiliselerin 

camiye çevrilmesi devam etmiştir (Kiel, 2009, s. 353-354). 18. yüzyıl başında ise, 

Karlofça ve Pasarofça Antlaşmaları’nın Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 

gayrimüslimlere sağladığı ekonomik olanaklar sonucu, kentte yeni kiliselerin inşa 

edildiği bilinmektedir (Mantopoulou-Panagiotopoulou, 1989, s. 748). 18. yüzyılın 

ikinci yarısında bu inşaat faaliyetleri kesilmiş olsa da, Mantopoulou-Panagiotopoulou 

(1989, s. 749), 19. yüzyıl başında Yunanistan Bağımsızlık Savaşı’na (1821-1828) 

dek bazı kiliselerin yeniden inşa edildiğini, bazılarının da onarım gördüğünü 

saptamıştır. 

Aslen bir Roma yapısı olan Rotonda 4. yüzyılda kiliseye çevrilmiş, bu esnada bir 

apsis ve binayı dışından kuşatan bir çevre koridoru yapıya eklenmiş, ayrıca giriş yeri 

değiştirilmiştir (Moutsopoulos, 2002, s. 190). 1591’de Selanik’e gelen Cavazza, 

Rotonda’yı “tıpkı Roma’daki Pantheon gibi, ama ondan daha küçük” diye 

nitelendirmiş ve yedi ay önce Rumlardan alınıp camiye çevrildiğini belirtmiştir 

(Mertzios, 1947, s.131-137’den aktaran Grigoriou ve Hekimoglou, 2008, s. 38). 

Osmanlı Dönemi’nde Hortaç Süleyman Efendi Camisi adıyla kullanılmaya başlanan 

yapıya ayrıca bir minare eklenmiştir (Moutsopoulos, 2002, s. 190). 

Kentin ilk inşa edilen kilisesi Akhiropitos Kilisesi’dir, Vardar Caddesi’nin kuzeyinde 

yaklaşık 5. yüzyıl ortasında bir Roma hamamının kalıntıları üzerine yapılmıştır 

(Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 87). Aslında 14. yüzyıla dek Hz. Meryem’in adıyla 

anılan kilise, 1320’den sonra “insan yapımı olmayan” anlamındaki Akhiropitos adını 

almıştır. Üç nefli bazilikal plana sahip, ahşap çatılı kilise, 1430’dan sonra camiye 

çevrilerek “Eski Cuma Camisi” adını almıştır (Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 87-88).  

Kentin koruyucu azizi olan Aziz Dimitri’ye adanan kilise, 5. yüzyılda inşa edilmiş 

olup, günümüzde Vardar Caddesi’nin kuzeyinde yer alan Aya Dimitriou Caddesi’nde 

konumlanmıştır. Bu kilise de bir Roma hamamı kalıntısı üzerine inşa edilmiştir. 

Öncelikle 4. yüzyıl başında Aziz Dimitri’nin mezarını barındıran bir şapel inşa 

edilmiş, 412/413 yılında şapelin yerine üç nefli bir bazilika yapılmıştır (Tsaktsiras ve 

diğ., 2004, s. 91-93). 629-634 yılları arasında yangında yok olan kilise, beş nefli 

bazilikal planlı olarak yeniden inşa edilmiştir. Osmanlı egemenliği döneminde bir 

süre kilise olarak kullanılan yapı, 1493 yılında camiye çevrilmiş ve “Kasımiye 

Camisi” olarak anılmaya başlanmıştır (Kiel, 2009, s. 354). 
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Selanik’in en önemli kiliselerinden biri olan Aya Sofya Kilisesi Bizans döneminde 

kentin idari merkez olarak kullanılan alanında inşa edilmiştir. Tsaktsiras ve 

diğerlerine (2004, s. 106-107) göre, kilise daha erken dönemde yapılıp yıkılmış bir 

bazilika üstüne 8. yüzyılda inşa edilmiştir ve 16. yüzyılda camiye çevrilene dek, bu 

yapı Rum Cemaati’nin metropolit merkezi olmuştur. 11. yüzyılda Agora’nın 

güneybatısında (Vardar Caddesi’nin kuzeyinde) inşa edilen Panagia Halkeon 

Kilisesi, Osmanlı döneminde Kazancılar Camisi olarak, 13. yüzyıl sonu veya 14. 

yüzyıl başında kuzeybatı surlarının yakınına inşa edilen Aya Ekaterini Kilisesi ise, 

16. yüzyıl başında Yakup Paşa Camisi olarak kullanılmıştır (Tsaktsiras ve diğ., 2004, 

s. 114-117). Yine Paleologlar döneminin önemli yapıları olan Kutsal Havariler 

Kilisesi ve Profit İliyas Kilisesi de Osmanlı döneminde camiye çevrilen yapılar 

arasındadır (Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 120, s. 131). Tsaktsiras ve diğerleri (2004), 

Moutsopoulos (2002, 1981) ve Anastassiadou’dan (1998) derlenerek hazırlanan 

Çizelge 3.6’da Osmanlı Dönemi’nde camiye çevrilen kilise yapıları sıralanmıştır. 

Bizans dönemi yapılarından Aya Minas, Aziz Nikolaos Orfanos ve Sotir (Kurtarıcı) 

kiliseleri ile Vlatadon Manastırı ise, Osmanlı döneminde de Hıristiyan Cemaati 

tarafından kullanılmaya devam etmiştir (Moutsopoulos, 2002). Günümüzde, 

Selanik’te Bizans döneminden kalma 14 kilise bulunmaktadır (Kiel, 2009, s. 353).  

Mantopoulou-Panagiotopoulou (1989, s. 749-750) 18. yüzyılda Rum Cemaati için 

yeni kiliseler yapıldığını kaydeder, ancak bunlar mevcut yapıların31 yeniden inşası 

veya kapsamlı onarımı şeklinde olmuştur32. Bu dönemde inşa edilen kiliseler 

genellikle üç nefli bazilikal planlı kâgir yapılardır. Bunlar arasında Aziz Dimitri’ye 

adanan “Katedral” (1699), Aya Teodora Kilisesi (1707), Aya Nikolaos Tranos 

(1722) Kilisesi ile Nea Panagia Kilisesi (1727) bulunmaktadır (Mantopoulou-

Panagiotopoulou, 1989, s. 749). Ayrıca 19. yüzyıl başında Agios Minas (1806), 

Panagia Lagudiani (1802-1814), Agios Athanasios (1818), Panagia Gorgoepikoos 

(1818), Panagia Dexia (1818) yeniden inşa edilmiş, Vlatadon Manastırı’nın şapeli 

(Katholikon) (1801), Agios Georgios (St. George) Kilisesi (1815) ve olasılıkla 

                                                 
 
31 Bunlar Bizans döneminden kalan bir manastır veya bir kilise olmuştur (Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 
150). 
32 Tanzimat Dönemi öncesinde gayrimüslimlerin dini yapılarının onarılmasına çok sınırlı olarak izin 
verilmiş, mevcut yapıların büyütülmesi yasaklanmıştır, bu nedenle Selanik’teki uygulamalar 
istisnadır. 
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Panagia Persiotissa Kilisesi (1780-1810?) kapsamlı onarım görmüştür 

(Mantopoulou-Panagiotopoulou, 1989, s. 750).  

Çizelge 3.6 : Osmanlı Dönemi’nde camiye çevrilen Bizans kiliseleri. 

Bizans Dönemindeki Adı Yapım 
Tarihi 

Osmanlı Dönemindeki 
Adı 

Camiye 
Çevrilme 
Tarihi 

Akhiropitos, Aziz Paraskevi 
Kilisesi 

5. yy Eski Cuma Camisi 1430 

Profit İliyas, Profet Elias Kilisesi 14. yy Eski Saray Camisi 1430 
Aya Panteleimonas, St. 
Pandeleimon Kilisesi 

14. yy İshakiye camisi 1485 veya 1500 

Aziz Dimitri, Agios Dimitrios, St. 
Demetrius Kilisesi 

5. yy Kasımiye Camisi 1493 

Aya Ekaterini, St. Catherine Geç 13.-
erken 14. yy 

Yakup Paşa Camisi 1500-1510 

Aya Sofya Kilisesi 8. yy Aya Sofya Camisi 1520ler/1580ler 
Kutsal Havariler, Agii Apostoli, 
Holy Aposteles 

14. yy Cezeri Kasım Paşa 
Camisi 

1525’ten önce 

Aya Yorgi, St. George (Rotonda) 
Kilisesi 

4. yy Hortaç Süleyman Efendi 
Camisi 

1591 

Osios David, St. David Kilisesi 5. yy Suluca Camisi  
Panagia Halkeon Kilisesi 11. yy Kazancılar Camisi  
Taksiyarhis, Archangels Kilisesi 14. yy İki Şerefe Camisi  

Kentte Ortodoks Rum Cemaati’nin yanı sıra Katolik Cemaati’nin de ibadet yapıları 

bulunmaktaydı. Daha önce belirtildiği gibi, 1747’de inşa edilen, önce Cizvitlerin, 

daha sonra Lazaristlerin kullandığı St. Louis Kilisesi Fransız Konsolosluğu 

avlusundaydı (Vacalopoulos, 1963, s. 94). Anastassiadou (2001, s. 64) 1830’a doğru 

Selanik’te, İzmir ve İstanbul’da olduğu gibi iki Katolik kilisesinin olduğunu belirtir.  

15. yüzyıldan beri Osmanlı egemenliği boyunca, daha önce değinildiği gibi, var olan 

Bizans kiliselerinin bir kısmı Hıristiyan Cemaati’nin kullanımına ayrılmış, bir kısmı 

da camiye dönüştürülmüştür. Bizans dönemi öncesi yapılarının da bir kısmı camiye 

dönüştürülerek kullanılmıştır. Galerius Sarayı’nın taht odası olduğu sanılan ve 4. 

yüzyılda kiliseye çevrilen sekizgen yapının (Octagon) yıkıntıları üstüne Akçe 

Mescidi’nin inşa ettirildiği bilinmektedir (Moutsopoulos, 2002, s. 187).  

Yeni inşa edilen camilerden ilki, Vardar Caddesi üzerine yapılan Hamza Bey 

Camisi’dir (1467-1468) (Sambanopoulou, 2008c, s. 222) (Şekil B.33). Cami merkezi 

bir konumda inşa edilmiştir: Güneyinde ticaret alanı, kuzeyinde ise Müslümanların 

ağırlıklı olarak oturduğu mahalleler ile kentin en önemli kiliselerinden Aziz Dimitri 

Kilisesi bulunmaktadır. Cami 1619 yılında yeniden inşa edilmiştir (Sambanopoulou, 

2008c, s. 222). 1484 yılında başvezir İshak Paşa tarafından Alaca İmaret (İshak Paşa 

Camisi) yaptırılmıştır (Şekil B.34). Ters T-planlı yapının ibadet kısmı ile kapalı 
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avlusunun üstü birer kubbeyle örtülmüştür (Sambanopoulou, 2008a, s. 229). Bu iki 

cami dışında, 19. yüzyılın ikinci yarısına dek yeni cami inşa edilmemiş, mevcut olan 

yapılar cami olarak kullanılmıştır.  

19. yüzyılın ikinci yarısından önce kente gelen seyyahlar, kentteki ibadethanelerin 

dağılımı hakkında fikir vermektedir. 1668’de gelen Evliya Çelebi (1985, s. 86-87), 

kentte 32 cami ve 150 mahalle mescidi olduğunu kaydetmiştir. 1679’da de la Croix, 

cami sayısını belirtmemiştir; ancak Ortodoksların 19 kilisesi olduğunu yazmıştır 

(Croix, 1684, cilt 2, s. 262-266’den aktaran Grigoriou ve Hekimoglou, 2008, s. 54-

55). 1686’da Selanik’i ziyaret eden Vincenzo Maria Coronelli (1686, s. 226) ise, 

kentte 48 cami ve 30 Rum kilisesi olduğunu kaydetmiştir, fakat bu rakamların 

abartılı olduğu düşünülebilir. Barski ise 1726’da Selanik’te 30 cami ve 30 kilise 

bulunduğunu kaydetmiştir (aktaran Kiel, 2009, s. 356). Evliya Çelebi kentteki 

camilerin çoğunu gezip yapılar hakkında ayrıntılı betimlemeler yapmıştır, bu nedenle 

onun verdiği rakam daha güvenilir gözükmektedir. 18. yüzyıl’da kilise sayısının 

30’dan fazla olması mümkün görünmemektedir, çünkü kiliselerin çoğu camiye 

çevrilmiştir ve daha önce değinildiği gibi bu dönemde yeni kiliselerin inşa edilmesi 

fazla olası değildir. 

1829’da Slade, kentte 20’den fazla cami, birçok sinagog, birkaç Rum kilisesi ile iki 

Katolik kilisesi olduğunu belirtmiştir (1833, s. 451). 1835 tarihli bir Osmanlı kadı 

siciline göre Selanik’te 34 cami ve 49 mescit bulunmaktadır (Anastassiadou, 2001, s. 

48). Ayverdi (2000, s. 399) ise, Vakıf kayıtlarına göre Selanik kazasında 1952 yılına 

dek ulaşabilmiş 128 cami ve mescit ile 48 tekke ve zaviye olduğunu kaydetmiştir. 

İçlerinden Ekmekçizâde Ahmed Paşa Mevlevihanesi Yeni Kapı dışında 

bulunmaktadır. 

Selanik’teki sinagogların çoğu 1492 yılında kente gelen Yahudiler için 16. yüzyılda 

inşa edilmiştir. Anastassiadou (2001, s. 51), 1492 öncesinde ise, kentte yalnızca üç 

adet sinagog bulunduğunu, içlerinden en eskisinin Etz Haim Sinagogu olduğunu 

belirtmiştir; diğerleri ise, Aşkenaz (1420) ve İtalya (1423-1430) sinagoglarıdır 

(Dimitriadis, 2008, s. 369). Etz Haim Sinagogu’nun deniz surlarına bitişik olarak 

inşa edildiği bilinmektedir (Mantopoulou-Panagiotopoulou, 1997, s. 304). Sefarad 

göçünden sonra ise, Geruş Sefarad, Kastilya, Mayorka, Katalan, Aragon, Sicilya, 

Otrando, Pulya, Kalabrya, Portugal, Lisbon ve Evora sinagogları kurulmuştur; 16. 

yüzyıl ortasında Neve Şalom ve Neve Tsedek Sinagogları inşa edilmiştir 
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(Anastassiadou, 2001, s. 51). Bu sinagogların bazıları mevcut yapılar içinde 

düzenlenirken, bazıları yeni inşa edilmiştir. Erken dönem sinagoglarının güvenlik 

nedeniyle korunaklı ve saklı olduğu bilinmektedir (Mantopoulou-Panagiotopoulou, 

1997, s. 304).  

Sinagog sayıları hakkında çeşitli resmi kayıtların yanı sıra seyyahların gözlemlerine 

dayanılarak bilgi edinilebilir. 1551 yılında gelen Nicolay’a (1568, s. 165) göre, 

kentte Yahudilerin 80 sinagogu vardır. Ancak bu abartılı bir rakam gibi 

görünmektedir, çünkü 1613 tarihli tapu tahrir defterine göre Selanik’te 26 Yahudi 

Cemaati ve her birine ait birer sinagog bulunmaktadır (Eroğlu, 1997). 1679’da kente 

gelen Sieur de la Croix, kentte 30 sinagog olduğunu, en kayda değer olanların 

Kastilyalılar, Portekizliler ve İtalyanlara ait olduğunu belirtmiş (Croix, 1684, cilt 2, s. 

262-266’dan aktaran Grigoriou ve Hekimoglou, 2008, s. 55), 1686’da gelen 

Vincenzo Maria Coronelli (1686, s. 226) 36 büyük sinagog olduğunu kaydetmiştir. 

Dimitriadis (2008, s. 369) 15 ila 17. yüzyıllar arasında inşa edilmiş 21 sinagogu 

listelemiştir (Çizelge 3.7). 19. yüzyılın ortasında Yahudilerin ibadethanelerinin 

çoğunluğu Vardar Caddesi’nin güneyinde, batıda Yalı Kapı ile doğuda Beyaz Kule 

arasında kalan bir alanda toplanmıştır (Anastassiadou, 2001, s. 51). 1917 yangını 

öncesinde sinagogların genellikle Vardar Caddesi’nin güneyinde yoğunlaştığı 

bilinmektedir (Mantopoulou-Panagiotopoulou, 1997, s. 316).  

Çizelge 3.7 : 15-17. yüzyıllar arasında Selanik’te inşa edilen sinagoglar. 

Sinagog Adı Yapım Tarihi Bulunduğu Mahalle 
Etz Haim  Bilinmiyor Etz-Haim 
Etz-ha-Daath Bilinmiyor Bilinmiyor
Aşkenaz (Varnac, Kahal Kadosch Varnbuk) 1420 Bilinmiyor
İtalya 1423-30 Baru(h) 
Sisilya Salom 1423-30 Baru(h) 
Geruş Sefarad 1493 Bilinmiyor 
Mayorka (Mayor, Baalé Teşuva) 1493 Yeni (H)avlu 
Katalan Yaşan 1493 Baru(h) 
Katalan Hadaş 1493 Baru(h) 
Aragon 1493 Baru(h) 
Kastilya 1493 Pulya 
Provansa 1497 Pulya 
Portugal (Portokal) 1497 Baru(h) 
Kalabrya (Kiana, Çenyo) 1497 Bilinmiyor 
Pulya 1502 Pulya 
Otrando (Onturando) 1502 Pulya 
Kalabrya Hadaş (Neve Zedek, Neve Salom, İsmael) 1502 Bilinmiyor 
Lisbon (Evora) 1502 Bilinmiyor 
Leviye (Liviath Hen) 1560 Leviye  
Sisilya Yaşan 1575 Bilinmiyor 
Bedaron (Beth Aaron) 1631 Bedaron 



 
 

103

Tanzimat Dönemi öncesinde inşa edilen sinagogların mimarisi hakkında fazla bilgi 

edinilememiş olsa da, Mantopoulou-Panagiotopoulou (1997, s. 305) yalın bir mimari 

stile sahip olduklarını, genellikle kare planlı olup, dar ara sokaklarda veya konutların 

avlularında konumlandıklarını belirtmektedir. Ana girişin karşısında ehal, mekânın 

ortasında ise, birkaç basamakla çıkılan vaaz alanı bema bulunmaktadır, kutsal kitap 

dolabının bulunduğu Aron ha-Kodesh ehale yerleştirilmiştir (Mantopoulou-

Panagiotopoulou, 1997, s. 305). 

Tanzimat Dönemi öncesinde Selanik’te yer alan kamu yapıları ile ilgili bilgiler 

sınırlıdır; ancak hamamlar ve medreselerin kentteki varlığı bilinmektedir. 

Hamamlardan günümüze dek korunmuş olan dört yapı kalmıştır. En erken tarihli 

hamam, II. Murad tarafından Vardar Caddesi üzerinde yaptırılmış olan Bey 

Hamamı’dır (1444) (Şekil B.35). Yunanistan’daki Osmanlı hamamlarını inceleyen 

Kanetaki’ye (2008a, s. 232) göre, 28 m x 44 m’lik bir taban alanı olan bu çifte 

hamam, Yunanistan’daki en büyük hamamdır. 15. yüzyıl sonu-16. yüzyıl başında 

inşa edildiği sanılan ve Vardar Caddesi’nin güneyinde, çarşı bölgesi içinde yer alan 

Pazar Hamamı da bir çifte hamam olup, Yahudi Hamamı, Halil Ağa Hamamı, 

Kadınlar Hamamı ve Pazar-ı Kebir Hamamı gibi farklı isimlerle anılmaktadır 

(Kanetaki, 2008c, s. 237) (Şekil B.36). 1520-1530 yılları arasında Selanik’in Sancak 

Beyi olan Cezerizade Koca Kasım Paşa, Paşa Hamamı’nı yaptırmıştır (Kanetaki, 

2008b, s. 240) (Şekil B.37). Belirlenemeyen bir tarihte birkaç mekan eklenerek çifte 

hamam durumuna getirilen yapı, Vardar Caddesi’nin kuzeyinde bulunmaktadır. 16. 

yüzyılın son çeyreğinde ise, Yeni Hamam inşa edilmiştir (Kanetaki, 2008d, s. 235) 

(Şekil B.38). Evliya Çelebi (1985, s. 87), burada 11 hamam olduğunu belirtmiştir ve 

bunlar arasından Yedikule’deki Kule Hamamı, Kadıasker Hamamı, Halil Ağa 

Hamamı (Pazar Hamamı), Yeni Hamam, Bey Hamamı ve Tahtakale Hamamı’nın 

isimlerini vermiştir. 

Anastassiadou (2001, s. 67), 1853 tarihinde kentte 14 Türk mektebi ve birkaç 

medrese olduğunu kaydeder. Medreseler arasında Hacı Musa Bey; 18. yüzyılın ikinci 

yarısında kurulan Numan Paşa Medresesi; Kazancılar Camisi yakınındaki 

Balabanoğlu Ahmed Ağa Medresesi; Hacı İsmail Mahallesi’nde 1546’dan itibaren 

kayıtlarda geçen Koca Mustafa Paşa Medresesi; Çavuşzade Ahmed Efendi tarafından 

Mu’id Allaedin Mahallesi’nde kurulan Çınarlı Medrese ve Yakup Paşa 

Mahallesi’nde 1510’da kurulan Yakup Paşa Medresesi sayılmaktadır (Anastassiadou, 
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2001, s. 67). Ancak Anastassiadou (2001, s. 67), 1853 sayımında sadece Zindan 

Tekkesi, Derviş Efendi, Kâtip Muslihiddin, Kaptan-ı Dakik ve Yılan Mermer isimli 

medreselerin açık olduğunu, diğerlerinin harcamalarını karşılamak için yeterli 

kaynak olmadığından kapandığını belirtir. 17. yüzyılda Selanik’teki yapıların 

ayrıntılı betimlemelerini yapan Evliya Çelebi’nin (1985, s. 87) kentteki medreselerin 

isimlerine veya sayılarına hiç değinmemesi, sadece “dârü’l-ulûm, dârü’l-muhaddisîn, 

dârü’l-kurra ve sıbyan mektepleri”nin bulunduğunu belirtmesi şaşırtıcıdır. Ayverdi 

(2000) 20. yüzyıl başında Selanik’te 13 medrese, bir darülhadis, iki darülkurra ve 21 

sıbyan mektebi olduğunu kaydetmiştir.  

Selanik’te savunma yapıları, hem kentin tarihsel gelişiminde, hem de morfolojisinde 

önemli bir unsur oluşturmaktadır. Bunlar kenti kuşatan surlar ile onları destekleyen 

burçlar, kuleler ve kale yapısından meydana gelen bir savunma sistemini oluşturur. 

Bu sistem 19. yüzyılın ikinci yarısına dek bütünlüğünü korumuştur. Kent ilk olarak 

Helenistik Dönemde kurulduğunda (M.Ö. 315) surlarla çevrilmiştir. M.S. 3. yüzyılda 

surlarda değişiklik yapılmıştır. 4. yüzyıl sonu ila 5. yüzyıl başı arasında surların ana 

kısmı inşa edilmiş olmalıdır. Bu surların neredeyse yarısı günümüze ulaşmıştır 

(Tsaktsiras ve diğ., 2004). Bizans egemenliği boyunca surlar güçlendirilip, 

geliştirilmiştir. Bu dönemde surlar boyunca kuleler de inşa edilmiştir, bu kuleler 

kare, çokgen veya daire kesitli olup, sayıları 70 civarındadır (Papagiannopoulos, 

1983, s. 25).  

1230-1232 yıllarında ise, kentin akropolünün olduğu bölgedeki surlar güçlendirilerek 

kuleler (Yedikule) eklenmiştir (Şekil B.39, B.40) (Gökaçtı, 2001, s. 149). 

Papagiannopoulos (1983, s. 25), 1316’da deniz surlarının güçlendirilmesinin 

tamamlandığını, 1342-1349 yılları arasında da kara surlarının güçlendirildiğini 

belirtmiş; 1355 yılında Akropol tarafında iki yeni kapı daha açıldığını bildirmiştir. 

Venedikliler döneminde (1423-1430) surların güçlendirilmesine devam edilmiştir ve 

Trigoniou Kulesi’nin o dönemde inşa edildiği düşünülmektedir (Papagiannopoulos, 

1983, s. 25). 

Günümüze ulaşan ve deniz kıyısında yer alan Beyaz Kule33, surların güneydoğu 

ucunda bulunmaktadır (Şekil B.41, B.42). İnşa tarihi ile ilgili çeşitli görüşler vardır, 

ancak kulenin restorasyonu sırasında edinilen verilere göre Kiel (1973, s. 353) 

                                                 
 
33 Osmanlı Dönemi’nde Kanlı Kule olarak anılmıştır. 
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tarafından belirlenen 1535 tarihi, en kayda değer saptamadır. Ayrıca Ayverdi (2000, 

s. 285), kentin kuzeybatısında, limana hâkim bir konumda bulunan, ancak 

günümüzde mevcut olmayan Vardar Kalesi’ni de saptamıştır. 

Deniz kıyısındaki surların güneydoğu ucunda bulunan Beyaz Kule ve 

güneybatısındaki Baruthane dışında, 19. yüzyıl başında sağlam kalabilmiş çok az 

kule vardır (Anastassiadou, 2001). 1840 öncesinde kente ancak gündüz giriş 

yapılması olanaklı olmuştur, çünkü sur kapıları gün batımında kapanmaktadır. Bu 

kapılardan dördü (Kanlı Kule, Kelemeriye, Telli Kapı ve Porta Kapı) doğuda 

bulunmaktadır; batıda ise, Vardar Kapı isimli bir çifte cümle kapısı ile Yeni Kapı 

vardır. Kuzeyde çok sayıda kapı Yedi Kule ile bağlantı sağlamaktadır, deniz 

kıyısında ise, yalnızca bir kapı (Yalı Kapısı) olduğu bilinmektedir (Anastassiadou, 

2001). 

3.3.3 Liman ve ticaret alanı 

Helenistik dönemde kentin limanı günümüzdeki Navarinou Meydanı’nın güneyine 

kurulmuştur ve kuzeyindeki çarşı yapıları ile ilişki içinde olmuştur. Ancak Roma 

döneminde, İmparator Büyük Konstantin M.S. 323-324’te kentin güneybatı ucunda 

bir liman inşa ettirmiştir. Konstantin Limanı olarak anılan bu liman, zaman içinde 

dolduğundan, günümüze dek ulaşmamıştır (Tsaktsiras ve diğ., 2004). Sur dışında 

kalan bu dolgu alanı, zamanla gemilerin yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı 

ve çeşitli dükkânların bulunduğu bir alana dönüşmüştür. Osmanlı döneminde 

Selanik’in ticaret alanının yoğunlaştığı belli başlı noktalardan biri de, bu liman alanı 

olmuştur.  

1668 yılında Evliya Çelebi (1985, s. 82), İskele Kapısı’nın dışında İskele Varoşu 

diye adlandırdığı bu alanda Mısır Çarşısı olarak anılan 500 adet dükkân olduğunu, 

keten, şeker, pirinç, kahve ve benzeri malların satıldığını; ayrıca 50 keresteci 

dükkânı, 100 adet büyük terzi dükkânı, 300 adet pazarcı mahzeni ve bir mescid 

bulunduğunu belirtmiştir. Her ne kadar rakamlar abartılı gibi görünse de, burada 

çeşitli ticari işlevlerin yürütüldüğünü doğrulamaktadır. Daha önce değinildiği gibi, 

17. yüzyıl Selanik gravürlerinde, bu alanda hiçbir yapılaşma görülmemesine, üstelik 

liman girintisinin açıkça ifade edilmesine karşın, 1685 yılına ait bir çizimde, 

Tophane’den doğuya doğru kentin deniz tarafındaki surları ve sur dışındaki 

yapılaşma ve dört adet iskele görülmektedir (Şekil B.43).  



 
 

106

Daha önce değinildiği gibi, Andrew Elton’un 1780 tarihli gravüründe deniz surları 

dışında bu alana ilişkin yapılar bulunmaktadır. Ayrıca, Cousinéry’nin 1831 tarihli 

seyahatnamesindeki Selanik gravüründe sur dışındaki Eski Liman alanının dolduğu 

ve burada az katlı ancak yoğun bir yapılaşma bulunduğu görülmektedir (Cousinéry, 

1831) (Şekil B.44). Günümüzde bu alandaki dokunun izlerine rastlanmaktadır, 

örneğin bu alanda hala Mısır Sokağı (Odos Aigyptou) bulunmaktadır. 

Dimitriadis (2008, s. 199), Osmanlı Dönemi’nde dolan eski Bizans Limanı’na İştira34 

adı verildiğini kaydeder ve 19. yüzyıl sonuna dek bu alandan başka sur dışında 

yapılaşma olmadığını vurgular. Yazara (2008, s. 200) göre, bu alan Osmanlı Dönemi 

boyunca, liman ve rıhtım inşa edilene dek, toptan ticaretin merkezi olmuştur. Bu 

alanın merkezinde Lonca Meydanı ve Kadı Kemal Camisi bulunmaktadır. 18. 

yüzyıldan beri tahıl ticareti bu alanda yoğunlaşmıştır, tahıllar buradan İstanbul’a ve 

yabancı tüccarlar aracılığıyla Avrupa’ya gönderilmiştir. Ayrıca bu çarşı alanının 

batısında tabakhaneler yerleşmiştir (Dimitriadis, 2008, s. 200).  

Sözü edilen eski Liman ile Vardar Caddesi’nin güneyi Selanik kentinin ticaret alanını 

oluşturmaktadır (Şekil B.45-B.49). Kentteki en önemli ticaret yapılarından biri olan 

Bedesten, kentin fethinden sonra, 15. yüzyılın ikinci yarısında35 II. Mehmed 

tarafından Vardar Caddesi’nin güneyine (günümüzde Venizelos ile Vardar 

Caddeleri’nin kesişimine yakın bir noktada) inşa edilmiştir. Evliya Çelebi (1985, s. 

88), 17. yüzyılda kent içinde 16 han olduğunu belirtmiştir ve içlerinden Sulu Han’ın 

ismini vermiştir; ayrıca kervansarayların bulunduğunu kaydetmiştir. Ayverdi (2000, 

s. 283) ise, dört han ile biri II. Bayezid döneminde yapılmış olan iki kervansaray 

olduğundan bahseder. 

Osmanlı döneminin sonuna dek Selanik’te, diğer Osmanlı kentlerinde olduğu gibi, 

her meslek grubunun dükkânı ve işliği belirli bir yerde toplanmıştır (Dimitriadis, 

2008, s. 179). Gerek Osmanlı dönemi vakıf kayıtlarını, gerek Vlatadon Manastırı’nın 

kayıtlarını inceleyen Dimitriadis (2008), Selanik’in Osmanlı dönemindeki çarşıları 

hakkında değerli bilgiler ortaya çıkarmıştır. Buna göre erken Osmanlı dönemindeki 

(16. yüzyıla dek) çarşıları arasında, 1456’da Bedesten’in biraz aşağısında bulunan 

Gelincik Çarşısı, Balık Pazarı, Mumcular Çarşısı, Basmacılar Çarşısı yer almaktadır 

                                                 
 
34 Arapça “satın alma” anlamına gelmektedir. 
35 Sambanopoulou’nun (2008b, s. 246) M. Cezar’dan aktardığına göre, Bedesten’in yapım tarihi 1455-
1459 yılları arasındadır. 
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(Dimitriadis, 2008, s. 180). Bu çarşıların yerleriyle ilgili Dimitriadis’in (2000, s. 180) 

edindiği bilgiler kısıtlıdır, ancak Balık Pazarı’nın yaklaşık 19. yüzyıla dek Tsimiski 

Caddesi’nin batı ucunda, Aya Minas Kilisesi’nin güneyinde (günümüzde Eski Balık 

Pazarı denen alanda) bulunduğunu düşünmektedir. Vlatadon Manastırı’nın 1765/66 

tarihli kayıtlarına göre, Rotonda yanında Simkeşhane bulunmaktadır ve bu bölgede 

simli kumaş esnafına ait işlikler vardır (Dimitriadis, 2008, s. 180). Evliya Çelebi 

(1985, s. 89), 17. yüzyılda kentin meşhur pazarları arasında Tahtakale Pazarı, 

sahildeki Mısır Çarşısı, halıcılar pazarı, ayakkabıcılar pazarı, terziler çarşısı ile 

takkeciler ve kavukçular çarşısını sayar.  

1812 yılında Selanik’e gelen Holland (1819, s. 47) da kentin çarşıları hakkında bilgi 

vermiştir. Çarşıların kentin aşağı kesiminde dar ve uzun sokaklar boyunca 

konumlandığını belirten seyyah, diğer Osmanlı kentlerinde olduğu gibi bu sokakların 

üstünün çardaklar veya asmalarla, ya da dükkânların ahşap sundurmaları ile örtülü 

olduğunu kaydetmiştir. Satıcıların Rumlardan ve ağırlıklı olarak Yahudilerden 

oluştuğunu bildiren yazar, dükkânlarda mamül ürünlerin bulunduğunu, ancak 

Yannina Çarşısı’ndaki mücevher, şal ve doğuya özgü giysilerin Selanik Çarşısı’ndan 

daha zengin olduğunu belirtmiştir (Holland, 1819, s. 48).  

19. yüzyıl başındaki Selanik çarşıları hakkında II. Bayezid vakfiyesinden de bilgi 

edinilmektedir. 1837 tarihli vakfiye kayıtlarından aktaran Dimitriadis’e (2008, s. 

180-181) göre Kervansaray’da 26 işlik ve dükkân, yakınındaki Han-ı Kebir’de dokuz 

dükkân, aroma ve baharat satılan Attaran (Aktar) Çarşısı’ında 28, Üzümcü 

Çarşısı’nda ise, yalnızca ikisi satış yapan toplam sekiz adet dükkân bulunmaktadır 

Hamza Bey Camisi yanındaki Tahtakale Çarşısı’nda helva, boza, şerbet satılan 26 

dükkân ile iki han bulunmaktadır. Onların karşısında Vardari Mahallesi’nde abacı, 

yorgancı ve kavafçıların 13 dükkânlı çarşısı, bıçakçılar çarşısının ise, 13 dükkân ve 

işliği vardır; ancak yalnızca beşi satış yapmaktadır. Bıyıklı Süleyman Camisi’nin 

yakınında bulunan haffafan36 ve kazazlar37 çarşısında 25 dükkân bulunmaktadır. 16 

dükkânı olan takkeciler arasında yalnızca biri satış yapmaktadır. Lağımcılar ve 

nalcılar çarşısında 16 işlik vardır, ancak 1837 kaydına göre sadece üç nalcı 

çalışmaktadır.  

                                                 
 
36 Ayakkabıcılar. 
37 Ham ipeği iplik ve ibrişim durumuna getiren kişiler. 
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Kazancılar Çarşısı’nda on dükkân ve üç konut, Bit Pazarı olarak da bilinen Eskiciler 

Çarşısı’nda on eskici dükkânı, iki konut ve beş farklı türden dükkân vardır 

(Dimitriadis, 2008, s. 181). Tahıl Çarşısı’nın (Kapan-ı Galle) haffafan-ı kefere ile 

birlikte 47 dükkânı vardır. Burada helvacılar, bozacılar, at koşum takımlarını 

yapanlar, demirciler, berberler, bakkallar, imaret, üç han, nalbantlar ile iki 

kahvehane, Eski Balık Pazarı’nın (Pazar-ı Mahı) sonunda ise, 15 farklı dükkân vardır 

(Dimitriadis, 2008, s. 181). Bu dönem kayıtlarından hanlarda bazen farklı, bazen de 

aynı meslek gruplarına ait işlik ve dükkanlar bulunduğu görülmektedir 

(Anastassiadou, 2001, s. 279). 

19. yüzyıl ortasına ait vakıf defterlerinde Selanik çarşıları hakkında çok kayıt 

bulunmaktadır. Dimitriadis’in (2008) saptadığı Aya Nikola Mahallesi’nde Avret 

Pazarı ve daha yukarısında Doğramacılar Çarşısı, olasılıkla Kapani’de bulunan 

Arpacılar Çarşısı, Bezirhane, Küçük Pazar, Çarkçı Avlusu, Vardari bölgesinde 

bulunduğu düşünülen Saraçhane Kazaz Hacı Mustafa Mahallesi’ndeki Oturakçıyan 

Çarşısı kayıtlarda geçmektedir. 

Anastassiadou (2001, s. 274), Selanik’te 19. yüzyıl ikinci yarısına dek öne çıkan 

meslekler arasında debbağlık ve dokumacılığın başta geldiğini kaydetmiştir; bu 

meslekler hem Selanik’in en verimli üretim kesimini oluşturur, hem de en fazla 

sayıda işçi, esnaf ve tüccarın örgütlendiği kesimdir. Debbağlar, daha önce değinildiği 

gibi, kentin deniz surlarının dışında, İştira bölgesinde toplanmıştır ve dokumacılar 

gibi yeniçerilerle özel ilişkileri olmuştur (Anastassiadou, 2001, s. 274). 

Dokumacılıkta ise pamuklu peştamal, yastık, yorgan, şilte, iplik, yünlü dokuma, aba 

ve ipekli kumaş üretimi yaygın olmuştur (Anastassiadou, 2001, s. 273-274). 

Peştamal üreticileri, kentin doğusunda, Aya Sofya Camisi’nin arkasında, abacılar ise, 

kent merkezinin batısında, Vardar Kapı yakınında toplanmıştır (Anastassiadou, 2001, 

s. 294). 

Selanik’teki Makedonya Tarih Arşivleri’nde bulunan 1838-1839 yıllarına ait Vakıf 

defterlerini inceleyen Anastassiadou (2001, s. 276), bu kayıtlara göre gıda, giyim ve 

hizmet sektörlerinin (örneğin arabacı, berber, kahveci, meyhaneci, şerbethaneci) 

meslek grupları arasında baskın bir yere sahip olduğunu, dokuma, madencilik ve 

genel ticaret alanlarında da çok sayıda esnaf ve tüccar bulunduğunu belirtmiştir. 

Sözü geçen kayıtlara göre, diğer meslek grupları arasında önde gelenler, nalbantlar, 

debbağlar, sarraçlar, semerciler, keresteciler, doğramacılar, duhancılar (tütüncüler), 
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attarlar (aktarlar) yer almaktadır (Anastassiadou, 2001, s. 280-281). Bunlar arasından 

kerestecilerin debbağlar gibi İştira’da toplandığı bilinmektedir, ancak diğer meslek 

gruplarının kent içinde dağınık olarak yerleştiği anlaşılmaktadır (Anastassiadou, 

2001, s. 288-294). 

Sözü geçen vakıf kayıtları uyarınca Selanik’teki farklı nüfus gruplarının mesleklerle 

ilişkisini inceleyen Anastassiadou (2001, s. 283-286), Müslümanların genellikle 

dokumacılık, basmacılık, marangozluk, sandıkçılık, kalaycılık; helva, boza ve leblebi 

gibi çeşitli gıda maddelerinin üretimini içeren meslek ve zanaatleri ağırlıklı olarak 

yaptığını; öte yandan Hıristiyanların (Ortodoks Cemaati) kürk, manto, çarık ve pabuç 

üretimi, terzilik, meyhanecilik, şerbethanecilik, bahçıvanlık ile günlük yaşamda 

ihtiyaç duyulan bezir yağı, arpa, sebze, tuz gibi maddelerin ticaretinde aktif 

olduklarını saptamıştır. Yahudiler de ticaret alanında öndedir: 1838-1839 kayıtlarına 

göre, ağırlıklı olarak un, üzüm, tavuk, tütün, kahve, hazır giyim ve kitap satışı 

yapmaktadırlar; ticaretin yanı sıra, küçük sarraflar, seyyar satıcılar, limon ve kibrit 

satıcıları, terziler, saatçiler, cam üflemecileri, tenekeciler, eski giysi onarıcıları, çivi 

üreticileri gibi mesleklerle uğraştıkları bilinmektedir (Anastassiadou, 2001, s. 286-

287). Dolayısıyla, Yahudilerin ticaret ve çeşitli zanaat alanlarında faaliyet 

gösterdikleri anlaşılmaktadır. 

3.4 Değerlendirme: 1840 Öncesi İzmir ve Selanik 

Bu bölümde, 1840 öncesi dönemde İzmir ve Selanik üzerine Bölüm 2 ve Bölüm 3’te 

derlenen veriler tarihsel gelişim, sosyo-ekonomik yapı ve fiziksel yapı başlıkları 

altında karşılaştırılmakta, her iki kentin Tanzimat dönemi öncesinde yaşadığı 

gelişime etki eden faktörler değerlendirilmektedir. Hem benzer, hem farklı tarihsel 

süreçlerden geçen iki liman kentinin benzer sosyo-ekonomik yapısı ile benzer 

fiziksel özellikleri incelenmektedir. 

3.4.1 Tarihsel gelişim açısından İzmir ve Selanik 

İki kentin tarihçeleri ele alındığında, kentlere egemen olan devletler arasında 

paralellikler olduğu görülmektedir. Ayrıca 15. yüzyıldan 19. yüzyıla dek İzmir ve 

Selanik’in ekonomik gelişimlerinin benzer süreçlerden geçtiği fark edilmektedir. Her 

iki kentin geçmişi Prehistorik Dönem’e dayanmaktadır: İzmir’in en eski yerleşimi 

yaklaşık M.Ö. 6500 yıllarında, Selanik’in bilinen ilk yerleşimi ise, yaklaşık M.Ö. 
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3000 yıllarında kurulmuştur. Antik Çağ’da ilk yerleşim M.Ö. 7. yüzyılda İzmir’de, 

kent merkezinin kuzeyinde Bayraklı’da Smryna adıyla kurulmuştur. Selanik’in kent 

merkezindeki ilk yerleşim ise Helenistik Dönem’de Kassandros tarafından M.Ö. 

315’te kurulan Thessalonike kentidir.  

Sonrasında her iki kent sırasıyla Roma ve Bizans İmparatorluklarının egemenliği 

altına girmiştir. Roma Dönemi’nde Selanik’in Adriyatik ile Anadolu’yu bağlayan 

Via Egnatia yolu üzerinde olması kentin önemini arttırmıştır. Bizans Dönemi ise, iki 

kentin tarihinde kesintili bir süreç geçirmiştir: İzmir ve Selanik’in yönetimi Bizans 

ile farklı kavimler arasında el değiştirmiştir. İzmir’de Havari Aziz Polikarp’ın 

Kilisesi’nin bulunması nedeniyle kent Hıristiyanlık için önemli bir merkez durumuna 

gelmiştir. 13. yüzyıl başında Latinlerin Bizans İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u 

ele geçirmesinden ötürü, Bizans kontrolünde kalan İzmir’de ticaret gelişmeye 

başlamıştır. Selanik ise, 13. yüzyıl başında (1204-1224) Latin egemenliği altına 

girmiştir.  

11. yüzyılda Türklerin İzmir’de kısa süreli egemenlikleri olmuşsa da, iki kentin 

tarihinde Türk kavimlerinin boy göstermesi 14. yüzyıldan sonra başlamıştır. Moğol 

İmparatoru Timur İzmir’i fethetmiştir ve sonrasında kent bir süre ikili bir yapı içinde 

kalmıştır: Rodos Şövalyeleri kentin liman kesimini, Türkler ise kentin tepedeki 

kalesini (Kadifekale) kontrol etmiştir. 1424’te İzmir, 1430’da Selanik Osmanlı 

İmparatorluğu tarafından fethedilmiştir. İzmir Aydın Sancağı’na bağlı bir kaza 

statüsünde olmuştur; Selanik ise, Rumeli Beylerbeyliği’nin altındaki Selanik 

Sancağı’nın merkez kazası haline getirilmiştir. 

15. ve 16. yüzyıllarda İzmir henüz küçük ölçekli bir kasaba iken, Selanik 15. yüzyılın 

son çeyreğinden 16. yüzyıl başına dek geçen 25 yıllık sürede nüfusunu ikiye katlayan 

bir kent olmuştur. İmparatorluk için İzmir, Batı Anadolu’nun verimli ovalarından 

gelen tarım ürünlerini başkente aktaran bir liman kentidir. 16. yüzyılda kentin 

ekonomisi tarıma dayalı olarak gelişmiştir; tahıl, üzüm ve incir gibi kuru meyveler 

gibi temel gıdalar ile pamuk, yün, sabun, balmumu, kendir, urgan, zeytinyağı ve 

benzeri ihtiyaç maddeleri İzmir’de üretilip ihraç edilmiştir. Selanik’in başlıca gelir 

kaynakları ise, tarımın yanı sıra hayvancılık ve balıkçılık olmuştur. Tüm bu 

kaynaklardan elde edilen ürünler ile yapağı, keten, pamuk gibi tekstil hammaddeleri, 

Selanik Limanı’ndan çıkan başlıca ihraç ürünleridir. Bu dönemde tarım ve ticaretin 
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yanı sıra, başta tuzlalar olmak üzere kent çevresindeki madenlerin işletilmesi de 

Selanik’in önemli gelir kaynakları arasında olmuştur.  

1517’de Mısır’ın, 1522’de Rodos’un Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesi, 

Doğu Akdeniz’deki Türk egemenliğini kuvvetlendirdiği gibi, deniz ticaretinde 

güvenliği arttırmıştır. Bu durum, iki ihraç limanı olan İzmir ve Selanik’i olumlu 

yönde etkilemiş olmalıdır. Bu dönemde, Osmanlı’nın zengin limanları Halep ve 

İskenderiye iken, İzmir başkent İstanbul ve Avrupa’daki Osmanlı topraklarına mal 

gönderen bir liman olarak öne çıkmış; ancak, İzmir ve Batı Anadolu ticaretinin Bab-ı 

Âli tarafından baskılanması, özellikle stratejik önemi olan malların ticaretinin 

kısıtlanması, fiyatların kontrol edilmesi gibi nedenlerden ötürü, İzmir Limanı 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa kentleri ile yaptığı ticarette yer alamamıştır. 16. 

yüzyılın ikinci yarısı kent için bir dönüm noktası olmuştur: Avrupa’daki tahıl kıtlığı, 

Bab-ı Âli’nin yasaklamasına karşın İzmir’den kaçak tahıl ihracatına neden olmuştur; 

bununla birlikte Sakız Adası’nın fethi, uluslararası ticarette önemli bir yer edinmiş 

bu limanın yerine İzmir’in ortaya çıkmasını sağlamıştır. Selanik’te ise, 16. yüzyılda 

Yahudilerin İber Yarımadası’ndan kente gelmesiyle birlikte dokumacılık sektörü 

gelişmiş ve kent, devlet tarafından Yeniçerilere çuha üreten bir merkez haline 

getirilmiştir. Görüldüğü gibi bu dönemde İzmir’in ekonomisi henüz yeni gelişmeye 

başlamıştır, ancak Selanik’in ekonomik altyapısı daha gelişmiş bir düzeydedir. 

16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu dış ticaretinde önemli bir dönüm noktası 

barındırır: 1569’da Fransa’ya verilen ve ekonomik imtiyazlar içeren kapitülasyonlar 

Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu’da Fransız ticaretini geliştirmiştir. Bu yeni gelişen 

pazarda yer almak isteyen diğer Avrupa ülkeleri, Osmanlı ile Fransa bayrağı altında 

ticaret yapmaya başlamıştır. Kısa bir süre sonra, 1580’de İngilizlerin de ekonomik 

imtiyazlar edinmesi, Osmanlı dış ticaretinde yer edinmelerini sağlamıştır. Bu amaçla 

aynı yıl Levant Kumpanyası kurulmuştur. 

15. ve 16. yüzyıllarda yapılan coğrafi keşifler, 17. yüzyılın ekonomik gelişimini 

yönlendirmiştir. Bu dönemde artık İzmir, Doğu’nun mallarını Batı'ya aktaran bir 

liman olarak öne çıkmış, ipek ticaretinin yeni merkezi olmuştur. Ayrıca pamuk ve 

üzüm de Avrupa ihracatında en önemli ürünlerdendir. Buna karşılık, 17. yüzyılda 

Selanik’in uluslararası ticaretini yönlendiren Yahudiler sıkıntıya girmiştir, çünkü 

coğrafi keşifler ve sonrasında yaşanan Girit Savaşı, Yahudilerin yakın ticari ilişki 

kurduğu Venedikli tüccarların ekonomik olarak gerilemesine neden olmuştur. Bu 
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dönemde İzmirli ve Selanikli Rumlar bu durumdan yararlanıp ticaret üstünlüğünü 

Yahudilerin elinden almaya çalışmıştır. 

17. yüzyıldan başlayarak hem İzmir’in, hem Selanik’in başta Fransa ve İngiltere 

olmak üzere Avrupa ülkeleriyle yoğun ticari ilişkileri olmuştur. Bunun sonucunda, 

önce İzmir’de, sonra Selanik’te Fransız ve İngiliz Konsoloslukları kurulmuştur. İki 

kentin verimli art alanlarından elde ettikleri tarım ürünleri ile dokumacılığın 

hammaddeleri olan işlenmemiş pamuk, yün, ipek gibi mallar başlıca ihraç ürünleri 

olmuştur. Buna karşılık, İzmir ve Selanik, şeker, kahve gibi kolonyal mallar ile 

dokunmuş kumaşlar gibi işlenmiş ürünleri Avrupa ülkelerinden ithal etmiştir. 

17. yüzyılda Tavernier tarafından “hem kara hem deniz ticaretinde Levant’ın en ünlü 

kenti” (Yerasimos, 2006, s. 113) olarak betimlenen İzmir kentinin büyümesindeki 

başlıca aktörler, yerel yönetim ile kente gelerek yerli tüccarlarla rekabeti arttıran 

yabancı tüccarlar olmuştur. Kentin sürekli gelişen ticareti, çevresindeki 

yerleşmelerden de göç almasına yol açmıştır. Daha önce İzmir’in ticaretini 

baskılamaya çalışan devlet, 1660’tan sonra politikasını kentin uluslararası ticaret ile 

bütünleşmesi ve Batı Anadolu’nun tek uluslararası ticaret merkezi olması yönünde 

değiştirmiştir. 

18. yüzyıl boyunca, İzmir’in ticarete dayalı büyümesi devam etmiştir. İpek, pamuk, 

moher ve yün bu dönemin en önemli ihraç ürünleridir. Aynı dönemde Selanik’in 

başlıca ihraç ürünleri ise, pamuk, pamuk ipliği, ham yün, ipek, buğday ve tütündür. 

Bu yüzyılda Fransa, Osmanlı dış ticaretindeki en önemli ülke haline gelmiştir; buna 

bağlı olarak İzmir ve Selanik’in Fransa ile olan ihracat ve ithalatı bu dönemde artış 

göstermiştir. 18. yüzyıl sonunda İzmir’de yalnız Fransızların 29 ticarethanesi vardır 

(Aktepe, 2003, s. 127), Selanik’te bulunan 18 yabancı ticarethaneden ise, 11’i 

Fransızlara aittir (Vacalopoulos, 1963, s. 96). Ayrıca Levant Kumpanyası’nın 

Selanik Şubesi 1715’te açılmış, yüzyıl sonunda kentteki konsoloslukların sayısında 

artma olmuştur. 

Fransız Devrimi, Fransızların uluslararası ticaret pazarında gerilemelerine yol açmış, 

buna karşılık Endüstri Devrimi İngilizlerin bu pazarda atılım yapmalarına neden 

olmuştur. İngiltere İzmir’le olan ithalat ve ihracat payını bu dönemde arttırmaya 

başlamıştır. 18. yüzyıldan başlayarak Osmanlı İmparatorluğu askeri alanda 

yeniliklere girişmiş ve sonunda 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kapatılmıştır. Bu durum 
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Selanik’in önde gelen geçim kaynaklarından biri olan dokumacılık sektörünü 

olumsuz yönde etkilemiştir, çünkü 1826 öncesine dek üretimin tamamını devlet satın 

almıştır. İzmir’de devam eden tarım faaliyetlerinin yanı sıra, maden kaynaklarının 

işletilmeye başlanması, kentin ihracat limanı olarak konumunu sürdürmesini 

sağlamıştır. Selanik’te ise, tahıl, mısır, pamuk, yün ve tütün limandan geçen başlıca 

ihracat maddeleri olmuştur. 

Avrupa ve Balkanlardaki siyasi kargaşalar (1803-1815 Napolyon Savaşı; 1821-1828 

Yunan Bağımsızlık Savaşı), İzmir ve Selanik’teki ticari hareketliliği etkilemiştir. 

Napolyon Savaşı Avrupa’daki ticareti kesintiye uğrattığından, İngiliz ürünleri 

azalmıştır; bu dönemde Selanik pazardaki ürün açığını kapatan bir kaynak olmuştur. 

1810’dan sonra Almanya ile ticaretin artması, Selanik’te Alman ticarethanelerinin 

açılmasına yol açmıştır. 

1800-1817 yıllarında Beaujour (1829, s. 163), İzmir’i “ticari açıdan çok önemli bir 

kent, Asya Türkiyesi’nin antreposu” olarak nitelemiştir. İzmir’in bu dönemdeki 

başlıca ihraç malları arasında pamuk, yün, keçi ipliği, meyve ve çeşitli kimyasalları 

saymış, buna karşılık Avrupa’dan gelen işlenmiş ürünler ile Mısır, Makedonya, İran, 

Ege Adaları, Hindistan, Arabistan, İstanbul ve Karadeniz’den gelen malların İzmir 

pazarında satıldığını belirtmiştir (Beaujour, 1829, s. 163). 1809 yılında İzmir ve 

Selanik’e uğrayan Galt (1812, s. 372-373), Malta Kuşatması’ndan beri İzmir ile 

Londra arasındaki doğrudan ticaretin azaldığını, kuşatma öncesi Londra’dan İzmir’e 

yılda 25-30 gemi gelirken, 1808 yılında sadece 5-6 gemi yanaştığını bildirmiştir. 

Selanik’te ise, aynı yıl hiç İngiliz tüccar bulunmadığını kaydetmiştir (Galt, 1812, s. 

233).   

1812’de İzmir’e gelen Tancoigne, Fransız tüccarları için Doğu’nun en önemli 

limanının İzmir olduğunu, buranın aynı zamanda Avrupa’nın ticaret ambarı niteliğini 

taşıdığını belirtmiştir. Ancak, uzun süredir ticaretin durgun olduğunu ve kısa sürede 

eski etkisine kavuşacağını düşündüğünü ifade etmiştir (Tancoigne, 1992, s. 412). 

1810 ila 1820’li yılların başına dek geçen sürede Selanik, ticarette İzmir’le rekabet 

etmiştir, ancak 1821’de başlayan Yunan Bağımsızlık Savaşı’nın ardından, ticaret 

durma noktasına gelmiştir. Hatta 1824’te Selanik’teki Levant Kumpanyası’ndan 

yazılan mektupta kentte ticaretin hemen hemen hiç olmadığı belirtilmiştir (Vlami, 

2009, s. 137). Bu olumsuz durum siyasi koşulların yanı sıra pamuk, tütün gibi temel 
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ürünlerde yaşanan kötü hasatlar ve mısırın devlet tarafından tekelleştirilmek 

istenmesi gibi nedenlere bağlanmaktadır. 

Kiskira’dan (H Thessaloniki sta 1834 Mesa apo ta Matia Amerikanon Ierapostolon, 

2000, s. 125-140) aktaran Grigoriou ve Hekimoglou’na (2008, s. 141) göre, 1834’te 

Selanik’e gelen Schauffler, Almanya ile Selanik arasındaki ticaretin kesintiye 

uğramasından sonra kentin ticari önemini yitirmesine karşın, Selanik çevresinde 

yoğun tarım üretimi ve idari değişimlere bağlı olarak ticaretin yeniden güçlendiğini 

belirtmiştir; seyyaha göre ticaret, Selanik Limanı’nın konumu, yapısı ve verimli art 

alanı sayesinde canlılığını sürdürebilmektedir. 1837’de İzmir’e giden Claridge (1837, 

s. 180) ise, İzmir’de ticaretin azalmasının ardından kentten giden tüccarların yerine 

yenilerinin geldiğini, buna karşın ticari hareketliliğin büyük ölçüde Pera’ya kaydığını 

bildirmiştir. 

Sonuç olarak, İzmir ve Selanik, farklı süreçlerden geçerek Osmanlı 

İmparatorluğu’nun hem ihracat, hem ithalat yapan en gelişmiş liman kentleri haline 

gelmiştir. Aynı dönemde İstanbul imparatorluğun en büyük ithalat limanı iken, 

Trabzon Limanı Rusya ve İran transit ticaretinde öne çıkmış, Beyrut ise ihracat 

limanı olmuştur (Kurmuş, 2008, s. 87). Hem İzmir, hem Selanik, ekonomik olarak 

kendi bölgeleri içindeki en gelişmiş kentlerdir: İzmir Batı Anadolu’nun, Selanik 

Balkanların merkezi olmuştur. İki kentin Fransız ve İngilizler başta olmak üzere, 

Avrupa ülkeleriyle sıkı ticaret bağları gelişmiştir. Avrupalılar koloni malları ve kendi 

ülkelerinin işlenmiş ürünlerine İzmir ve Selanik pazarlarında alıcı bulmuş, öte 

yandan bu iki kentten tahıl, meyve, pamuk, yün, ipek, moher, tütün gibi ürünleri ithal 

etmişlerdir. Çeşitli koşullara bağlı olarak, farklı dönemlerde İzmir ve Selanik’in 

ticaret aktivitelerinde artma ve azalma görülmüştür.  

3.4.2 Sosyo-ekonomik yapı açısından İzmir ve Selanik 

İzmir’de sosyal yapıyı oluşturan başlıca öğeler Müslüman Türkler, Rumlar, 

Yahudiler, Ermeniler ve Osmanlı uyruğu dışındaki yabancılardır. Resmi kayıtlara 

göre 16. yüzyılda kent nüfusu, Müslümanlar ve Rumlardan oluşmaktadır. 17. 

yüzyıldan başlayarak, Yahudiler ve Ermeniler de tahrir kayıtlarına geçmeye 

başlamıştır. Yine bu dönemde konsoloslukların kurulması ile birlikte Avrupalı 

tüccarların da İzmir’e yerleşmeye başladığı bilinmektedir. Selanik’teki sosyal yapı 

da, İzmir’de olduğu gibi, Müslüman Türkler, Rumlar, Yahudiler, Ermeniler ve 
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Osmanlı uyruğu dışındaki yabancılardan oluşmaktadır. 15. yüzyılda kentte 

Müslüman ve Rum nüfusu kayıtlı bulunurken, 16. yüzyıl başında Yahudiler de tahrir 

kayıtlarında geçmeye başlamıştır. 17. yüzyıldan beri önce Fransız Konsolosluğu’nun 

kurulması ile birlikte, çeşitli ülkelerden gelen yabancılar kente yerleşmeye 

başlamıştır. 15 ila 19. yüzyıl arasında, İzmir ve Selanik nüfusunu oluşturan bu 

toplumların birbirlerine oranları zaman içinde çeşitli nedenlerden ötürü değişkenlik 

göstermiştir. Gayrimüslim gruplarının toplam kent nüfusu içindeki dağılımı ele 

alındığında, İzmir’de Rumların, Selanik’te Yahudilerin ağırlıklı olduğu tespit 

edilmektedir. 

İzmir ve Selanik’in nüfus yapısını oluşturan toplumların aynı olmasına karşın, 

kökenleri farklı yerlere dayanmaktadır. İzmir’de Türk toplumunun kökeni, Osmanlı 

fethi öncesine dayanmaktadır: 11 ila 15. yüzyıllar arasında Türk ve Bizans 

egemenliği altına giren İzmir kentinde, sayısı değişkenlik gösteren bir Türk topluluğu 

bulunmuştur. Buna ek olarak 18. yüzyılda Tatarlar gelmiştir. Selanik’teki Türk 

toplumu ise, ancak Osmanlı fethinden sonra, Selanik çevresindeki kasabalarda 

yaşayan Türklerin kente yerleştirilmesiyle oluşmuştur. 16. yüzyılda bu topluma 

Anadolu’dan getirilen Türkler de eklenmiştir. 

İzmir’in Bizans döneminden beri önemli bir Hıristiyanlık merkezi olması nedeniyle, 

kentte yerleşik bir Hıristiyan nüfusu bulunmuştur. Osmanlı fethi sonrasında Rumlar, 

çeşitli dönemlerde farklı nedenlerle Ege Adaları ve Peloponez’den gelip İzmir’e 

yerleşmiştir. Selanik’teki Hıristiyan Cemaati’nin kökeni M.S. 50 yılına 

dayanmaktadır. Dolayısıyla, İzmir’de olduğu gibi, Selanik’te de Osmanlı fethi 

öncesinde kentte yerleşik bir Ortodoks Hıristiyan Cemaati mevcut olmuştur. 16. 

yüzyılda ise, Arnavutluk, Kuzey Epir ve Batı Makedonya bölgelerinden gelen 

Rumlar, Selanik’e yerleşmiştir.  

İzmir’de Helenistik Dönem’den beri yerleşik Yahudilerin olduğu, ayrıca Bizans 

döneminden itibaren bir sinagog da bulunduğu bilinmektedir. 15. yüzyılda İspanya 

ve Portekiz’den göç eden Yahudiler Osmanlı İmparatorluğu’na gelmiştir. Bu göçle 

gelen cemaatlerin İzmir’e yerleşmeleri ise, 16. yüzyıl sonunda gerçekleşmiş 

olmalıdır. 17. yüzyılda İber Yarımadası’ndan yeni bir göç dalgasıyla gelen 

Yahudilerden de İzmir’e yerleşenler olmuştur. Bunların yanı sıra, bir grup Yahudi 

de, aynı dönemde ekonomik nedenlerden ötürü Manisa, Urla gibi İzmir çevresinden, 

Ege Adaları ve Selanik’ten İzmir’e gelmişlerdir. Selanik’te ise, Yahudiler’in varlığı 
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Osmanlı fethi öncesine dayanmaktadır. M.Ö. 315’te kurulan kente yerleştirildikleri 

(Molho, 2005, s. 37), Roma Dönemi’nde de büyük gruplar halinde geldikleri 

bilinmektedir (Vacalopoulos, 1963, s. 13). Osmanlı Dönemi’nde ise, 15. yüzyıldan 

başlayarak, İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa ve Almanya gibi ülkelerden gelen 

Yahudiler Selanik’e yerleştirilmiştir. 

Ermenilerin İzmir’de ne zamandan beri yerleşik olduklarına ilişkin görüşler farklılık 

göstermektedir. 13. yüzyıl başında veya 14. yüzyıldan başlayarak kente geldikleri 

iddia edilmektedir. Kökenleri konusunda Kilikya veya İran’dan gelmiş olabilecekleri 

düşünülmektedir. Selanik’te Bizans Dönemi’nden beri Ermenilerin olduğu 

bilinmektedir, ancak Osmanlı dönemi resmi kayıtlarında isimleri geçmemektedir. 

Buna karşın 17. yüzyıl sonunda ve 18. yüzyılın ilk yıllarında Selanik’te yaşadıkları 

düşünülmektedir. Selanik’teki Ermeni Cemaati’ne ilişkin resmi belgeler ancak 19. 

yüzyılın sonunda ortaya çıkmaktadır. 

13. yüzyılda Bizans Dönemi’nde İzmir’de yerleşik Ceneviz ve Venedik kolonileri 

bulunmuştur. Osmanlı Dönemi’nde ise, 16. yüzyılın sonundan başlayarak İzmir’de 

yerleşik Fransızlar, Flemenkler ve Venedikliler olduğu bilinmektedir. Selanik kenti 

de Osmanlı fethinden önce, 13. yüzyılda bir Venedik kolonisine sahiptir. 17. 

yüzyıldan sonra Fransızların kente gelmesiyle, Selanik’in Levanten topluluğu 

oluşmaya başlamıştır. Zamanla İzmir ve Selanik’in uluslararası ticaret ilişkilerinin 

artmasıyla birlikte, daha fazla sayıda ve çeşitli milletlerden yabancılar her iki kentin 

yerleşik nüfusunun bir parçası haline gelmiştir. 

Nüfus verilerini karşılaştırmak için, Bölüm 2.2 ve Bölüm 3.2’de yer alan resmi vergi 

kayıtları ile seyyahların ve konsolosların belirttiği yaklaşık rakamlar kullanılarak, 

İzmir ve Selanik kentlerinin nüfuslarının yıllar içindeki değişimini gösteren Çizelge 

3.8 hazırlanmıştır. Buna göre, 15 ila 19. yüzyıl arasında İzmir ve Selanik’in nüfus 

verileri ele alındığında, İzmir nüfusunun 16. yüzyılda Selanik’e oranla oldukça az 

olduğu, ancak zamanla 17. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak Selanik nüfusunun 

önüne geçtiği görülmektedir. 19. yüzyılın ilk yarısında edinilen resmi sayım verileri 

ise, Selanik nüfusunun İzmir nüfusunun neredeyse iki katı olduğunu göstermektedir. 

Çizelgede ani artışlar olarak ortaya çıkan abartılı veriler de bulunmaktadır. Örneğin 

İzmir için 1655-1810 arası verilerin çoğunun abartılı görünmesine karşın, Selanik 

için de 1740-1785 arasındaki veriler abartılı görünmektedir. 
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Çizelge 3.8 : 15-19. yüzyıllar arasında İzmir ve Selanik nüfusu. 
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Çizelge 3.8’deki İzmir ve Selanik nüfus verilerinde görülen hareketlilik çeşitli 

nedenlere bağlı olarak gelişmiştir. Bunlardan ilki, fetihler ve savaşlar sonucu nüfus 

topluluklarının zorunlu göçleridir. Genellikle böyle durumlarda topluluklar büyük 

gruplar haline hareket etmişler ve geldikleri kentlerin nüfuslarında ani artışlara yol 

açmışlardır. İkinci neden ise, ekonomiktir. İzmir ve Selanik kentlerinin ticari 

önemlerinin artması, ekonomilerinin gelişmesi, daha küçük ve iş kollarının çeşitliliği 

daha az olan yerleşimlerden bu iki kente iş bulmak amacıyla gelen kişilerin artmasını 

sağlamıştır. İzmir’in Batı Anadolu’da, Selanik’in Balkanlar’da bölgesel merkez 

olması, Osmanlı uyruklu vatandaşların yanı sıra yabancı ülkelerden gelen kişileri de 

çekmiştir. Kimi zaman, kent ekonomisindeki ani dalgalanmalar da nüfus gruplarını 

hareketlendirmiştir: Örneğin, Selanik’te dokumacılıkta kullanılan yünün fiyatındaki 

değişim, dokumacılıkla uğraşan Yahudilerin İzmir de dahil olmak üzere başka 

kentlere gitmesine neden olmuştur. Bu nedenlerin dışında, deprem, yangın gibi 

afetler ve uzun süren salgın hastalıklar İzmir ve Selanik nüfuslarında ciddi düşüşlere 

neden olmuştur. 15 ila 19. yüzyıllar arasında, iki kentin nüfusunda dalgalanmalara ve 

maddi kayıplara yol açan bu tür felaketlerin listesi Çizelge 3.9’da verilmiştir. Bu 

çizelgeden 18. ve 19. yüzyılda İzmir ve Selanik nüfusunu etkileyen salgın 

hastalıkların bazen aynı dönemlerde gerçekleştiği görülmektedir. 1748, 1762, 1788 

ve 1837, iki kentte salgınların yaşandığı ortak yıllardır. 
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Çizelge 3.9 : 15-19. yüzyıllar arasında İzmir ve Selanik’te yaşanan felaketler. 

Felaket 
türü 

İzmir Selanik

 
Deprem 

1688 
1723, 1739, 1760, 1778, 1797 
1801, 1826 

 
1759 
1829 

 
Yangın 

 
 
1738, 1741, 1742, 1763, 1795, 1797 
1817, 1825, 1834 

1510, 1545 
1620, 1668 
 
1840 

 
Salgın 
hastalık 

 
 
1676 
1709, 1724, 1728, 1734-44, 1748, 1754, 
1762, 1765, 1784, 1788, 1792 
 
1809-1812, 1831, 1836-37 

1516, 1530, 1545, 1550, 1553, 1572, 
1581, 1588 
1604-1620, 1648, 1679 
1712-14, 1717, 1719-21, 1730, 1740, 
1748, 1758-60, 1761-63, 1778, 1781, 
1784, 1788 
1814, 1832, 1837-38, 1848 

İzmir ve Selanik nüfusunda yaşanan hareketlilik ile felaketler Çizelge 3.10’da 

derlenmiştir. Bu hareketlilikten etkilenen nüfus gruplarının da tespit edilebilmesi 

için, toplam nüfusun yanı sıra, her iki kentte ağırlıklı olan cemaatlere (Müslümanlar, 

Rumlar ve Yahudiler) ilişkin sayısal veriler listelenmiştir. Çizelgede göçle nüfus 

artışı pembe, göçle nüfus azalması mavi ve salgınlara bağlı nüfus azalması yeşil ile 

işaretlenmiştir. Tahrir ve resmi sayım kayıtlarında tüm nüfusun kayıt altına 

alınmamış olabileceği ve seyyahlarla konsolosların aktardığı değerlerin her zaman 

tarafsız ve gerçekçi olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla çizelgede 

ortaya çıkan hareketliliğin nedenleri arasına göçler ve doğal afetlerin yanı sıra, 

kaynaklara ilişkin hata payı da dahil edilmelidir.  

Çizelge 3.10’a göre, 1530-1575 yılları arasında İzmir nüfusu göçle artmış, aynı 

dönemde Selanik nüfusu göç verdiği için düşmüştür. Bu düşüşün nedenleri arasında, 

16. yüzyılda üst üste yaşanan kolera salgınlarından özellikle dokumacılık sektörünün 

etkilenmesinden ötürü, Yahudilerin başka yerleşimlere göç etmesi de belirtilebilir. 

1680 yılından sonra Selanik’te nüfus artışı görülmektedir. İzmir ve Selanik’te 1740-

1788 yılları arasında yaşanan salgın hastalıklara karşın, seyyahların kayıtlarının 

oldukça yüksek olması, bu rakamların abartılı olduğunu göstermektedir. İzmir’de 

1831 nüfus sayımı, öncesinde yaşanan salgınlara bağlı olarak nüfusun düştüğünü 

göstermektedir. Aynı yıla ait sayım verilerine göre, İzmir’de Müslüman Türkler, 

Selanik’te Rumlar ağırlıklı nüfusu oluşturmaktadır. 
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Çizelge 3.10 : 1530-1830 arasında İzmir ve Selanik nüfusu. 

 
İzmir Selanik 

Müslüman Rum Yahudi Müslüman Rum Yahudi 

1520 
Toplam 

   6.900 6.900 15.000 

 29.000 

1530 
Toplam 

1125 175 -    

1.300 23.000 

1560 
Toplam 

 3.900 5.200 13.200 

 22.000 

1575 
Toplam 

2700 550     

3.250  

1615 
Toplam 

   5.500 2.500 10.000 

 18.000 

1660 
Toplam 

6.600 1.500 1.350  

10.000  

1680 
Toplam 

   10.000 4.000 22.000 

80.000 36.000 

1725 
Toplam 

80.000 12.000    

100.000 50.000 

1740 
Toplam 

 7-8.000 5-6.000    

100.000 80.000 

1775 
Toplam 

60.000 21.000 10.000    

96.000 70.000 

1785 
Toplam 

      

150.000 80.000 

1795 
Toplam 

      

100.000 60.000 

1810 
Toplam 

60.000 25.000 5.000    

100.000 70.000 

1830 
Toplam 

19.000 13.200 7.000 24.000 42.000 11.000 

44.000 80.000 

Pembe: Göçe bağlı nüfus artışı. Mavi: Göçe bağlı nüfus azalması. Yeşil: Salgınlara bağlı nüfus 
azalması. 

3.4.3 Fiziksel yapı açısından İzmir ve Selanik 

İzmir ve Selanik kentlerinin fiziksel yapısı karşılaştırılırken, her iki kentin 

topoğrafyası, tarih boyunca kent merkezinin morfolojik gelişimi, işlevsel dağılım 

gibi özellikleri incelenmiş, ayrıca kentlere ilişkin seyyahların görüşleri 

değerlendirilmiştir. 

İzmir, kent ile aynı ismi taşıyan derin bir körfezin korunaklı bir noktasında 

kurulmuştur. Kent merkezi, dağlarla çevrili körfezin düzlük kısmında bulunmaktadır. 

Yerleşim alanı, Kadifekale ve Değirmendağı olmak üzere güneyde iki tepe ile 
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sınırlanmıştır (Şekil B.50). Selanik ise, benzer şekilde derin Therme Körfezi’nin 

sonunda, körfezi çevreleyen Hortaç Dağı’nın eteğindeki düzlüğe kurulmuştur (Şekil 

B.51). Her iki kent de doğal olarak korunaklı birer limana sahiptir. İzmir’in başlıca 

su kaynakları, Halkapınar’dan körfeze karışan Meles Çayı ve Boyacı Deresi’dir. 

Selanik başta Axios olmak üzere bulunduğu körfeze dökülen birkaç nehir ile 

beslenmektedir. Her iki kentin benzer topoğrafik özelliklere sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Dağ eteğindeki ovaya kurulan iki kentin yerleşim ve gelişiminde, 

kara ve deniz yollarının ilişkisi de çok önemli olmuştur. Hem İzmir, hem Selanik’i 

besleyen akarsuların oluşturduğu verimli alüvyon ovaları, her iki kente çeşitli ve bol 

miktarda tarım ürününün gelmesine yol açmıştır. Ayrıca akarsuların kentleri 

çevreleyen dağların arasında oluşturdukları doğal koridorlar, İzmir ve Selanik’i çevre 

yerleşimlere bağlayan karayollarını oluşturmuştur. Her iki kentin korunaklı birer 

körfezin kıyısında kurulmuş olması, tarih boyunca onları saldırılardan korumuş ve 

birer liman kenti olarak ticarete dayalı gelişmelerini sağlamıştır. 

İzmir ve Selanik’in benzer topoğrafik biçimlenişleri ile birlikte, sırasıyla geçirdikleri 

Antik Yunan, Helenistik, Roma ve Bizans dönemleri, iki kentte benzer bir morfolojik 

kurgunun oluşmasına neden olmuştur. İzmir’de Kadifekale, Selanik’te Yedikule, iki 

kentin akropolü olmuştur. Yerleşim ise, iki kentte akropol yamacında ve liman 

çevresinde olmuştur. Selanik’in Helenistik Dönem’den beri surlarla çevrili olduğu 

bilinmektedir.Yine bu dönemde kentte ızgara planlı yollar açılmıştır, hatta 19. 

yüzyılda bile bu yolların bir kısmının izlerinin korunduğu bilinmektedir (Vickers, 

1972, s. 158-159) (Şekil B.52). Strabon’un anlatımından İzmir’in ise, Roma 

Dönemi’nde ızgara planlı yollara sahip olduğu anlaşılmaktadır, ancak 19. yüzyıl 

haritalarından bu yollara ilişkin bir ipucu edinilmemiştir. İzmir’in Roma Dönemi 

planına bakıldığında, kenti çevreleyen surlar ile surların kenti çevre yerleşimlere 

bağlayan ana yollara açılan kapıları, yaklaşık Kemeraltı Caddesi ile sınırlanan 

limanı, agorası ve anıtsal yapılarından stadyum ve tiyatrosu görülmektedir (Şekil 

B.53). Roma Dönemi Selanik’inde yine surlarla çevrili bir kent ve kentin limanı 

görülmektedir (Şekil B.54). Kentin ana aksları olan cardo ve decumanus net olarak 

okunmaktadır: Cardo Agora boyunca ilerler ve denize dik uzanır, decumanus ise 

kenti çevre yerleşimlere bağlayan Via Egnatia’dır. Roma Dönemi kentinin önemli 

anıtları, İzmir’de olduğu gibi Tiyatro ve Stadyum’un yanı sıra, Galerius Sarayı ve 

Rotonda olmuştur. Her iki kentin günümüzdeki morfolojisinde, Roma Dönemi’nden 
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izler taşıdığı görülmektedir ve bu izler özellikle kentin yol akslarında belirgin 

olmaktadır. Bu nedenle, hem İzmir’de, hem Selanik’te Roma Dönemi’nden beri 

süregelen yol akslarının bulunması, kent morfolojisindeki sürekliliği göstermektedir. 

Bizans Dönemi’nde iki kentin morfolojisinde önemli değişiklikler meydana 

gelmiştir. İzmir’de limanın kıyısında Liman Kalesi inşa edilmiş ve bu alanda 14. 

yüzyıl başında Cenevizlilere bir mahalle kurma hakkı tanınmıştır. Böylece İzmir’de 

“Yukarı Kale” ve “Liman Kalesi” çevresinde oluşan iki ayrı yerleşim alanı, kent 

morfolojisinde ikili bir yapı yaratmış ve 17. yüzyılın sonuna dek bu yapı 

korunmuştur (Şekil B.55, B.56). Bizans Dönemi sonunda, 1402’de İzmir’i ele 

geçiren Moğol Hükümdarı Timur, kent surlarını yıktırmıştır. Selanik’te ise kent 

surları güçlendirilmiş, surlara ve akropole eklenen kuleler (özellikle sahilde Beyaz 

Kule ile Vardar Kulesi ve tepede Yedikule) kentin siluetini belirlemiştir. Böylece 

neredeyse 19. yüzyılın sonuna dek değişmeden kente egemen olan surlar ve kulelerin 

oluşturduğu siluet meydana gelmiştir (Şekil B.57, B.58). Buna karşılık, İzmir 

siluetinde Kadifekale ve Liman Kalesi egemen olmuş, surlardan geriye kalan duvar 

parçaları, kent siluetinde belirgin bir etki bırakmamıştır. 

İzmir ve Selanik kentlerinin Osmanlı Dönemi’ne ilişkin fiziksel yapı verileri 

incelendiğinde, 16. yüzyıl ortasında İzmir’in henüz gelişmekte olan küçük ölçekli bir 

yerleşim olduğu, buna oranla Selanik’in daha büyük bir yerleşim olduğu 

anlaşılmaktadır. Her iki kent, erken Osmanlı Dönemi’nden başlayarak farklı 

cemaatlerin yerleşim birimleri olan mahallelere sahip olmuştur. İzmir’de Kadifekale 

çevresinde Müslümanlar, liman yakınında Rumlar yerleşmiştir. Selanik’te kıyı 

çevresinde Yahudiler bulunmaktadır; Müslümanlar ağırlıklı olarak Vardar 

Caddesi’nin kuzeyinde yerleşmiştir; Rumlar ise, Yahudi mahalleleri çevresinde ve 

Müslüman mahalleleri arasındadır. Yerleşim alanları dışında, her iki kentin işlevsel 

dağılımı incelendiğinde, liman çevresinde konumlanan ticaret alanı ile limanda ve 

tepede bulunan savunma yapıları görülmektedir.  

17. yüzyılda İzmir ve Selanik’teki yerleşim alanları değişmemiştir. Bu dönem 

sonunda uluslararası ticaret ağlarına eklemlenen İzmir’in nüfusu, Selanik’in 

neredeyse iki katına ulaşmıştır. Aldığı göçler sonucu kentteki nüfus grupları 

çeşitlenmiş ve yeni mahalleler oluşmuştur. Kadifekale eteklerinden limana doğru 

Müslümanlar ve aralarında Yahudiler yerleşmiş, kentin dolmakta olan eski limanının 

çevresi ticaret işlevine ayrılmıştır. Limandan kuzeye doğru, kıyı boyunca yabancı 
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tüccarların ve konsolosların yerleştiği Frenk Sokağı gelişmeye başlamış, bu alanın 

güneyi de Rumların yerleşim yeri olmuştur. Ermeniler ise, Müslüman ve Rum 

mahalleleri arasında, kent merkezinin güneydoğusuna yerleşmiştir. 17. yüzyıl 

sonundan beri “Liman Kalesi” ve “Yukarı Kale”nin oluşturduğu ikili yerleşim yapısı 

değişmeye başlamıştır. Kentin ana aksları Meles Çayı’ndaki Kervan Köprüsü’nden 

limana dek gelen ve kara bağlantısını sağlayan “kervan yolu”38, kent kıyısında 

uzanan ve deniz bağlantısını sağlayan Frenk Sokağı’dır (Şekil B.59).  

Bu dönemde Selanik’te Müslümanların, Rumların ve Yahudilerin yerleşim alanları 

aynı kalmıştır (Şekil B.60). Buna karşılık, Vardar Caddesi’nin güneyinde ticaret alanı 

olarak özelleşen bölgede, limanın doğusunda yabancı tüccarların ve konsolosların 

yerleştiği Frenk Sokağı ortaya çıkmıştır. İzmir’den farklı olarak, Selanik’in surlarla 

çevrili olması nedeniyle, deniz kenarında bir yerleşim alanı bulunmamaktadır. 

Ancak, daha önce değinildiği gibi, 13. yüzyılda Selanik’te Venedik kolonisinin liman 

yakınına yerleştiği ve sonra gelen Frenklerin de bu alana yerleşmeyi tercih ettiği 

bilinmektedir (Vacalopoulos, 1963, s. 94). Sur dışında ise, zamanla dolan Bizans 

Limanı’nın oluşturduğu alanda, gemi ticareti ve limana yönelik bir arazi kullanımı 

ortaya çıkmıştır. Hem tabakhaneler gibi kentin içinde istenmeyen üretim birimleri, 

hem de gemilere yüklenecek malların saklanacağı depo yapıları ve çeşitli dükkanlar 

burada yer almıştır. 

17. yüzyıldan başlayarak gravür ve seyahatnamelerden ticaretle gelişmekte olan 

İzmir ve Selanik’in panoraması ortaya çıkmaktadır. 1678 tarihli İzmir siluetinde 

doğal liman, gümrük binası ve kuzeyinde sıralanan konsolosluklar bulunmaktadır; 

limanın güneyinde ise, Ok Kalesi (Liman Kalesi) yer almaktadır (Şekil B.61). Kentin 

siluetinden, kentsel uzamın kuzeye doğru kıyı boyunca genişlemekte olduğu 

anlaşılmaktadır. Güneyde ise, Kadifekale eteğine dek uzanan mahalleler 

görülmektedir. Kentin güneyi eski surların geçtiği hatla sınırlanmıştır ve bu alanın 

ötesinde yerleşim bulunmamaktadır. Selanik’in 17. yüzyıl sonuna ait bir siluetinde, 

kente egemen olan surlar kıyı boyunca uzanmakta ve güneyde Beyaz Kule ile 

sınırlanmaktadır (Şekil B.62). Bu dönemde kent yerleşiminin sur içindeki alanla 

sınırlı olduğu bilinmektedir. İzmir’e göre sınırları belirgin bir şekilde tanımlanmış 

olan Selanik’in siluetinde kentin doğal limanı ve deniz surlarının dışında, büyük 

                                                 
 
38Daha sonra Osmaniye Caddesi olarak anılacaktır. 
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olasılıkla gümrük işlemlerinin yürütüldüğü bir yapı göze çarpmaktadır. Limandaki 

gemiler, her iki kent siluetinde göze çarpan bir başka ortak unsurdur. İzmir ve 

Selanik limanlarının yoğun gemi trafiği iki siluet çiziminde de betimlenmiştir. Her 

iki kentin akropolünde kale bulunmasına karşın, İzmir siluetinde Kadifekale 

bulunurken, Selanik siluetinde Yedikule betimlenmemiştir. Selanik’in surlarla 

sınırlandırılmasına karşılık, İzmir siluetinde Frenk Sokağı ve Kadifekale eteklerine 

doğru kentin genişlemekte olduğu görülmektedir (Şekil B.63).  

İzmir ve Selanik hakkında yorumlar yapan seyyahlardan kentin fiziksel yapısına 

ilişkin izlenimler edinmek mümkündür. Genellikle İzmir ve Selanik’e denizden gelen 

seyyahlardan, kentlerin siluetleri hakkında bilgi edinilmektedir. Her iki kenti ziyaret 

eden ve bu iki kentten sadece birine gitmiş olan seyyahların taraflı yorumlarından 

ötürü kimi zaman çelişkili durumlar ortaya çıkmaktadır.  

1669’da hem İzmir’i, hem Selanik’i ziyaret eden Robert de Dreux, iki kent üzerine 

olumlu yorumlarda bulunmuştur. Seyyah, Selanik’i “Makedonya’nın en güzel ve 

ünlü kentlerinden biri” olarak nitelemiş, güzel surlarla çevrili olan kentin denizden 

bakıldığında masif kulelerinin gözüktüğünü belirtmiştir (Spanos, 1978, s. 100-

109’dan aktaran Grigoriou ve Hekimoglou, 2008, s. 50). İzmir’in ise, hem sahip 

olduğu güzellikler, hem de sunduğu kolaylıklar dolayısıyla yabancıların yaşaması 

için çok uygun olup Levant’ın en işlek ticaret kenti olduğuna değinmiştir (Dreux’un 

1925 basımı “Voyage en Turquie et en Grece” eserinden aktaran Pınar, 2001, s. 12). 

1699’da İzmir’e gelen Motraye (1727, s. 178), deniz kıyısında uzanan Frenk Sokağı 

boyunca konsolosların ve tüccarların konutlarının bulunduğunu belirtmiştir. İzmir’in 

nüfusuna da değinen yazar, farklı nüfus gruplarının burada yaşadığını ve kentin 

Osmanlı’nın en zengin pazarı olduğunu bildirmiştir. İzmir’den sonra 1707’de 

Selanik’e de uğrayan Motraye (1727, s. 394), kenti Osmanlı’nın Avrupa 

topraklarındaki en büyük kentlerinden biri olarak nitelemiş ve İzmir gibi, Selanik’in 

de büyük ve kozmopolit bir ticaret kenti olduğunu ifade etmiştir. Kentte birçok güzel 

konut bulunmasına karşın, bir hayli kötü durumda konut bulunduğuna da dikkat 

çeken Motraye (1727, s. 394), diğer Osmanlı kentlerinde olduğu gibi, Selanik’teki en 

güzel yapıların camiler olduğunu belirtmiştir.  

1702’de İzmir’e gelen Tournefort ise, İzmir ile ilgili olumlu izlenimler aktarmıştır; 

diğer Osmanlı kentleri ile karşılaştırıldığında, İzmir’in sokaklarının daha iyi 

döşenmiş olduğunu, daha iyi ışık aldığını belirtmiştir (Tournefort, 1741, s. 334). 
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1720’li yıllarda gelen bir Cizvit papazı ise, İzmir’deki Frenk Mahallesi’nin 

tartışmasız en güzel mahalle olduğunu, uzun bir sokağın her iki yanına dizili 

dükkanlardan oluşan çarşıyı çok güzel bulduğunu, ancak camilerin o kadar güzel 

olmadığını bildirmiştir (aktaran Pınar, 2001, s. 56). 

Genellikle 18. yüzyılda hem İzmir, hem Selanik’in sokaklarını eleştiren yorumlara 

rastlanmaktadır. Örneğin Pococke (1772, s. 17) 1739’da geldiği İzmir için, “deniz 

tarafından dünyanın en güzel perspektifine sahip” demesine karşın, sokaklarının 

genellikle dar ve düzensiz olduğunu belirtmiştir. İzmir’e 1764’te gelen R. Chandler 

(1776, s. 76) ve 1786’da gelen Riedesel’den aktaran Pınar (2001, s. 91), kentin 

sokaklarının çok dar, aşırı dolambaçlı ve pislik içinde olduğunu belirtmiştir. Hatta 

Chandler (1776, s. 64) Frenk Sokağı için, “o kadar dar ki, kömür yüklü bir devenin 

yanından zar zor geçtik” demiştir.  

1740’ta Selanik’e gelen Pococke (1745, s. 149), hem rıhtım bulunmadığı için kentin 

denizden görünümünü, hem de düzgün inşa edilmediğinden yolların durumunu 

eleştirmiştir. Kente 1737’de gelen Fransız seyyah Porte’un “Le Voyageur 

François”dan (1765, cilt 2, s. 28-29) aktaran Grigoriou ve Hekimoglou (2008, s. 62) 

ve 1787-1797 yılları arasında kentte Fransız Konsolosu olarak kalan Beaujour’a göre 

(1800, s. 27), Selanik Osmanlı İmparatorluğu’nun en güzel kentlerinden biridir, 

ancak sokakları dar, yılankavi ve havasızdır. 

19. yüzyılın ilk yarısı boyunca İzmir ve Selanik’e gelen seyyahlardan kentlerin 

yolları ve yapılarına ilişkin hem olumlu, hem olumsuz izlenimler edinilmektedir. Bu 

dönemde her iki kentin uluslararası ticari ilişkilerinin artmasından ötürü, daha fazla 

seyyahın geldiği görülmektedir.  

İzmir’e 1800-1817 yılları arasında gelen Selanik Fransız konsolosu Beaujour (1829, 

s. 161), 1830’da gelen Michaud (Michaud ve Poujulat, 2007, s. 25), 1832-1833’te 

gelen Döbel (1845 tarihli Wanderungen im Morgenlande’den aktaran Pınar, 2001, s. 

135) ve 1838’de gelen Elliott (1838, s. 34), Frenk Sokağı’nı beğenmiş; buna karşılık 

diğer sokakların dar, tozlu, dolambaçlı, karanlık, bakımsız ve kötü döşeli olduğundan 

yakınmıştır. Ayrıca 1812’de gelen Tancoigne’a (1992, s. 412) göre, “İzmir’in de 

Türkiye’nin neredeyse tüm kentleri gibi hiçbir fark edilecek binası yoktur.” 

Aynı dönemde Selanik’in de yolları farklı değildir: 1806’da gelen Leake (1835, s. 

239) ve 1809’da gelen Galt (1812, s. 226), sokakları kötü döşenmiş ve kirli 
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bulmuştur. 1812’de Selanik’e gelen Holland (1819, s. 45) ise daha iyimserdir: 

Avrupa Türkiyesi’nin en kayda değer kentlerinden biri olan Selanik’te her ne kadar 

diğer Türk kentlerinde rastladığı düzensizlikleri görmüşse de, temizlik ve konfor 

bakımından diğer büyük kentlerden daha iyi durumda olduğunu belirtmiştir. 1839’da 

gelen Griesebach (1841, s. 55), kentin uzaktan minareleriyle, konutlarıyla insanı 

etkilediğini, ancak içini gezdiğinde geniş caddeler, meydanlar ve anıtsal yapıların 

eksikliğini gördüğünü bildirmiştir. Seyyaha (1841, s. 55) göre, yalnızca Frenk 

Mahallesi’nde Pera’dakilere benzer konutlar bulunmaktadır.  

Genellikle İzmir’e gelen seyyahlar, kentin denizden etkileyici bir görünümü 

olduğuna değinmiştir. Kadifekale ve eteklerindeki antik kalıntılar dışında, Frenk 

Sokağı ve çevresindeki evler ile Köprülü dönemi anıtları en çok sözü edilen yapılar 

arasındadır. Kentin camilerine ilişkin yorumlara fazla rastlanmamıştır. Selanik de, 

yüksek kulelerle güçlendirilmiş surlarla çevrili olması nedeniyle, denizden etkileyici 

bir izlenim vermektedir. Seyyahlar, genellikle kentin antik kalıntıları ile Bizans 

dönemi anıtlarının yanı sıra, camilerine de değinmiştir. Ancak, 18. yüzyıl ile 

karşılaştırıldığında, bu dönem yorumları arasında genellikle bir tutarlılık 

bulunmaktadır. Genel şikayetler, her iki kentin denizden güzel, çekici, bakımlı 

görünmesine karşın, iç kesimlerinin bu görüntüyü yansıtmaması, sokakların dar, 

kirli, kaldırımsız olması, hatta taş bile döşeli olmaması, sokak dokusunun ise 

düzensiz olması üzerinedir. Seyyahların izlenimlerinden, 19. yüzyılda İzmir ve 

Selanik’te yolların genellikle dar, dolambaçlı, bakımsız olduğu ve çok azının taş 

döşeli olduğu sonucuna varılmaktadır. Her iki kentte Antik Dönem eserlerinin fazla 

korunmadığı, buna karşılık Bizans Dönemi’nden kalan kiliseler ile Selanik’te Bizans 

surlarının işlevsel değerinden ötürü korunduğu anlaşılmaktadır.  

19. yüzyıl haritaları, hem kentlerin fiziksel gelişimini görmek bakımından, hem de 

anıtsal yapıların, arazi kullanımının dağılımını, yol dokusunu anlamak için 

önemlidir. İzmir’in bu dönemde hazırlanmış planları bulunmasına karşın, Selanik’in 

sur içi dokusunu, yapı adaları ve anıtlarıyla ayrıntılı olarak betimleyen planların 

bulunmaması sağlıklı bir karşılaştırma yapmayı güçleştirmektedir. Ancak, sur içi 

kent dokusunun 19. yüzyıl sonuna dek az değişime uğramış olması ve belli başlı anıt 

yapıların süreklilik göstermesi nedeniyle, Selanik için 19. yüzyılın ikinci yarısında 

hazırlanan Wernieski Planı kullanılmıştır. Wernieski Planı’nda yeni inşa edilmiş olan 

rıhtım ve yıkılan surlar kaldırılmış, geçmiş dönem haritalarından deniz surları ve kıyı 
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çizgisi eklenmiştir. Böylece, 19. yüzyılın ilk yarısında Selanik kentine ilişkin bir plan 

oluşturulmuştur.  

19. yüzyılın ilk yarısında İzmir ve Selanik kentleri karşılaştırıldığında, İzmir kentinin 

dolan tarihi limanı ve çevresindeki ticaret alanı ardında uzanan konut bölgesi ile 

limandan kuzeye doğru sahil boyunca uzanan Frenk Sokağı ve Boyacı Deresi 

arasında yayılmış olduğu görülmektedir. 19. yüzyıl başından ortasına dek yapılan 

planlara göre kent gelişimini Alsancak’a (Punta Burnu) doğru sürdürmektedir (Şekil 

B.64). Oysa aynı dönemde Selanik kenti planına bakıldığında, kentin kendisini 

çevreleyen surların içine sıkışmış olduğu görülmektedir (Şekil B.65). Dolayısıyla 

belirli bir kentsel gelişim doğrultusu saptamak mümkün değildir. 

İzmir ve Selanik kentlerini oluşturan ana akslar dikkate alındığında, İzmir’de eski 

limanın sınırlarını oluşturan Kemeraltı yayı ile kıyıda uzanan Frenk Sokağı’nın 

denizle ilişkili doğrultuda olduğu anlaşılmaktadır. Doğrusal bir hat oluşturmasa da, 

bu iki yol hattı kentin kuzey-güney aksını belirlemektedir. Bunlar dışında, Kemeraltı 

Caddesi’nin güneyinde uzanan ve Roma Dönemi’nde Efes Yolu ile birleşen 

İkiçeşmelik Caddesi eğrisel bir hatla Kemeraltı ile birleşmektedir. Kente karadan 

giriş noktası olan Kervan Köprüsü’nden geçip Kemeraltı’nda son bulan Osmaniye 

Caddesi ise, karayolu ile ilişkili olup, kentin doğu-batı aksını oluşturmaktadır. 

İkiçeşmelik Caddesi kentte Roma Döneminden beri var olan Efes Yolu’nun devamı 

niteliğindedir, Kemeraltı Caddesi ve Frenk Sokağı, aynı dönemde kentin denizle olan 

yaklaşık sınırını oluşturmaktadır. 

İzmir’de gözlenen antik yol ve sınırların sürekliliği, Selanik’te de görülmektedir. 

Roma Dönemi’nden beri süregelen Via Egnatia, kentin kıyıya paralel yatay 

doğrultusunu (kuzeybatı-güneydoğu aksı) oluşturmaktadır. Via Egnatia Osmanlı 

Döneminde Vardar Caddesi olarak adlandırılmıştır, günümüzde ise aynı cadde Odos 

Egnatia (Egnatia Caddesi) ismini almıştır. Egnatia Caddesi’nin doğusunda, Yeni 

Kapı-Islahane Kapısı arasındaki alanda Helenistik Dönem’e ilişkin ızgara planlı yol 

izleri görülmektedir (Vickers, 1972, s. 158-159). Bu izler, Osmanlı Dönemi’ne dek 

kısmen korunmuş olarak süregelmiştir.  

İzmir ve Selanik planları ele alındığında, tek bir merkezi odak görülmemektedir; 

aksine her iki kent de çift odaklıdır. İzmir’de Kemeraltı ve çevresi eğrisel bir merkez 

olup, kuzeye doğru doğrusal bir gelişim izleyen Frenk Sokağı ve çevresi, bu eğrisel 
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merkeze saplanan bir doğruyu andırmaktadır (Şekil B.66). Selanik’te ise en güçlü 

odak, yatay doğrultudaki Vardar Caddesi’dir. Cadde üzerindeki ve yakınındaki 

Osmanlı Dönemi anıtları, yatay odağı daha da güçlendirmektedir. Bir diğer odak ise, 

sur dışındaki liman alanıdır, ancak surların bu dönemde mevcut olmasından ötürü, bu 

odak henüz kentle birleşmemiştir (Şekil B.67). İki kentteki merkez alanlar ve ana 

doğrultuların ortak noktası, hem tarihi süreklilik taşımaları, hem de ticarete bağlı 

olarak gelişme göstermeleridir. 

İşlevsel dağılım açısından 19. yüzyıl İzmir ve Selanik kentleri değerlendirildiğinde, 

ticaret, konut alanları ile kamusal, askeri ve idari işlevler her iki kentte de öne 

çıkmaktadır. Hem İzmir, hem Selanik’te ticaret alanlarının deniz ve kıyıyla ilişkili 

bölgelerde gerçekleştirildiği görülmektedir. Her iki kentin ana ticaret alanı Kemeraltı 

ve İştira, zaman içinde dolan tarihi limanlarıdır. Geleneksel zanaat ve üretimin 

gerçekleştirildiği çarşılar ise, iki kentte de doğal olarak liman ile ilişkili olmuştur. 

Selanik’in sur içinde yer alan çarşı bölgesi, liman ile ilişkisini Yalı Kapısı 

aracılığıyla sağlamaktadır, oysa İzmir’de Kemeraltı’nda daha net bir ilişki 

okunmaktadır. Eski dolan limanın kıyısında kurulan gümrük ve gerisinde 

Kemeraltı’na yayılan hanlar ve çarşılar yer almaktadır.  

Konut alanları ise çeşitli kesimlere yayılmıştır: İzmir’de Kemeraltı’nın doğusundan 

Yahudi mahalleleri ile başlayan konut bölgesi, Kadifekale eteklerine dek Müslüman 

mahalleri ile uzanmakta, Frenk Sokağı ile Boyacı Deresi arasındaki alan ise Frenk, 

Rum ve Ermeni mahallelerini kapsamaktadır (Şekil B.68). Selanik’te sur içinde 

Vardar Caddesi’nin güneyinde, çarşının batısında Yahudi mahalleleri, batıda 

Kelemeriye Kapısı çevresinde Rum mahalleleri, Vardar Caddesi kuzeyinde ise 

ağırlıklı olarak Müslüman mahalleleri bulunmaktadır (Şekil B.69). Frenk Mahallesi, 

çarşı alanının içinde yer almaktadır. Her iki kentte dini yapılar, okullar ve hamamlar 

mahallelerin içine dağılmıştır. Anıtsal nitelikli camiler İzmir’de ağırlıklı olarak 

Kemeraltı Caddesi’nde, Selanik’te ise, Vardar Caddesi’nde yer almaktadır. Her iki 

kentte mahalle içlerinde genellikle daha küçük ölçekli camiler bulunmaktadır. 

Ancak, Selanik’te Bizans kiliselerinin çoğu cami olarak kullanıldığı için, Vardar 

Caddesi’nden uzak noktalarda da anıtsal camilere rastlanmaktadır (örneğin Kasımiye 

Camisi, Aya Sofya Camisi). 

İzmir’de Konak, Sarıkışla ve Türk Gümrüğü’nün bulunduğu eski limanın sahilini 

oluşturan kesim, kentin idari merkezi olarak nitelendirilebilir. Sarıkışla ve yanındaki 
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talim alanı ile Konak yapısı ve önündeki açıklık, kentin geneline egemen olan 

organik ve sıkışık dokudan farklılaşmaktadır. Bunun yanı sıra, kışla ve konağın 

geleneksel ticaret bölgesi Kemeraltı’nın hemen yanında yer alması, yönetimin kentin 

en dinamik alanlarından biri üzerindeki kontrolünü göstermektedir. Selanik’te ise 19. 

yüzyılın ikinci yarısında yenilenen Hükümet Konağı, kentin kuzeybatısında ticaret 

bölgesinden uzakta, konut bölgesinin içinde yer almaktadır. İzmir’den farklı olarak 

çevresinde bir meydan oluşturulması ancak 19. yüzyılın sonuna doğru 

gerçekleştirilmiştir. Buna karşın, ticaret merkezi ve Vardar Caddesi ile bağlantı 

sağlayan kuzeydoğu-güneybatı aksını oluşturan ana caddenin sonunda yer almış 

olması, merkezi bir etki yaratması için önemlidir.  
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4.  1840-1912 ARASI İZMİR VE SELANİK’TE SOSYO-EKONOMİK YAPI 

Bu bölümde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun 

geçirdiği değişimin Doğu Akdeniz’in sosyo-ekonomik ve morfolojik yapısıyla 

benzerlik gösteren en önemli iki liman kentindeki yansımaları karşılaştırmalı olarak 

incelenmektedir. Bu amaçla, öncelikle bu dönemin daha iyi anlaşılabilmesi için 

Osmanlı İmparatorluğu ve çevresindeki dünyanın içinde bulunduğu siyasal ve 

ekonomik koşullar ortaya konulmakta, Osmanlı’nın bu dönemde başlattığı bir dizi 

reform hareketi özetlenmekte ve bunların ticaret, tarım ve sanayi alanındaki 

yansımaları açıklanmaktadır. Bu açıklamaların ardından, sosyal yapının bu 

durumdan nasıl etkilendiği ve nasıl bir oluşum içine girdiği anlatılarak, bir sonraki 

bölümde de değişim koşullarının fiziksel yapıdaki yansımaları örneklerle 

ayrıntılandırılmaktadır. 

4.1 Tarihsel Gelişim 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 1839 yılında kabul edilen Tanzimat Fermanı önemli bir 

kırılma noktası olarak yeni bir değişim döneminin başlangıcı olmuştur. Bu dönemde 

dünya ekonomisinde meydana gelen gelişmeler ve teknolojideki yenilikler söz 

konusu değişimi hızlandırmış ve başta İstanbul olmak üzere, imparatorluğun büyük 

kentlerinde yayılmasına yol açmıştır.  

1912 yılında başlayan I. Balkan Savaşı sırasında 8 Kasım 1912 tarihinde Yunan 

orduları Selanik’i ele geçirmiş ve savaş sonrası imzalanan barış anlaşması sonucunda 

Selanik resmen Yunan devletine katılmıştır (Faroqhi, 1997, s. 126). Savaş 

döneminde kentin Müslüman-Türk ve Yahudi nüfusunun bir kısmı göç etmiştir (Kiel, 

2009, s. 356). Böylece Selanik kentinin Osmanlı dönemi son bulmuştur. Bu nedenle, 

tez kapsamında incelenen dönem de 1912 yılıyla sınırlandırılmıştır. 

4.1.1 İdari değişimler 

19. yüzyıl, getirdiği yenilikler bakımından hem dünyada, hem de Osmanlı 

İmparatorluğu’nda önemli bir dönem olmuştur. 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat 
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Fermanı ve 1876 Anayasası, Osmanlı yönetim sistemine köklü değişiklikler getirmiş 

ve bunun sonucunda uluslararası ilişkilerden, ekonomi politikalarına, sosyal hayattan 

kentlerde şehircilik ve mimarlık faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesine dek çok 

önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır.  

3 Kasım 1839’da Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanan Tanzimat 

Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayunu) kabul edilmiştir. Fermana göre, Osmanlı 

uyruklu vatandaşların tümü kanun önünde eşit sayılmaktadır ve herkesin can, mal ve 

namus dokunulmazlığı devletin güvencesi altına alınmaktadır (Gülsoy, 1992, s. 185). 

Osmanlı halkına ilişkin genel hükümler içeren bu ferman ve sonrasında Osmanlı 

İmparatorluğu’nun çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği reformlar genel olarak Tanzimat 

Dönemi veya Batılılaşma Dönemi olarak adlandırılmıştır.  

Tanzimat Fermanı sonrasında, Batılı devletler Gayrimüslim ve Müslüman 

vatandaşlar arasında yasal farklar olduğunu öne sürerek daha fazla reform 

yapılmasını talep etmişlerdir ve bunun sonucunda, 18 Şubat 1856 tarihinde Islahat 

Fermanı ilan edilmiştir (Gülsoy, 1992, s. 185-186). Islahat Fermanı, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda yaşayan Gayrimüslimlere ve yabancılara yönelik çeşitli hükümler 

içermektedir ve Tanzimat Fermanı’ndan daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Gayrimüslimlere dini konularda ayrıcalıklar tanınmış, ayinlerin düzenlenmesi, yeni 

ibadethanelerin, mekteplerin, hastanelerin inşası ve mevcut olanların onarımıyla ilgili 

hükümler yeniden düzenlenmiştir (Gülsoy, 1992, s. 186). Örneğin İzmir veya Selanik 

gibi değişik din ve mezhepten olan yerleşim yerlerinde farklı cemaatlere ait kamu 

yapılarının onarımı veya yeniden inşası hükümet iznine bağlı tutulurken, aynı din ve 

mezhepten olan yerleşim yerlerinde söz konusu yapıların onarımına engel 

olunmaması, yeniden inşası için hükümet izninin gerekli tutulması hükmü konmuştur 

(Gülsoy, 1992, s. 186).   

Islahat Fermanı ile Gayrimüslim cemaatlerinin yalnızca din adamları tarafından 

değil, sivil temsilciler tarafından da idare edilmesini öngören yeni teşkilat 

düzenlemeleri getirilmiştir (Gülsoy, 1992, s. 186). Bu doğrultuda, Rumların Islahat 

Fermanı, Vilayetler Kanunu ve ekümenik patriklik tarafından yayınlanıp 1862’te 

onaylanan genel yönetmeliğe dayanarak cemaat yönetmeliğinin hazırlanması ve oy 

kullanılması zorunlu hale getirilmiştir (Georgiadou, 1999, s. 134). 1863’te Ermeni 

Cemaati’nin hazırladığı anayasa (Nizamname-i Millet-i Ermeni) yürürlüğe girmiştir 
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(Minassian, 2008, s. 99). Yahudi Cemaati ise 1865’te kendi anayasasını hazırlamıştır 

(Smyrnelis, 2008, s. 15). 

Tanzimat Fermanı ile Gayrimüslimler Müslümanlarla hukuk eşitliğine sahip 

olmuşlardır. Bu eşitliğin güvenceye alınması için, Islahat Fermanı ile yargı 

sisteminde çeşitli değişiklikler yapılması öngörülmüştür. Gayrimüslimlerin 

Müslümanlarla veya kendi aralarında çıkabilecek yasal sorunların çözümü için karma 

mahkemelerin kurulması sağlanmıştır (Gülsoy, 1992, s. 187). Bunun yanı sıra vilayet 

ve sancak meclislerine Gayrimüslim üyelerin de seçilebilmesi hakkı tanınmıştır 

(Gülsoy, 1992, s. 187); Gayrimüslimler bu sayede kendilerini kent yönetiminde 

temsil etme hakkı bulmuş ve bu dönemde kentsel düzenlemelere yönelik verilen 

kararlarda söz sahibi olmuşlardır. Islahat Fermanı’nın getirdiği bir diğer yenilik, 

“yerli halkın verdiği vergileri ödemek ve bağlı olduğu hükümlere uymak şartıyla 

yabancıların Osmanlı ülkesinde emlak satın almasına izin verilmesi”dir (Gülsoy, 

1992, s. 187). 1869’da yürürlüğe giren bu düzenleme (Tekeli, 1999, s. 23), çok 

sayıda yabancının yaşadığı İzmir ve Selanik gibi kentlerde mülkiyet durumunda 

değişikliklere yol açmıştır.  

Tanzimat Fermanı’nın ilanı sonrasında başlayan reform hareketlerinin bir devamı 

olarak 1876’da I. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Bu dönemde devlet monarşik yapısını 

korumaktadır, padişahın yanında üyelerini onun seçtiği Meclis-i Umumi ile üyelerini 

halkın seçtiği Heyet-i Mebusan bulunmaktadır (Tanör, 1985, s. 19). Bununla birlikte 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk kez anayasal düzene geçilmiştir ve 23 Aralık 1876’da 

Kanun-i Esasi ilan edilmiştir (Tanör, 1985, s. 20). Anayasa uyarınca, “din ve 

mezhebi ne olursa olsun Osmanlı Devleti uyruğunda olan herkes yasalar önünde eşit 

sayılmış, kişi özgürlük ve dokunulmazlığı, din ve ibadet özgürlüğü güvence altına 

alınmış; ekonomik alanda mal ve mülk güvenliği sağlanmış, ortaklıklar kurabilme 

hakkı tanınmış ve vergilerin yasallık ve herkesin gücü çerçevesinde ödenmesi koşulu 

getirilmiştir” (Tanör, 1985, s. 20).  

İlk Osmanlı Meclisi 1877’de açıldıktan sonra 1878’de II. Abdülhamid tarafından 

kapatılmıştır ve bütün devlet yetkileri yeniden padişahın elinde toplanmıştır (Tanör, 

1985, s. 21). Ancak I. Meşrutiyet ile başlayan idari değişim hareketi devam etmiştir. 

1889’da Jön Türklerin kurduğu İttihad-ı Osmanî adlı gizli örgüt, 1895 yılından sonra 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne dönüşmüş ve padişah yönetimine karşı bir muhalefet 

oluşturmuştur (Tanör, 1985, s. 22). Tanör (1985, s. 23), 1905’ten sonra Jön Türklerin 
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askeri çevreleri de etkisi altına aldığını belirtmiştir; bu durum, Selanik’teki 

örgütlenmeleri de etkilemiştir. Özellikle Makedonya’da gizli ve yarı-askeri ihtilalci 

örgütlerin etkinlik gösterdiğini ve 1906’da Selanik’te asker ve siviller tarafından 

kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin bütün Rumeli’de etkili olduğunu vurgulayan 

Tanör (1985, s. 23), bu örgütün 1907 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti ile 

birleştiğini belirtmiştir. 

20. yüzyıl başında dünyada genel olarak monarşik yönetimlerin demokratikleşme 

eğiliminde olduğu görülmektedir, Rusya, İran ve Japonya gibi ülkeler 1905 ve 

sonrasında meşrutiyeti benimsemişlerdir (Tanör, 1985, s. 24). Öte yandan 1908’de 

İngiltere’nin Makedonya’ya müdahale etmeye başlaması (Tanör, 1985, s. 24), hem 

Balkanlar’daki karışık siyasi durumu, hem de Osmanlı hükümetinin merkezi 

otoritesinin yoksunluğunu göstermektedir. İttihat ve Terakki Cemiyeti 23 Temmuz 

1908 tarihinde Manastır kentinde özgürlük ilan etmiş ve bütün Rumeli bunu kabul 

edip saraya bildirmiştir; bunun üzerine II. Abdülhamid aynı gün II. Meşrutiyet’i 

resmen ilan etmiştir (Tanör, 1985, s. 24). II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi için 

Rumeli’den baskı gelmesi, Balkanlardaki çok uluslu yapıda demokratikleşme 

hareketinin yaygınlaşması, Rusya, İngiltere gibi dış ülkelerin Balkanlara yönelik 

müdahaleleri, Selanik kentinin Jön Türk hareketinin önemli merkezlerinden biri 

olması gibi etkenler, özellikle 20. yüzyıl başında bu coğrafyadaki siyasi ortamın 

oldukça karmaşık ve çok aktörlü olduğunu göstermektedir.  

Batılılaşma ile birlikte gelen en önemli değişikliklerden biri de, idari bölünmelerde 

görülmektedir. Osmanlı Hükümeti’nde eyaletler en büyük idari birimdir ve sancaklar 

eyaletlerin alt birimlerini oluşturmuştur. Eyaletin yöneticisi beylerbeyi olmuştur. 

Tanzimat Fermanı ile eyaletlerin mali yönetimi bağımsız yetkililerin (muhassıl) 

sorumluluğuna verilmiş, eyalet yöneticisinin görevi güvenlik ve emniyeti sağlamakla 

sınırlandırılmıştır (İnalcık, 1992, s. 550). Eyalet örgütlenmesinde daha sonradan 

yapılan değişiklikler sonucunda, yöneticinin sorumluluğunu paylaşan idare meclisleri 

kurulmuş ve birçok eyaletin sınırları küçültülmüştür (İnalcık, 1992, s. 550). Parasal 

konularla ilgilenmek üzere merkezden taşraya geniş yetkili amirlerin atanması, 

kentlerin eski yöneticileri olan kadıların daha sıkı bir denetime bağlanması gibi 

yenilikler de Tanzimat Dönemi’nde gerçekleşmiştir (Tanör, 1985, s. 16). 1864’te 

çıkan Vilayetler Kanunu’na bağlı olarak, eyaletler vilayete dönüştürülmüş ve 

yöneticiliklerine valiler atanmıştır (İnalcık, 1992, s. 550). Bu uygulamalar sayesinde 
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merkezi otoritenin taşrada yeniden kurulması sağlanmıştır. Mevcut bölünme 

sisteminde eyaletin altında sırayla yer alan “liva/sancak, kaza, nahiye” 

sınıflandırılması temelde korunarak yeniden düzenlenmiştir (Karpat, 2003, s. 46). 

İzmir ilkin 1851 yılında İzmir Vilayeti’nin merkezi olmuştur (Kıray, 1998, s. 24). 

1891 tarihli Aydın Vilayet Salnamesi’nde belirtildiği üzere, Aydın Eyaleti’nin 4 

Haziran 1867’de Vilayet olması sonucunda, vilayet merkezi İzmir olmuştur; Aydın 

Vilayeti altındaki sancaklar, Aydın, Saruhan, Menteşe, Denizli ve İzmir 

sancaklarıdır; İzmir Sancağı ise, merkezi İzmir olmak üzere 11 kazaya bölünmüştür 

(Cavid, 2010, s. 492-495). Elbette bu idari değişim İzmir’in kentsel gelişiminde 

önemli bir rol oynamıştır. Vilayet teşkilatındaki bu değişiklikten sonra başa geçen ilk 

yönetici Vali Sabri Paşa olmuştur (Cavid, 2010, s. 81). Makedonya ise, Selanik ve 

Manastır olmak üzere iki vilayete bölünmüş; Selanik Vilayeti Selanik, Serez ve 

Drama sancaklarına ayrılmıştır; Selanik Sancağı ise, merkezi Selanik olmak üzere 23 

kazaya sahip olmuştur (Papagiannopoulos, 1982, s. 167).  

Batılılaşma Dönemi’nde reform yapılan en önemli alanlardan biri de, hukuktur. Bu 

dönemde çeşitli kanunlar düzenlenmiş, önceden var olan şeriyye mahkemelerinin 

yanı sıra ticaret mahkemeleri, bidayet ve istinaf mahkemeleri gibi farklı alanlarda 

hizmet veren mahkemeler kurulmuştur (Aydın, 1992, s. 164). Kentsel düzenlemelere 

ve arazi kullanımına yönelik hazırlanan kanun ve yönetmelikler, 19. yüzyılın ikinci 

yarısında tanık olunan kentsel morfolojinin değişiminde etkili olmuştur. Örneğin 

1858 tarihinde kabul edilen ve Cevdet Paşa’nın ekibi tarafından hazırlanan39 Arazi 

Kanunnamesi, arazi çeşitlerine ve kullanım esaslarına yeni bir düzenleme getirmiştir. 

Ayrıca yangınlarla sürekli zarar gören ahşap ağırlıklı kent dokusunun düzenlenmesi 

için de çeşitli nizamnameler çıkarılmıştır. Bunlar, I. Ebniye Nizamnamesi (1848), 

Turuk ve Ebniye Nizamnamesi (1864) ve Osmanlıların ilk imar kanunu olan Ebniye 

Kanunu (1882) olmuştur (Tekeli, 1999, s. 24).  

18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşlarda üst üste yenilgiler alması 

sonucunda askeri alanda çeşitli reformlar yapılmıştır. Bunların en başında ordunun 

yeniden düzenlenmesi gelmiştir. Yapılan reformların yetersiz olması nedeniyle daha 

köklü bir değişikliğe gidilerek Yeniçeri Ocağı kapatılmıştır. Bu durum, kent 

                                                 
 
39 Genellikle Tanzimat Dönemi’nde kabul edilen kanunların önemli bir bölümü, Batı kanunlarından 
kısmen ya da tamamen alıntı yapılmasıyla hazırlanmıştır (Aydın, 1992, s. 162). 
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hayatındaki işleyişi de etkilemiştir, çünkü kentlerde beledi hizmetleri gören askerler 

de kalmamıştır. Aynı zamanda kent ekonomisine katkıları olan askerlerin gitmesi, 

lonca örgütlenmesini de derinden etkilemiştir (Quataert, 2004, s. 889). 

Ortaylı (1992, s. 399), Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra 1827’de İhtisab 

Nezareti’nin kurulduğuna ve kentlerde vergi toplama, güvenliği sağlama, ekonomik 

faaliyetlerin, çarşıların denetlenmesi gibi beledi işleri devraldığına değinmiş, ancak 

19. yüzyılda kentlerin imarı, altyapı tesisi, inşaat kontrolü, yangına karşı önlem alma 

gibi büyüyen idari konuların çözümü için daha kapsamlı bir teşkilat gerektiğini dile 

getirmiştir. Bu nedenle şehremaneti teşkilatı kurulmuş ve şehremini kentin 

idaresinden sorumlu tutulmuştur. İlk şehremaneti 1854 yılında başkent İstanbul’da 

kurulmuştur. Teşkilatın başında hükümetin atadığı bir memur (şehremini) ve yanında 

esnaf ve ileri gelen memurlardan seçilen şehremaneti meclisi görevli olmuştur 

(Ortaylı, 1992, s. 400). 1856 yılında kurulan İntizam-ı Şehir Komisyonu’nun 

yayınladığı rapora göre, Paris’teki belediye örgütlenme modeli örnek alınarak 

İstanbul ondört belediye dairesine ayrılmış ve Galata-Pera’yı içeren VI. Daire-i 

Belediye’nin belediyecilik çalışmalarına örnek olması düşünülmüştür (Akın, 2002, s. 

98). Osmanlı İmparatorluğu genelinde, şehremaneti sınırlı ekonomik gücü, bağımsız 

gelire ve deneyimli yönetici ve danışmanlara sahip olamaması, teknik kadrosunu 

oluşturan mühendis ve zabıtaların yetersiz kalması nedeniyle, modern belediyecilikte 

etkin varlık gösterememiştir (Ortaylı, 1992, s. 400). 

I. Meşrutiyet (1876) ile belediye örgütlenmesinin temelleri resmen atılmış; 1877 

yılında çıkan Dersaadet Kanunu ve Vilayet Belediye Kanunu ile İstanbul ve diğer 

kentler için belediyelerin görevleri tanımlanmıştır (Ortaylı, 1992, s. 400). Buna göre, 

imar işlerinin düzenlemesi ve denetimi, bayındırlık hizmetleri, aydınlatma, temizlik, 

belediye mallarının yönetimi, emlak kaydı, nüfus sayımı, pazar ve alışveriş kontrolü, 

hijyenik önlemlerin alınması, mezbaha ve okul açmak, itfaiye ve belediye gelirlerini 

toplamak gibi işler belediyelerin görevleri arasındadır (Ortaylı, 1992, s. 400). 

Belediye yönetimi belediye reisi ile üye sayısı kent/kasaba nüfusuna göre belirlenen 

daire meclisinden oluşmuştur (Ortaylı, 1992, s. 401. Ortaylı’nın (1992, s. 400) 

değindiği gibi, bu kanunlarla birlikte belediyeler tüzel bir organ olarak tanımlanmış 

ve 1880’li yıllardan sonra kentlerdeki etkinlikleri fark edilmeye başlanmıştır. 

Ortaylı (1992, s. 399) 19. yüzyılda Osmanlı kentlerinin dış ülkeler ile gelişen 

ilişkilerinin düğüm noktası olan liman kentlerinin önemli yapısal değişiklikler 
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geçirdiğini kaydeder. Buna bağlı olarak, İzmir ve Selanik gibi Doğu Akdeniz liman 

kentlerinin Batı ile giderek artan ekonomik ilişkilerinden ötürü, ticaret faaliyetlerini 

sürdürmeye uygun bir ulaşım ve altyapı sistemine sahip olmaları gerekmiş; bu 

sistemin sağlanması için de bu kentlerde belediyeye gereksinim daha fazla olmuştur 

(Ortaylı, 1992, s. 399). Bunun sonucunda, İzmir Belediyesi 1868 yılında, Selanik 

Belediyesi 1869 yılında kurulmuştur. İki kentte belediyelerin bu kadar yakın bir 

zamanda kurulması, hem İzmirlilerin, hem de Selaniklilerin ekonomik ve sosyo-

kültürel alanda Batı ile devamlı ilişki içinde bulunmasına bağlı olarak kentleşme 

bilincinin geliştiğini göstermektedir. Nitekim bu belediyelerin kurulmasından kısa bir 

süre sonra, her iki kent Avrupa kentleri gibi büyük ölçekli kentsel yenileme 

çalışmalarına girişmiş, hatta özellikle İzmir bazı şehircilik uygulamalarında 

Dersaadet’in bile önüne geçmiştir.   

Belediyelerin yanı sıra, vilayet yönetimi de kentsel yenileme çalışmalarında söz 

sahibi olmuştur. Vilayet İdare Meclisi’nde valinin yanında, eğitim müdürü, 

bayındırlık müdürü, dış işleri müdürü, zaptiye kumandanı, veteriner, başhekim, 

defterdar gibi memurlar ile Müslüman ve Gayrimüslimler arasından seçilen ikişer 

üye bulunmaktadır (Ortaylı, 1979, s. 291). İdare Meclisi’ne cemaatlerin ruhani 

liderleri de katılmıştır. Bu durum özellikle İzmir ve Selanik gibi çok kültürlü 

kentlerin bulunduğu vilayetlerde, farklı cemaatlerin temsil edilmesi açısından önemli 

olmuştur. İdare Meclisi’nden başka, sancaklardan gelen temsilcilerle birlikte yılda bir 

toplanan Vilayet Genel Meclisi bulunmaktadır (Ortaylı, 1979, s. 291). Vilayet Genel 

Meclisi’nde kentsel sorunların çözümü için çeşitli öneriler getirilmiştir. Örneğin 

meclisin İzmir için yolların genişletilmesi, sahilin düzenlenmesi gibi kararlar aldığı 

bilinmektedir, ancak bunların uygulanması belediye ve vilayet yönetiminin birlikte 

çalışmasıyla gerçekleşmiştir. 1877 yılına dek Belediye Meclisleri de doğrudan valiye 

bağlı olmuştur (Ortaylı, 1979, s. 291). 

Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri alanda yaptığı reformlar, eğitim sistemine de 

yansımıştır. Avrupa’daki gelişmeleri izleyen Osmanlı hükümdarları, onlardan teknik 

araç ve gereç almanın yanı sıra askeri öğretim alanında da yenilikler başlatmıştır. 

Bunun sonucunda Mühendishane-i Bahri-i Hümayun (1773), Mühendishane-i Berri-i 

Hümayun (1793) gibi askeri ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumları açılmıştır 

(Ayhan, 1992, s. 158). Daha sonra genel eğitim sistemini iyileştirme çabalarının 

ardından, dini eğitim veren sıbyan mektepleri ve medreselerin yanı sıra iptidai 
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(ilkokul) ve rüşdiye (ortaokul) mektepleri açılmıştır. Islahat Fermanı ile eğitimle 

ilgili sorunlar da ele alınmıştır ve 1857 yılında Batılı eğitim sistemine uygun olarak 

Maarif-i Umumiye Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) kurulmuştur (Ayhan, 1992, s. 

159). Ayrıca Islahat Fermanı, bütün Osmanlı vatandaşlarının askeri ve mülki 

okullara kabul edileceğini kaydetmiştir; böylece Gayrimüslim çocuklarının 

Müslümanlarla aynı okullarda eğitim görmesi mümkün olmuştur (Ayhan, 1992, s. 

159). 

Tanzimat Dönemi’nde Gayrimüslimlere tanınan haklar sayesinde, her cemaatin kendi 

ibadethanesini inşa etme serbestliği gelmiştir. Bu durum İzmir, Selanik gibi 

kozmopolit Osmanlı kentlerindeki anıtsal yapıların dağılımını etkilemiştir. 1891 

yılında Cuinet’nin (1894, s. 449-450) tespitlerine göre, İzmir’de 13 Rum Ortodoks 

kilisesi, on Katolik kilisesi, üç Ermeni Gregoryen kilisesi, bir Ermeni Katolik kilisesi 

ile 15 sinagog bulunmaktadır. Bu durumdan, yalnızca farklı cemaatlerin değil, 

cemaatler içindeki farklı mezheplerin de yapılarının ayrıştığı anlaşılmaktadır. 

Colonas (2005, s. 99), 1922 İzmir yangınına dek mevcut olan 21 Rum Ortodoks 

kilisesinin çoğunun 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiğini veya büyük değişime 

uğradığını kaydetmiştir. 1906 tarihli Selanik Salnamesi’ne göre kentte 36 cami, 24 

mescit ile birkaç kilise ve sinagog bulunmaktadır (Kiel, 2009, s. 356). Ancak, 

Salname kayıtlarında geçmese de, bu dönemde kentte daha fazla kilisenin bulunmuş 

olması olasıdır. Moutsopoulos (1981, s. 28) ise, 1911 tarihinde kentte Rum 

Ortodokslara ait 22 kilise olduğunu kaydetmiştir. Dönemin mimari zenginliğini de 

yansıtan bu yapılara ilişkin bilgiler Bölüm 4.2’de verilmiştir. 

Tanzimat ile ortaya çıkan en önemli idari değişikliklerden birisi de toplanan vergiler 

üzerine olmuştur. Daha eşitlikçi bir vergi sistemi kurulmaya çalışılmış, bu nedenle 

herkesin sahip olduğu mal varlığı ve servetine göre vergi toplanmasına karar 

verilmiştir (Saydam, 2002, s. 783). Daha modern bir vergilendirme yönetime 

geçilmesi amaçlanmış, ayrıca kamu gelirlerini arttırmak ve üretim alanlarının 

genişlemesi dolayısıyla ortaya çıkan yeni mal ve hizmetlerin vergilendirilmesi 

gerekliliği doğmuştur (Saydam, 2002, s. 796). Öncelikle mevcut örfî vergiler 1840 

yılında kaldırılarak, yerine tek bir vergi (an-cemaatin vergisi) konulmuş, böylece 

halktan bir yıl içinde çeşitli isimlerle toplanan vergilerin toplamında indirim 

uygulanarak tek bir vergi tahsil edilmiştir (Saydam, 2002, s. 796). Saydam’ın (2002, 

s. 796) belirttiği gibi, 1856 Islahat Fermanı ile vergiler yeniden düzenlenmiş, an-
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cemaatin vergisi yerine emlak, arazi ve temettü (kazanç) vergileri ayrı ayrı 

toplanmıştır ve bu sistem ilk olarak Bursa ve Yanya’da uygulanmış, daha sonra diğer 

bölgelere de yayılmıştır.  

Vergi düzeninin sağlıklı işleyebilmesi için, vergi mükelleflerinin ekonomik 

durumlarının ve mal varlıklarının tespit edilmesi gerekmiştir (Saydam, 2002, s. 796). 

Özellikle İzmir ve Selanik gibi yabancı nüfusun çok olduğu kentlerde hükümet 

tarafından gönderilen vergi memurları emlak ve gelir vergilerinin tahriri (kaydı) ve 

düzenli toplanması için çalışmıştır. Hatta emlakların vergilendirilmesi ilk olarak 

İzmir’de Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden önce, 1831 nüfus sayımı ile 

gündeme getirilmiştir (Zandi-Sayek, 2012, s. 67). Ortaya çıkabilecek itirazları 

önlemek için, vergi memuru Tahir Bey, İzmir’deki yabancı arazi sahiplerinin de 

emlak tahriri sürecine katılmalarını önermiştir, bunun üzerine İzmir’deki konsoloslar 

hükümetin hakkı olan bu verginin toplanmasına açıkça karşı koyamamış, ancak işe 

katılmayı reddederek konuyu İstanbul’daki büyükelçiliklerine iletmiştir (Zandi-

Sayek, 2012, s. 68). Çeşitli tartışmalar sonunda, 1849 yılında hem Osmanlı uyruklu, 

hem de yabancı vatandaşlardan oluşan karma bir emlak komisyonu 

oluşturulabilmiştir (Zandi-Sayek, 2012, s. 68-69). 

4.1.2 Ticaret, tarım ve sanayideki gelişmeler 

1838 Ticaret Anlaşması Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupalı devletler arasındaki 

ticari ilişkiler bakımından bir dönüm noktası olmuştur. Bu anlaşma sayesinde o 

zamana dek koruma altında olan İngiliz ve Fransız pazarlarına Osmanlı tüccarların 

da erişme olanağı doğmuştur. Batılı tüccarların da Osmanlı aracıları olmadan 

serbestçe ticaret yapmaları sağlanmıştır (Frangakis-Syrett, 2008, s. 46).  

Frangakis-Syrett’e (2008, s. 46) göre “Avrupa vapurlarının gelmesi40 ve 1830-

1840’lı yıllardan başlayarak Doğu Akdeniz’de telgraf hatlarının kuruluşu Osmanlı ve 

Avrupa pazarları arasındaki iletişimi geliştirmiştir”. Batılı tüccarlar 1850’lere doğru 

İzmir’de gelişmekte olan bir pazar bulmuşlar ve gerekli sermaye kaynaklarını 

edinmişlerdir. Hatta bu sayede İzmir hinterlandında ticari işletmeler bile 

kurmuşlardır (Frangakis-Syrett, 2008, s. 47). Kasaba ve Aydın demiryolu hatlarının 

tamamlanması ile, İzmir art alanındaki verimli tarım alanları ile bağlanmış, bu 

                                                 
 
40 İzmir’den 1833’te  başlayan buharlı gemi seferleri sayesinde kent önce Trieste’ye, sonra 
Marsilya’ya bağlanmıştır (Mansel, 2011, s. 72). 
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sayede tarım ürünleri geçmişteki kervan taşımacılığına oranla daha kârlı ve daha hızlı 

olarak kent içine taşınmaya başlamıştır; bu sayede kentin en önemli ticaret sektörü 

olan ihracatın büyümesi hızlanmıştır (Frangakis-Syrett, 2008, s. 50). 1876’dan sonra 

tamamlanan liman inşası da kentin modern tesislere kavuşmasını sağlamıştır. Ayrıca 

liman bölgesi demiryoluna bir tramvay hattı ile bağlanarak, İzmir’e gelen ürünlerin 

limana aktarılması sağlanmıştır (Frangakis-Syrett, 2008, s. 51).  

Altyapının gelişimi İzmir’in ekonomik gelişimiyle paralellik göstermektedir, bu 

gelişmede sektöre egemen olmaya çalışan Avrupalı sermaye grupları arasındaki 

rekabet etkili olmuştur: Demiryolları ve gaz şebekelerinin yapımını İngiliz firmalar 

üstlenirken, rıhtım ve liman inşasını bir Fransız firması üstlenmiştir (Frangakis-

Syrett, 2008, s. 52). Bu rekabetin ticarete yansımasının sonucu olarak, İngiltere 19. 

yüzyılın başında İzmir ticaretinde Fransa’nın yerini almış ve konumunu yaklaşık bir 

yüzyıl boyunca korumuştur (Frangakis-Syrett, 2006). 19. yüzyılın ikinci yarısından 

sonra İzmir’in ihracatında İngiltere’nin payı çoğunlukla % 40’ın altına düşmemiştir; 

ithalatta da İngiltere en büyük paya sahip olmuş, 1850 sonrasında genellikle 

Avusturya ikinci sırayı almıştır (Kütükoğlu, 2001, s. 522).   

Ticaret kayıtlarından anlaşıldığı gibi, bu yüzyıl boyunca ve hatta 20. yüzyılın başına 

dek İzmir, imparatorluğun ihracatta en önde gelen limanı olmuş; ayrıca ithalat ve 

imparatorluk içindeki ticarette de önemli bir yer edinmiştir (Frangakis-Syrett, 2001). 

1840’larda Batı’dan Osmanlı’ya gelen bütün ithal malların % 24’ü, imparatorluktan 

ihraç edilen bütün malların % 57’si İzmir Limanı’ndan geçmiştir; 1900’de ise, bu 

oranlar sırasıyla % 19 ve % 55 olmuştur (Frangakis-Syrett, 2001). Başlıca ihracat 

malları arasında kuru üzüm, incir, palamut ve afyon gibi tarım ürünleri gelmektedir 

(Beyru, 2011, s. 139), 1860’dan sonra pamuk ihracatı da artmıştır (Frangakis-Syrett, 

2008). İşlenmiş kumaşlar (pamuklu, yünlü ve ipekli dokumalar), konfeksiyon, 

ayakkabı, deri, parfüm ve mücevher gibi ürünler ise, başta İngiltere ve Fransa olmak 

üzere Batılı ülkelerden ithal edilmektedir (Beyru, 2011, s. 139). Kentteki ticaretin 

yoğunluğunu gösteren bir başka gösterge ise, 1891 yılına ait Aydın Vilayeti 

Salnamesi’ne göre İzmir’de 143 han, 5360 dükkan ve 2354 mağaza bulunmasıdır 

(Cavid, 2010, s. 400). 

Ticari gelişmeye bağlı olarak, 1843’te İngilizler tarafından kurulan İzmir Ticaret 

Bankası, daha sonra 1860’lı yıllarda Crédit Lyonais ve 1863’te Osmanlı Bankası 

şubelerinin İzmir’de açılması, kente yerli ve yabancı sermaye akışını hızlandırmıştır 
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(Güner, 2005, s. 3). Selanik’te ilk banka olan Osmanlı Bankası da İzmir şubesi ile 

aynı yıl, 1863’te açılmıştır (Anastassiadou, 2001, s. 169). Diğer bankaların açılması 

ise, ancak 19. yüzyılın sonuna doğru gerçekleşmiştir. 1889’da Ziraat Bankası’ndan 

sonra, sırasıyla Banque de Mytilène (1899 ve 1901); Banque de Crédit Industriel 

(1905), Banque d’Orient (1905) ve Banque d’Athènes (1907) yabancı sermaye ile 

kurulmuştur (Anastassiadou, 2001, s. 169). 

19. yüzyılda Selanik’in ticari konumu, önemini korumaya devam etmiş; ancak İzmir 

gibi kesintisiz bir yükseliş süreci yaşamamıştır. Bunun nedeni, 1821’de 

Yunanistan’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak bağımsız bir devlet kurmasının 

kenti ekonomik açıdan etkilemiş olmasıdır. Bu yüzden de Selanik, bir zamanlar 

zenginliğine katkıda bulunan alanlardan kopmuştur (Baxevanias, 1963).  

Balta Limanı Anlaşması (1838) sonrasında kentin ticareti tekrar canlanmaya 

başlamış olsa da, 1840’lı yılların ortasına dek söz konusu durgunluk dönemi devam 

etmiştir. Bu durgunluk, 1844’ten sonra değişmeye başlamıştır (Anastasssiadou, 2001, 

s. 92). Daha önce de değinildiği gibi, İngiliz Konsolosluk Raporları’na göre Selanik 

Limanı’na yönelik yıllık ihracat ve ithalat rakamlarının 1844 yılından beri artması 

değişimin önemli bir kanıtıdır. 1854-1855 yılları arasında yaşanan Kırım Savaşı, 

Karadeniz’deki Rusya kapılarının ticarete kapanmasına neden olmuştur 

(Anastasssiadou, 2001, s. 93). Bu durumdan yararlanan Selanikli tüccarlar, 

Karadeniz sahil kentleri ile yapılan ticareti devralmışlar ve özellikle bu dönem 

boyunca İstanbul’un buğday ihtiyacını karşılayarak Rus tüccarların yerine 

geçmişlerdir (Anastassaidou, 2001, s. 93).  

1860-1870 yılları arasında Amerikan İç Savaşı’nın (1861-1865) Avrupa’da yol açtığı 

pamuk kıtlığı nedeniyle, Selanik ve Serez pamuğu Avrupa’ya ihraç edilmeye 

başlanmış, bu sayede Selanik ticareti hızla büyümeye devam etmiştir (Anastassaidou, 

2001, s. 93). Aynı dönemde İzmir de dünya pazarında artan pamuk talebine karşı 

ihracatını arttırmıştır (Frangakis-Syrett, 2008). Ancak, 1875 Bosna krizi ve 1876-

1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Selanik ticaretinde yavaşlamaya yol açmıştır. Rumeli 

bölgesinde yaşanan siyasi hareketlilik, 1908 Jön Türk Devrimi, 1912-1913 Balkan 

Savaşı ise Selanik’in 1895’ten sonra dünya pazarında başlayan yeni ekonomik 

büyümeden uzak kalması sonucunu getirmiştir (Anastassiadou, 2001, s. 93).  
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Tüm bu olumsuz gelişmelere karşın, kent nüfusu artmaya devam etmiş ve Selanik 

liman trafiği 1870-1890 yılları arasında üç katına çıkmıştır (Anastassiadou, 2001, s. 

94). Selanik ayrıca, kendisini Mitroviça’ya, oradan Sırbistan’a -ve bu sayede 

doğrudan Avrupa’ya- Manastır’a ve Dedeağaç üzerinden İstanbul’a bağlayan 

demiryolları ağı sayesinde, Kavala dışında tüm ikincil limanları, Arnavutluk 

limanlarını önemsizleştirmiş ve Balkanların güneyindeki ithalat ve ticaret 

faaliyetlerinin tümünü kendi limanına çekmiştir (Gounaris, 1994, s. 107). Üstelik 19. 

yüzyıl sonunda kentin modern liman tesislerine kavuşmuş olması da, onun Doğu 

Akdeniz transit ticaret noktalarından biri olarak önemini pekiştirmiştir 

(Anastassiadou, 2001, s. 94). Bu nedenden ötürü, kentin ticari hareketliliği 

çevresinde yaşanan siyasi değişimlerden fazla etkilenmemiştir. Bu dönemde de tütün, 

pamuk, yün, ipek ve başta buğday olmak üzere tahıl ürünleri kentin en önemli ihraç 

malları olmuştur (Anastassiadou, 2001, s. 95-96). Ayrıca Makedonya’nın krom, 

antimon, manganez, bakır, çinko, kurşun, kömür gibi zengin yeraltı kaynaklarının 

işletilmesinden ve ihracatından elde edilen gelir de, kentin ekonomik gelişimine 

katkıda bulunmuştur (Anastassiadou, 2001, s. 96).  

Kentin ticari faaliyetlerinin yoğunluğu, İzmir’de olduğu gibi, geleneksel ticaret 

yapıları olan hanların sayılarının artışından anlaşılmaktadır. 1886’da Selanik’e gelen 

Yunan subayı Schinas’tan aktaran Moutsopoulos’a (1981, s. 18) göre, kent içinde ve 

dışında toplam 10.000 kişiyi ağırlayacak kapasitede 50 adet han vardır. Osmanlı 

tahrir kayıtlarından aktaran Dimitriadis’e (2008, s. 241-246) göre, 1906 yılında kent 

merkezinde 61 han ve 2290 dükkân bulunmaktadır.  

Sanayi alanındaki gelişmeler, geleneksel üretim tesislerinin yerini buhar veya 

elektrik gücüyle çalışan tesislere bırakmasıyla görülmektedir. Böylece 19. yüzyılın 

ikinci yarısından sonra giderek, geleneksel üretim biçimleriyle çalışan atölyelerin 

yerini seri üretime geçiş yapan fabrikalar almaktadır. İzmir’in erken tarihli 

fabrikalarından olan ve Şark Kağıthanesi olarak da anılan kâğıt fabrikası (Beyru, 

2011, s. 145) 1846 yılında açılmıştır (Martal, 1999, s. 134); fakat Avrupa 

fabrikalarının kağıt fiyatlarını düşürmesi, hammadde sağlanmasındaki güçlükler 

sonucunda fabrikanın yabancı kağıtlarla rekabet edememesi, 1863’ten sonra 

kapanmasına yol açmıştır (Martal, 1999, s. 136-137). 1850’de İzmir’de ilk defa 

buhar gücüyle çalışan bir un değirmeni kurulmuştur (Kütükoğlu, 2001, s. 522). 1890-

1900 yılları arasında yayınlanan Aydın Salnameleri’ne göre kentte 13 un fabrikası 
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bulunmaktadır (Martal, 1999, s. 142). Kentte ayrıca pamuğu çekirdeğinden ayıran 

çırçır fabrikaları ve tohumların yağını çıkaran fabrikalar inşa edilmiştir (Kütükoğlu, 

2001, s. 523).  

Dokumacılığın hammaddeleri olan pamuk, keten, kenevir, kökboya İzmir ve 

çevresindeki alanlarda bol miktarda bulunduğu için dokumacılık faaliyetleri bu 

yörede çok yaygın olmuştur (Martal, 1999, s. 123). “1861’de İngiliz Abbott ailesi, 

Batı Anadolu’da çok geniş bir pazarı olan basma müslinlerin basma işlemini yapmak 

için İzmir’de bir müslin boyama ve basma fabrikası kurmuştur” (Kurmuş, 2008, s. 

172). Basma esnafı loncasının çoğunluğunu oluşturan Ermeniler, bu fabrikaya haksız 

rekabet yarattığı için karşı çıkmışlar ve sonucunda fabrika hükümet tarafından 

kapatılmıştır; bu durumdan sonra İngilizler pamuk üretimine yönelmiş, bu bağlamda 

pamuk temizleme ve balyalama işlemlerinde yenilikler olmuştur (Martal, 1999, s. 

125).   

1853’te İzmir’de iplik fabrikası kurma girişiminde bulunulduğu bilinmektedir, ancak 

Martal (1999, s. 126) bu fabrikayla ilgili başka bir kayda rastlanmadığını kaydeder. 

1876’da ise bir iplik fabrikası daha kurulmuştur, bunun sonucunda İzmir’in pamuk 

ihracatı ve pamuk ipliği ithalatı azalmıştır (Martal, 1999, s. 127-128). 1913 yılında 

İzmir’de dokuma sanayisinde üretim yapan altı fabrika bulunmaktadır, bunların üçü 

pamuk ipliği ve pamuklu dokuma fabrikası, üçü de diğer dokuma türlerinde üretim 

yapan fabrikalardır (Martal, 1999, s. 133). 1850’li yıllara dek İzmir’de halı ticaretinin 

Türklerin elinde bulunduğu bilinmektedir, ancak bu işin denetimi daha sonra İngiliz, 

Fransız ve Avusturyalılara geçmiştir (Beyru, 2011, s. 146). 19. yüzyıl ortasından 20. 

yüzyıl başına kadar geçen süreçte Ege’nin yerli dokuma sanayisi Avrupa’nın ucuz ve 

bol fabrika ürünleri karşısında zor durumda kalmıştır (Martal, 1999, s. 132). 

1880’li yılların ortalarında demir-döküm işinde hizmet veren 16 kuruluştan en büyük 

altısı İngilizlere ait olmuştur: Rankin, Watkins, Papps, Clarke, Rice Brothers ve 

Issigonis (Kurmuş, 2008, s. 200). 1870’lerde üretime geçen, makine onarımı ve 

demir döküm işleriyle uğraşan T. Smith, Biejerring ve Westland atölyeleri İzmir’in 

demir sanayisinde çalışan üretim birimleri arasında yer almıştır (Martal, 1999, s. 

140). Alsancak Havagazı Fabrikası, tütün fabrikası, tabakhaneler, deri işlemekte 

kullanılan palamut özü (tanen) fabrikası, buz fabrikası, kuru meyvelerin 

paketlenmesinde kullanılan kutuların imal edildiği kereste fabrikaları, içki ve ispirto 

fabrikaları da farklı kollarda faaliyet gösteren sanayi birimleridir (Martal, 1999).  
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İzmir’in sanayileşme sürecinden, kentin yerlilerinin genellikle geleneksel 

yöntemlerle üretim yapan, küçük çaplı işletme ve atölye sahipleri olduğu, büyük 

çapta üretim yapan fabrikaların ve sanayi tesislerinin ise, hükümet tarafından 

yabancılara imtiyazlar verilerek kurulduğu görülmektedir. Bu tesislerin kimi zaman 

yerli üreticiyi ekonomik olarak zor durumda bıraktığı ve önemli üretim kollarının 

yabancı girişimcilerin denetimi altına geçtiği anlaşılmaktadır. 

Selanik sanayisindeki dönüşüm ve gelişim özellikle 1880’lerin ortasından sonra 

belirgin olmaktadır (Quataert, 1999, s. 186). Bu dönemde, genellikle kent 

çevresindeki kırsal alanlara yayılmış, düşük teknik ve maliyetle üretim yapan 

(Quataert, 1999, s. 189), zanaatkârlık birimleri olan atölyeler modern üretime 

geçmeye başlamıştır (Anastassiadou, 2001, s. 177). Selanik’e bağlanan demiryolu ve 

1888-1896 yılları arasında yeni demiryolu hatlarının inşa edilmesi ve 1880’lerde 

telgraf şebekesinin kurulması gibi altyapıdaki gelişmeler ve kredi sisteminin 

girişimcilerin kolayca kaynak bulmasını sağlayacak şekilde değiştirilmesi gibi 

ekonomik yenilikler kentin sanayisinin gelişmesine katkıda bulunan etkenlerdir 

(Quataert, 1999, s. 186-187). 

Selanik ve hinterlandında 1878-1883 yılları arasında farklı ölçek ve teknik 

donanımda yaklaşık 30 tesis kurulmuştur. Bunlar arasında bir damıtımevi, altı sabun 

fabrikası, bir tuğla fabrikası, dört sandalye imalathanesi, üç gıda fabrikası, on 

değirmen ve iki pamuk ipliği fabrikası yer almaktadır (Quataert, 1999, s. 189). 

Küçük ölçekli üretim tesisleri ve rıhtımdaki Saias İplik Fabrikası dışında, 

Selanik’teki fabrikaların hepsi kent merkezi dışında inşa edilmiştir (Anastassiadou, 

2001, s. 180). 

Dokumacılık, İzmir’de olduğu gibi Selanik’te de önde gelen üretim sektörlerinden 

biri olmuştur. Hatta Scherzer (2001, s. 64) 1873’te Selanik’in pamuk üretiminin 

220.000 balya ile Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm pamuk üretiminin dörtte birini 

karşıladığını kaydetmiştir, aynı tarihte İzmir’in üretimini 75.000 balya olarak 

kaydetmiştir. Quataert’in (1999, s. 189-190) belirttiğine göre, 1880’lerin başında 

triko, flanel gömlek üreten birçok büyük atölye açılmış ve yerli yün dokuma üretimi 

artmaya başlamıştır; hatta 20. yüzyılın başında kentte çok sayıda yünlü dokuma 

atölyesi yer almıştır. Bunların yanı sıra, 1906’da bir kenevir fabrikası açılmış, 

1908’de mekanize üretim yapan küçük fabrikalar ile bir feshane kurulmuştur 

(Quataert, 1999, s. 190). 19. yüzyıl sonunda pamuklu dokuma sanayisi de gelişmiş ve 
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Selanik içinde 1878, 1885 ve 1909 yıllarında üç adet pamuk ipliği fabrikası 

açılmıştır; bunların yanı sıra, kent içindeki ve çevresindeki iplik fabrikaları 

sayesinde, Selanik iplik üretiminde büyük bir artış göstermiştir (Quataert, 1999, s. 

190). 1840 yılında Selanik’te ipekli iplik üreten 30 kadar fabrika varken, kent 

sakinlerinin hava kirliliğinden yakınması sonucu fabrikalar merkez dışına 

çıkartılmıştır; bunun sonucunda 1860’ta ipek fabrikalarının sayısı 19’a düşmüştür 

(Quataert, 1999, s. 193). Ayrıca ipekböceklerinde ortaya çıkan hastalık yüzünden 

1880’lerin sonunda kentte sadece iki büyük fabrika kalmıştır (Quataert, 1999, s. 

193). Selanik’in önemli sektörlerinden biri olan dericilik Amerikan marokenlerinin 

yerel pazara girmesi nedeniyle gerilemiş, yerli derilerin çoğu Selanik’te 

kullanılmadığından Avrupa’ya ihraç edilmiştir (Anastassiadou, 2001, s. 297). 

Çeşitli dokuma fabrikalarının yanı sıra, Selanik’te maden üretimine dayalı tesisler de 

bulunmaktadır. 20. yüzyıl başında kentte sandık, lamba ayakları gibi metal eşyalar 

üreten bir şirket ile üç bakır dökümhanesi yer almıştır (Quataert, 1999, s. 194). 

1883’ten başlayarak Selanikli Yahudi ailesi Allatini’lerin inşaat tuğlası ve kiremit 

üreten bir fabrikaları olmuştur; 1907’ye dek artan talep üzerine dört tuğla 

imalathanesi daha kurulmuştur (Quataert, 1999, s. 195). Aynı yıl, kentte yedi sabun 

fabrikası, üç mobilya fabrikası, bir marangozhane ile üç tabakhane bulunmaktadır 

(Quataert, 1999, s. 196). 

20. yüzyıl başından beri gıda sanayisine yönelik üretim yapan fabrikalar çoğalmıştır. 

Bu tesislerin erken tarihli örneklerinin başında yine Allatini Ailesi’nin 1857’de 

kurduğu un değirmeni gelmektedir, bu yapı 1898’den sonra büyütülüp 

modernleştirilmiştir (Quataert, 1999, s. 195). 1907’de Selanik’te üç modern 

şekerleme fabrikası ile iki makarna fabrikası bulunmaktadır. Ayrıca bir 

damıtımevinden dönüştürülen ve bir bölümü aynı zamanda buz üreten Olympos Bira 

Fabrikası ile iki soda fabrikası kentte 20. yüzyıl başında üretim yapan içecek tesisleri 

arasındadır (Quataert, 1999, s. 196). 

Selanik sanayisinde genellikle yerli halktan işçiler çalışmaktadır. Girişimciler ise 

tüccarlardır, çünkü fabrika kurmak için gerekli sermaye ticaretten sağlanmıştır; 

devlet desteği yerli üreticileri korumak için ithalat vergilerini arttırmak ve sanayi 

araç-gereçlerini vergiden muaf tutmaktan ibaret olmuştur (Quataert, 1999, s. 197-

198). Ancak İzmir’le karşılaştırıldığında, Selanik sanayisinde yerli girişimcilerin 

daha fazla olduğu görülmektedir. Quataert’in (1999, s. 199) tespitlerine göre, 
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Selanik’te sanayi girişimcilerinin çoğunluğunu yerli Yahudi aileleri (Allatini’ler, 

Fernandez’ler, Mizrahi’ler, Torres’ler, vd.) oluşturmaktadır. Tütün üreticilerinin 

başında da Yahudiler gelmektedir. Her ne kadar 1885’ten sonra Macar, Amerikalı ve 

diğer yabancı tüccarlar yerli üreticilerin yerini almaya başlamışsa da, 1895’ten sonra 

üretimde ağırlık yine yerlilere kaymıştır (Quataert, 1999, s. 199).  

4.2 Sosyo-Ekonomik Yapıdaki Değişim 

Tanzimat Fermanı ile Müslüman ve Gayrimüslim cemaatlere eşit haklar sağlanmıştır. 

Böylelikle sosyal haklar, hukuk, eğitim gibi temel konularda yepyeni bir dönem 

başlamış; sağlanan hak ve eşitlikler sayesinde toplumun yapılanması da değişime 

uğramıştır. Bu değişim cemaatlerin örgütlenmesinden, eğitim sistemine, yayıncılık 

faaliyetlerinden sosyal kulüplere dek birçok farklı alanı etkilemiştir. Şüphesiz bu 

değişimden en çok etkilenen kentler arasında, yoğun olarak çok kültürlülüğü yaşayan 

İzmir ve Selanik başta yer almaktadır. 

19. yüzyılın ikinci yarısındaki savaşlar, göçler, doğal afetler, yangınlar ve salgınlar 

İzmir ve Selanik nüfusunun değişmesinde önemli rol oynamıştır. 1854-1855 Kırım 

Savaşı ve 1876-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında İzmir’e gelen Müslümanlar 

kent nüfusunda artışa neden olmuştur (Neumann ve Tamdoğan, 2008, s. 62-63). 

1878’de Aydın Eyaleti’ne gelen Rumeli göçmenlerinden bir kısmının da İzmir’e 

yerleştirildiği bilinmektedir (Kütükoğlu, 2001, s. 521). Buna karşın, 1840 yılında 

İzmir’de Karantina İdaresi kurulmuş olmasına rağmen görülen salgınlar kent 

nüfusunun düşmesine neden olmuştur. 1865 yılında Mısır üzerinden gelen kolera 

salgını sonucunda kentte 3.000 kişi ölmüştür (Kütükoğlu, 2001, s. 519). Çok sayıda 

kişinin ölümüne yol açan salgınların durdurulması, Kütükoğlu’nun (2001, s. 519) 

değindiği gibi, ancak 1874’te Karantina tesislerinin tamamlanmasından sonra 

mümkün olabilmiştir. 1873 tarihinde İzmir hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlayan 

Karl von Scherzer41 (2001, s. 16), İstanbul ve İskenderiye’den İzmir’e kolera 

taşındığını, birçok yerde bataklık bulunması ve sel felaketlerinin sık meydana 

gelmesi nedeniyle sıtmanın yoğun olarak görüldüğünü belirtmiştir. 

                                                 
 
41 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu İstanbul Sefiri Karl von Scherzer’den Viyana’da 
gerçekleşecek Dünya Fuarı (1873) için Türkiye hakkında ayrıntılı bir ekonomik rapor hazırlamasını 
istemiştir (Scherzer, 2001). 
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Bu dönemde Selanik nüfusunu etkileyen önemli kolera salgınları, 1848, 1857, 1893, 

1911, 1913 yıllarında gerçekleşmiştir (Vacalopoulos, 1963, s. 106; Anastassiadou, 

2001, s. 78). 1848 salgınında 3.000 kişinin hayatını kaybettiği bilinmektedir; ayrıca 

1840’a doğru yaşanan sıtma salgını, 1897 humma salgını gibi felaketler de kentin 

nüfusunu etkilemiştir (Anastassiadou, 2001, s. 78, s. 101). 1837 yılında Selanik’te bir 

karantina sistemi kurulmak istenmiş, ancak uygun bir yer bulunamamıştır; bunun 

üzerine kent dışındaki bir yapıda geçici karantina kurulmuştur (Anastassiadou, 2001, 

s. 79). “Selanik’te boş olan miri arazinin bir münasip yerine karantina inşa 

edilmesine dair” 1849 tarihli bir irade kararı bulunmaktadır (BOA, 

İ.MVL.135/3672). Kentte geçici de olsa Karantina İdaresi’nin kurulması, İzmir’de 

kurulmasından yaklaşık on yıl sonra gerçekleşebilmiştir.  

Selanik’in ekonomik gelişmesi, kente çevre bölgelerden gelen göçü de 

hızlandırmıştır. Özellikle Makedonya içlerinden ve Atina’dan işletme sahibi Rumlar 

kente göç etmiş ve Selanik’teki Rum nüfusun ciddi bir oranda artışına yol açmıştır 

(Anastassiadou, 2001, s. 102). Rumların yanı sıra Bulgarların da 19. yüzyılın ikinci 

yarısında -özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun 1870’te Bulgar Eksarhlığı’nı 

tanımasından sonra- Selanik’te sayıları artmaya başlamıştır (Anastassiadou, 2001, s. 

102). 19. yüzyılın ikinci yarısında yalnızca ekonomik gelişmeler değil, daha önce 

değinilen Balkanlardaki karışık siyasi ortam da Selanik’e göçün önemli bir nedeni 

olmuştur. 1875’te Boşnaklar ve Bulgarlar isyan etmiştir; 1876-1878 Osmanlı-Rus 

Savaşı sonrası Müslüman göçmenler Balkan Yarımadası’na gelmiştir 

(Anastassiadou, 2001, s. 103). 1882 yılında Rusya’dan gelen Yahudi göçmenler de 

Selanik’te yerleşmeye başlamış ve bu göç dalgası 1892 yılına dek devam etmiştir. 

Ancak gelenlerin bir kısmı Manastır ve Üsküp gibi kentlere gönderilmiştir 

(Anastassiadou, 2001, s. 105).   

Daha önce değinildiği gibi, İzmir’in 1844 tarihli sayım kaydına göre nüfusu 50.000 

olarak tahmin edilmektedir (Kütükoğlu, 2001, s. 520). 1840 yılı öncesinde yaşanan 

kolera ve veba salgınlarının nüfusu düşürmüş olması olasıdır. Bu dönemde Karantina 

İdaresi’nin kurulması ve sonrasında gerçekleşen göçlerle nüfusun arttığı 

gözlenmektedir.  

Resmi sayım kayıtları dışında bu dönemde İzmir’e gelen seyyahlardan da nüfus 

verileri edinmek olasıdır, ancak verilen rakamların doğruluğu tartışmalı 

olabilmektedir. 1849 sayımına göre Rolleston (1856, s. 20) kent nüfusunun 150.000 
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olduğunu kaydetmiştir; bu nüfusun 45.000’i Müslüman, 50.000’i Rumlardan, 

17.000’i Yahudilerden, 7-8000’i Katoliklerden ve 2000’i Protestanlardan 

oluşmaktadır. Rum nüfusun Müslümanlara oranla daha fazla çıkması pek olası 

görünmemekle birlikte Yahudi nüfusu ve diğer Hıristiyan cemaatlerinin nüfusunun 

gerçeğe daha yakın olduğu varsayılabilir. 1850’de Selanik’e gelen Jonesco’nun “ De 

la Thessalie Agricole” kitabından (1851, s. 1-16) aktaran Grigoriou ve Hekimoglou, 

(2008, s. 156) kentin nüfusunu 80.000 olarak belirtmiştir. İki varsayım 

karşılaştırıldığında, İzmir’in nüfusunun Selanik’in nüfusunun iki katı olduğu 

görülmektedir. 

Slaars 1868 tarihinde kentin nüfusunun 40.000 Müslüman, 75.000 Rum, 40.000 

Yahudi, 12.000 Ermeni, 20.000 Avrupalı olmak üzere 187.000 kişiden oluştuğunu 

belirtmiştir (Oikonomos ve Slaars, 2001, s. 215). Müslüman ve Yahudi nüfusunun 

eşit olup ikisinin toplamının neredeyse Rum nüfusu kadar olması gerçekçi 

görünmemektedir. Verilen toplam nüfus sayısı ise, 1880’li yılların sayımı ile 

karşılaştırıldığında gerçeğe yakın varsayılabilir. Selanik için 1868 yılına en yakın 

nüfus tahmini 1861’de Joanne ve Isambert yapmıştır (Mhlirakis, 1878, Odoiporika 

Makedonias, s. 47-50’den aktaran Grigoriou ve Hekimoglou, 2008, s. 165). İki 

varsayım karşılaştırıldığında yine İzmir’in nüfusu (187.000) Selanik’in nüfusunun 

(100.000) iki katına yakındır. Scherzer (2001, s. 26) 1873 tarihinde İzmir nüfusunu 

155.000 olarak kaydetmiştir, ancak nüfus varsayımında yüzde onluk bir yanılma payı 

olabileceğini vurgulamıştır. Yazara (2001, s. 26) göre, nüfusun 75.000’ini Rumlar, 

45.000’ini Müslümanlar, 15.000’ini Yahudiler, 10.000’ini Katolikler, 6.000’ini 

Ermeniler ve 4.000’ini yabancılar oluşturmaktadır. Müslüman ve Yahudilerin 

nüfusunun toplamının Rumlardan düşük olması gerçekçi değildir, ancak Rum 

nüfusunun içinde Yunanistan Devleti uyruklular da sayılmış olabilir. Beyru (2000, s. 

54) “19. yüzyılın ikinci yarısında hem Osmanlı hem de Yunan uyruklu Rumların 

sayısının arttığını, ancak sayısal tahminlerde ya yanlış bilgilenme ya da Rumları 

fazla gösterme çabasının egemen olduğunu” belirtmiştir. 

1877-78 tarihli nüfus sayımına göre, Aydın Vilayeti’nin İzmir Sancağı’nda nüfus 

155.000 ve bina (ev) sayısı 27.000 olarak görünmektedir (Karpat, 2003, s. 159). 

Sancak; Ödemiş, Urla, Çeşme, Menemen, Bayındır ve Kuşadası kazalarını 

kapsamaktadır. Karpat’a (2003, s. 161) göre bu sayım, büyük olasılıkla 1844 

sayımının sonuçlarına ve doğanlarla ölenlerin hesaplanmasından sonra yapılan 
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varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımlara göre, 1844’ten 1877’ye kadar geçen 

33 yıllık süre içinde nüfus kesinlikle artmıştır. Ancak, artışın ne kadar olduğu 

konusunda sağlıklı bir tahmin yapılamaz, çünkü 1844 sayımında kasaba nüfusu 

verilirken 1877’te daha geniş bir alan olan sancağın nüfusu kaydedilmiştir. 

1877-78 nüfus sayımına göre Selanik Sancağı’nın nüfusu 177.761’dir ve bina sayısı 

13.990’dır (Karpat, 2003, s. 158). Bölgedeki kazalar ise, Ustrumca, Petriç, Tikveş, 

Toyran, Avrathisarı, Karaferye, Köprülü, Vodine ve Yenicevardar’dır. 1831 sayımı 

ile karşılaştırıldığında Selanik Sancağı’nın nüfusu yaklaşık 50 yıl içinde iki katına 

çıkmıştır. Bu tarihte Selanik nüfusunun İzmir nüfusundan fazla olması, sancak 

alanının daha büyük olmasına işaret etmektedir. Buna karşın, İzmir kent merkezinin 

kapladığı alan Selanik sur içi alanından daha büyüktür, üstelik de salnamede 

kaydedildiği gibi İzmir’deki bina sayısı Selanik’tekinin neredeyse iki katıdır. Bu 

tarihteki sayımlarda sancakların merkez kazasının nüfusu kaydedilmiş olsaydı, büyük 

olasılıkla İzmir kazasının nüfusu Selanik’ten daha fazla olurdu.  

19. yüzyıl sonunda her iki kentte yaşayan yerli ve yabancı nüfusun toplam sayısı 

hakkında Osmanlı devletinin 1881/82-1893 tarihli genel nüfus sayımları bir fikir 

verebilir. Çünkü 1881/82-1893 nüfus sayımlarında birey, yaş ve cinsiyetten bağımsız 

olarak kabul edilmiştir (Karpat, 2003, s. 48). Bu nedenle bu sayımın verileriyle daha 

sağlıklı nüfus varsayımı yapmak olanaklıdır. Sayım girişimlerine 1881/82’de 

başlandığı bilinmektedir; ancak ne zaman tamamlandığı kesin olarak 

bilinmemektedir. Bu sayımın kayıtları 1893 yılında yayınlanmıştır (Karpat, 2003, s. 

73).  

Bu nüfus sayımına göre İzmir’de toplam 207.548 kişi bulunmaktadır, bunların 

79.288’i Müslüman, 53.086’sı Rum, 14.909’u Yahudi, 6810’u Ermeni, 51.520’si 

yabancı ve geri kalan 1935’i Hıristiyanlar ve Bulgarlardan oluşmaktadır (Karpat, 

2003, s. 163). Selanik’te ise aynı tarihli sayıma göre toplam 103.544 kişi 

bulunmaktadır ve nüfusun 29.489’u Müslümanlardan, 36.985’i Rumlardan, 34.523’ü 

Yahudilerden oluşmaktadır; nüfusun geri kalanını Bulgarlar, Ermeniler, Katolikler ve 

yabancı uyruklular meydana getirmektedir (Karpat, 2003, s. 175). Bu verilerde 

dikkat çekici nokta, Selanik Yahudilerinin nüfus olarak kentteki en baskın unsur 

olmasıdır, buna karşılık İzmir’de ağırlıklı olarak Müslümanlar (Türkler) 

bulunmaktadır. Yine bu veriler, 19. yüzyılın son çeyreğinde İzmir nüfusunun 

Selanik’inkinin iki katı olduğunu göstermektedir. 
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Sözü geçen nüfus kayıtlarına göre, İzmir Sancağı’nın toplam nüfusu 496.658 kişi 

(Karpat, 2003, s. 163) olup İzmir merkez kazası, sancağın nüfusunun % 40’ını 

meydana getirmektedir. Selanik Sancağı’nın toplam nüfusu ise 552.981 kişidir 

(Karpat, 2003, s. 175), Selanik merkez kazası sancak nüfusunun % 19’unu 

oluşturmaktadır. Bu durumda, aynı dönemde Selanik Sancağı’nın nüfusu 

İzmir’inkinden daha fazla olsa da, İzmir’in nüfusunun sancak içindeki ağırlığı 

Selanik’inkine göre daha fazladır. 

1885 tarihinde Georgiades (1885, s. 94) İzmir nüfusunu 200.000 olarak tahmin etmiş 

ve nüfusun 50.000 Müslüman, 100.000 Rum42, 15.000 Yahudi, 10.000 Frenk, 7.000 

Ermeni ve 5.000 yabancıdan oluştuğunu belirtmiştir. Wratislaw’ın “A Consul in the 

East” (1924, s. 12-14) eserinden aktaran Grigoriou ve Hekimoglou (2008, s. 184), 

1885’te Selanik nüfusunun 120.000 kişi olduğunu belirtmiştir. Bu dönemde hem 

devlet sayımlarının yapılması, hem de konsoloslukların kayıtlarından yola çıkılarak, 

yapılan tahminlerin daha gerçekçi olduğu düşünülmektedir, bu nedenle 1885 yılında 

İzmir nüfusunun Selanik nüfusunun yaklaşık 1,5 katı olduğu sonucuna varılabilir. 

1891 tarihli Aydın Vilayeti Salnamesi’ne göre İzmir Sancağı’nın altındaki İzmir 

Kazası’nın nüfusu 207.548 olarak kaydedilmiştir (Cavid, 2010, s. 377), ki bu rakam 

sonuçları 1893’te yayımlanan 1881/82 sayım verileriyle aynıdır. Ayrıca sözü geçen 

salnamedeki nüfus verilerinin ayrıntılı dökümüne bakıldığında, Müslüman, Rum, 

Yahudi ve diğer toplumlara ilişkin sayıların da 1881/82 sayımındaki verilerle aynı 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 1891 salnamesinde 1881/82 nüfus sayımının 

verileri kullanılmış olmalıdır. Ayrıca Beyru (2000, s. 54), 1884 Salnamesi’ndeki 

nüfus sayısının 1890 Salnamesi ile aynı olduğunu belirtir. Oysa, İzmir gibi bir kentte 

1884’ten 1890 yılına dek nüfus artışının olmaması olası değildir. Bu nedenle 

salnamelerdeki nüfus bilgilerinden sağlıklı varsayımlar yapmak güçtür; nüfus sayımı 

verileri ise, bir bölgede ikamet eden halkın tespit edilerek memurlar tarafından 

kaydedilmesine dayandığı için daha doğru olarak kabul edilebilir. 

1891 yılında İzmir’e gelen coğrafyacı Vital Cuinet (1894, s. 440), kent nüfusu ile 

ilgili ayrıntılı döküm yapmıştır. Buna göre toplam nüfus 200.000’dir. Cuinet, kentte 

89.000 Müslüman, 52.000 Rum, 16.000 Yahudi, 5628 Ermeni ve 1.063 Osmanlı 

uyruklu Latin Katolik bulunduğunu yazmaktadır. Cuinet (1894, s. 440) ayrıca, 

                                                 
 
42 Rumların nüfusuna Yunanlıların dâhil edilmiş olması olasıdır.  
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23.000’i Yunanlı olmak üzere kentte 36.309 yabancı bulunduğunu belirtmektedir, 

yani İzmir kentinin toplam nüfusunun % 18’ini yabancılar, yabancıların da % 63’ünü 

Yunanlılar oluşturmaktadır. Cuinet’nin verdiği rakamlar 1881/82 sayımında 

kaydedilen verilere oldukça yakındır43, yalnızca Cuinet’nin Müslüman-Türk nüfusu 

için verdiği rakam sayım sonuçlarından 10.000 kişi fazladır. Yaşanan göçler sonucu 

Müslüman nüfusunun 10 yıl içinde artmış olması olasıdır. 

Anastassiadou’nun (2001, s. 89) belirttiği 1890 tarihli Belediye’nin sayım kaydına 

göre44, Selanik’te toplam 98.938 kişi bulunmaktadır, nüfusun çoğunluğu 

Yahudilerden oluşmaktadır. Bu kayda göre, Selanik’te 10.332’si erkek olmak üzere, 

toplam 15.500 yabancı vardır. Kentin yerli nüfusu ise yabancıların yaklaşık beş katı 

olup, 83.438 kişiden oluşmaktadır. Yabancı nüfus oranlarındaki dikkat çekici bir 

nokta da, Türk erkekleri ve kadınlarının en fazla nüfusa sahip olması (sırasıyla 4.919 

ve 2.655), buna karşılık Yahudi erkek ve kadınlarının en düşük olmasıdır (sırasıyla 

275, 249). 1890 kaydına göre toplam nüfusun % 84’ünü yerliler, % 16’sını 

yabancılar oluşturmaktadır. Selanik’te nüfus grupları arasında Türkler, Yahudiler ve 

Rumların yanı sıra, Çingeneler, Bulgarlar, Ermeniler, Katolikler, Eflâklılar, 

Suriyeliler, Katolikler ve Latinler de yer almaktadır (Anastassiadou, 2001, s. 89).  

Öte yandan, 1891 tarihli Ticaret Yıllığı’na göre Selanik nüfusu 80.000’i 

Yahudilerden, 30.000’i Rumlardan, 10.000’i Türklerden ve 10.000’i farklı 

topluluklardan oluşmak üzere 130.000 kişi olarak kaydedilmiştir (Annuaire Oriental 

du Commerce, 1891, s. 776). Bu rakam Belediye’nin 1890 verilerine oranla daha 

gerçekçi görünmekle birlikte, Müslüman-Türk nüfusunun 1881/82 sayım kaydından 

beri % 66 oranında düşmesi olası görünmemektedir. Aynı Ticaret Yıllığı’na göre, 

İzmir nüfusu ise 192.000 kişidir, bunun 3.500’ü “gelip giden” nüfus, yani ticaret için 

gelip giden seyyar nüfustan oluşmaktadır (Annuaire Oriental du Commerce, 1891, s. 

805). Nüfusun 55.000’ini Müslüman-Türkler, 85.000’ini Ortodokslar, 18.000’ini 

Yahudiler, 6.000’ini Katolikler, 7.000’ini Ermeniler oluşturmaktadır. Rum nüfusu 

Ortodoks nüfusu içinde sayıldığından kesin sayısı tespit edilememektedir. Ancak bu 

sayımda, Yunan uyruklu vatandaşların sayısı ayrıca verildiğinden (6.000 kişi) bu 

kişilerin Ortodoks nüfusu içinde sayılmadığı kesindir. 1881/82 sayımına göre 
                                                 
 
43 1891 Salnamesi’ne göre 79.288 Türk, 53.086 Rum, 14.909 Yahudi, 6.810 Ermeni ve 51.520 
yabancı uyruklu bulunmaktadır (aktaran Beyru, 2000, s. 56). 
44 Anastassiadou (2001, s. 89), Selanik’teki Makedonya Tarih Arşivleri’nde (IMXA) bulunan ve 
belediyenin hazırladığı nüfus tablosu olarak sunduğu bu kaydın kaynağını tespit edememiştir. 
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Müslüman-Türk nüfusu daha düşük, Yahudi nüfusu ise daha fazladır. Kentin yoğun 

göç aldığı bir dönemde, toplam nüfusun 1881/82 sayımından düşük çıkmaması 

gerekir, bu nedenle rakamların doğruluğu kesin gözükmemektedir. İki kentin 

karşılaştırılması yapıldığında, İzmir nüfusunun Selanik nüfusunun yaklaşık 1,5 katı 

olduğu ortaya çıkmaktadır. 

1881/82 sayımı sonrasında, 19. yüzyıl içinde başka bir sayım yapılmamıştır. 20. 

yüzyıla ilişkin ilk veriler ise, 1906 veya 1907 yılında derlendiği varsayılan ve 

1905/06 yılında imparatorluk çapında yapılan nüfus sayımlarının yayınlandığı 

düşünülen kayıtlardan gelmektedir (Karpat, 2003, s. 207). Bu kayıtlara göre, İzmir 

Sancağı’nın nüfusu 630.124; Selanik Sancağı’nın nüfusu ise, 565.384 kişidir (Karpat, 

2003, s. 200-207). 1905/06 tarihli salname kayıtlarına göre ise, Selanik kentinin 

nüfusu 24.699’u Müslüman-Türk, 10.594’ü Rum ve 44.331’i Yahudi olmak üzere 

80.299 kişiden oluşmaktadır (Anastassiadou, 2001, s. 89). Yahudiler dışında, diğer 

nüfus gruplarının 1881/82 sayımından düşük çıkması ve nüfus toplamının da 

1881/82 sayımından 20.000 kişi az olması, salname kayıtlarının gerçekçi olmadığını 

göstermektedir. 

Selanik kentinin 1912’de Yunanistan yönetimine geçmesinden sonra gerçekleştirilen 

ilk nüfus sayımına (1913) göre kentte 45.867 Türk, 39.956 Rum ve 61.439 Yahudi 

bulunmaktadır (Anastassiadou, 2001, s. 90). Bu sayım 20. yüzyılın ilk on yılında bile 

kentteki üç büyük nüfus grubu arasında Yahudilerin en baskın nüfus grubu olduğunu 

göstermektedir. 1914 tarihli sayım kaydına45 göre İzmir’in nüfusu 211.013 kişidir ve 

kentte 100.356 Müslüman, 73.676 Rum, 24.069 Yahudi, 10.061 Ermeni, 813 

Katolik, 253 Protestan ve 1785 Latin bulunmaktadır (Karpat, 2003, s. 212). Selanik 

ile karşılaştırıldığında, İzmir’deki Müslüman-Türk ve Rumların sayısı 

Selanik’tekilerin neredeyse iki katıdır, ancak Selanik’teki Yahudilerin sayısı 

İzmir’dekilerin 2,5 katıdır.  

Sonuç olarak, 19. yüzyılın resmi sayım rakamları değerlendirildiğinde, İzmir’in kent 

nüfusu 1844 sayımından 1881/82 sayımına dek, yaklaşık 40 yıllık bir sürede 5 katına 

çıkmış; Selanik’in nüfusu ise, 1830-1880 yılları arasında 80.000’den 103.000’e 

çıkmıştır. Selanik’in daha uzun bir sürede daha az nüfus artışı göstermesi, kent 

                                                 
 
45 Sayım kaydının resmi sunuşunda 1905/06 tarihli sayımın esas alındığı belirtilmiştir. 1914 verileri 
kayıtlara geçen doğum rakamlarının eklenip ölüm rakamlarının çıkarılmasıyla elde edilmiştir (Karpat, 
2003, s. 227). 
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alanının sur içinde sıkışmış olmasına bağlı olabilir. Ancak her iki kentin de hem 

uluslararası ticarette önemli bir yere sahip olduğu için, hem de 19. yüzyılın ikinci 

yarısından I. Dünya Savaşı’na dek geçen dönemde savaşlar nedeniyle yoğun göç 

aldığı için nüfuslarının arttığı, hem de nüfuslarını oluşturan toplulukların çeşitlendiği 

bilinmektedir. 20. yüzyılın başında ise, İzmir nüfusu 200-210.000 arasında 

değişmekte, Selanik nüfusu 19. yüzyıl sonunda vardığı 120.000’den 160.000’e doğru 

yaklaşmaktadır. İzmir ve Selanik kentine dair yukarıda değinilen nüfus verileri 

Çizelge 4.1’de özetlenmiştir.   

Çizelge 4.1 : 1840-1912 arası İzmir ve Selanik nüfusu. 

Tarih Kaynak  İzmir Selanik 
 

1844 Sayım 50.000  

 
1849 

 
Rolleston 

M R Y  

45.000 50.000 17.000  

Toplam 150.000  

1850 Jonesco  80.000 

1861 Joanne ve 
Isambert 

 100.000 

1868 Slaars 187.000  

1873 Scherzer 155.000  

1877/78 Sayım 155.000 (sancak) 177.761 (sancak) 

 
1881/82-
1893 

 
Sayım 

M R Y M R Y 

79.288 53.086 14.909 29.489 36.985 34.523 

Toplam 207.548 103.544 

 
1885 

Georgiades 50.000 100.000 15.000  

Toplam 200.000 
Wratislaw  120.000 

 
1890 
 

Belediye   31.705 15.012 47.322 

Toplam 98.938 

 
 
1891 
 
 

Ticaret 
Yıllığı 

M R Y M R Y
55.000 85.000 18.000 10.000 30.000 80.000 

Toplam 192.000 130.000 

Cuinet 89.000 52.000 16.000  

Toplam 200.000 

 
1895 

Ticaret 
Yıllığı (1) 

 M R Y
10.000 30.000 60.000 

Toplam 120.000 
1905/06  Sayım 630.124 (sancak)  565.384 (sancak) 

1913 Sayım (2)  45.867 39.956 61.439 

Toplam 157.889 

1914 Sayım 100.356 73.676 24.069  

Toplam 211.013 

M: Müslüman, R: Rum, Y: Yahudi. (1) Annuaire Oriental du Commerce, 1895, s. 857. (2) 
Anastassiadou, 2001, s. 90. 
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4.2.1 Osmanlı uyruğundaki Müslümanlar 

4.2.1.1 İzmir’de Müslümanlar 

19. yüzyılın ikinci yarısında peş peşe gelen göç dalgaları İzmir’de Müslüman 

nüfusun artmasına neden olmuştur. 1854-1855 Kırım Savaşı’ndan sonra gelen 

Kırımlılar ve 1876-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Romanya, Bulgaristan, 

Sırbistan ve Karadağ’dan gelen Müslümanlar ile 1881’de iki Osmanlı vilayetinin 

Yunanistan’a bağlanması sonrasında Teselya ve İpiros’tan gelen Müslümanlar 

İzmir’e yerleşmişlerdir (Neumann ve Tamdoğan, 2008, s. 62-63). Yalnızca erkek 

nüfusunun (5731 kişi) belirtildiği 1844 sayımına göre yaklaşık 11.000 olarak 

varsayılan Müslüman nüfusu, yaklaşık 40 yıl içinde yedi katına çıkmıştır; bu artış da 

sözü geçen göçlere ve sağlık koşullarının iyileştirilmesine bağlı olmalıdır. 1914 

sayımında ise, Müslüman nüfusu 100.000’i aşmıştır ve bu sayı kentin toplam 

nüfusunun yaklaşık % 48’ini oluşturmaktadır. 

İzmir’deki Müslümanlar genellikle tarım arazilerinin, hanların sahibi olmuşlar, 

bürokrasi ve ordunun üst kademelerinde çalışmışlardır. 19. yüzyılda belli bir 

ekonomik güce ulaşmış tüccarlar arasında Müslümanlar da yer almıştır, bunların bir 

kısmı Anadolu’dan, bir kısmı da imparatorluğun diğer bölgelerinden gelip İzmir’e 

yerleşmiştir (Martal, 1999, s. 114). Fakat kentte 19. yüzyılın ikinci yarısında görülen 

imar çalışmalarına yönelik yatırımlarda Müslümanlar hiç pay sahibi olmamışlardır 

(Neumann ve Tamdoğan, 2008, s. 64). Bu tür yatırımlara, genellikle İzmir’in Batılı 

nüfusu yönelmiştir.  

Buna karşılık, Neumann ve Tamdoğan’ın (2008, s. 65) belirttiğine göre, bürokrasi ve 

ordunun ara kademelerinde bulunan, öğretmenlik, doktorluk, avukatlık, eczacılık gibi 

mesleklere sahip, İzmir’in orta sınıfını temsil eden Müslümanlar da olmuştur; ayrıca 

hamallık, kahvecilik, kayıkçılık, bekçilik, zanaatkârlık, fabrika işçiliği gibi 

meslekleri yürüten daha düşük gelirli Müslümanlar da bulunmaktadır. 1873’te İzmir 

hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlayan Scherzer (2001, s. 27), Müslüman-Türklerin 

genellikle temel ihtiyaçlarına yönelik zanaatlarda (semercilik, kemercilik, 

kunduracılık, takunyacılık, terzilik, demircilik, bakırcılık, sandıkçılık, mermercilik, 

çuhacılık, sepicilik ve boyacılık) çalıştıklarını belirtmiştir. 

19. yüzyılın ikinci yarısına dek aynı mahallelerde yaşayan Müslümanlar, bu 

dönemden sonra İzmir’in güneybatı kıyısındaki Karataş, Güzelyalı, Karşıyaka gibi 
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merkez dışında yeni gelişen yerleşimlere, İzmir Körfezi’nin kuzeyine, Buca gibi iç 

kesimlere ve hatta Frenk Mahallesi’ne yerleşmeye başlamışlardır (Neumann ve 

Tamdoğan, 2008, s. 67). Geleneksel Müslüman mahallelerini terk edip Batılı tarzda 

inşa edilmiş konaklar ve villalarda yaşamaya başlayan bu kesim Müslüman 

burjuvazisini oluşturmaktadır (Neumann ve Tamdoğan, 2008, s. 67). 

İzmir’in Müslümanları, 19. yüzyılda kentin renkli sosyal yaşamından geri 

kalmamıştır: Kentte yaşayan Gayrimüslimlerin ve Frenklerin kurduğu sosyal 

kulüplere, at biniciliği, kayık ve kürek gibi alanlarda düzenlenen spor yarışmalarına 

katıldıkları bilinmektedir (Neumann ve Tamdoğan, 2008, s. 70). Buna karşılık, 

Müslümanlar yayın hayatına daha geç başlamıştır: Nezihi’nin (2001) 1879/80 tarihli 

Aydın Salnamesi’nden aktardığına göre İzmir’de ilk Türk gazetesi, Aydın 1869 

yılında yayın hayatına başlamıştır. İzmir Ticaret ve Endüstri Yıllığı’na (Indicateur 

des Professions Commerciales et Industrielles de Smyrne, 1895, Kısım 2, s. 119) 

göre, 1895 tarihinde kentte Aydın ve Hikmet gazeteleri basılmaktadır, buna karşılık 

Fransızların altı, Rumların dört gazeteleri vardır. Aynı yıllığa (Kısım 2, s. 120) göre, 

kentte bulunan 26 kitapçıdan sadece iki tanesini Müslümanlar işletmektedir: Bit 

Pazarı’ndaki Hacı Hüseyin Efendi ve Mehmet Emin Efendi. Diğer kitapçıların 

sahipleri ise, ağırlıklı olarak Fransızlar ve Rumlardan oluşmaktadır.  

19. yüzyılda eğitim sisteminde yapılan reformlar sayesinde, imparatorluğun diğer 

kentlerinde olduğu gibi, İzmir’de de geleneksel eğitim sistemi yenilerek, ibtidai, 

rüşdiye ve idadi mektepleri açılmıştır. Cuinet’nin (1894, s. 452-453) 1891 tarihinde 

kaydettiği verilere göre, İzmir’de Müslüman çocukları için “Mektebi İdadiye, 

Mektebi Rüşdiye, Darül Müsselimin, Mektebi Terakki, Mektebi Hamidiye, Mektebi 

Teshiliye, Namazgâh Mektebi, Mektebi Memduhiye ve Mektebi Mecidiye (kızlar 

için ilk ve orta okul)” olmak üzere, dokuz adet orta okul ve lise düzeyinde öğrenim 

veren okul ve 30 adet ilkokul bulunmaktadır. İzmir İdadi Mektebi, 1884-85 yılında 

Hükümet Konağı bitişiğinde, üç katlı bir binada kurulmuş, 1886-87 yılında yatılı 

okula dönüştürülmüş, gündüzlü kısmı da öğrenime devam etmiştir (Gökmen, 2010, s. 

104). Ayrıca 1868 yılında kentin Küçükyalı semtinde, kimsesiz ve fakir çocuklara 

meslek alanında eğitim veren, ayrıca yatakhane ve atölyeleri de bulunan Mekteb-i 

Sultani açılmıştır (Güner, 2005, s. 54).  

Bu dönemde Osmanlı mimarisinin Avrupa mimari akımlarından etkilenmesi sonucu 

yeni camiler inşa edilmiştir. Kemeraltı’ndaki Salepçioğlu Camisi (1893), Eşref Paşa 
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Camisi (1897), Yapıcıoğlu Camisi (1865 öncesi) bu tarzda inşa edilmiş camiler 

arasındadır (Kuyulu, 2001, s. 527). 

4.2.1.2 Selanik’te Müslümanlar 

Selanik’in Müslüman nüfusu da İzmir’de olduğu gibi, savaş ve göçlerden ötürü 

artmıştır. İlkin 1821’de Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması, sonra Balkanların 

çeşitli bölgelerinde yaşanan isyanlar nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu’nun uğradığı 

toprak kayıpları Müslümanların kitleler halinde yer değiştirmesine yol açmıştır 

(Gökaçtı, 2001, s. 342). Selanik önce Atina ve Mora’dan gelen göçmenleri kabul 

etmiş, ardından kente 1878’de sona eren Osmanlı-Rus Savaşı ile Teselya, Sırbistan, 

Bosna Hersek ve Balkanlardan gelen Müslüman göçmenler yerleşmiştir (Gökaçtı, 

2001, s. 342). Bu göçler sonrasında yapılan 1881/82 nüfus sayımına göre kentteki 

Müslümanların sayısı 30.000’e yaklaşmıştır ve toplam nüfusun % 29’luk bir kesimini 

oluşturmaktadır. 1913 sayımında ise, nüfusları 45.000’i geçmiştir ve hala kentin 

nüfusunun üçte birine yakın bir orana (% 30) sahip olmaktadırlar. Ancak kayıtlarda 

etnik gruplara ilişkin bilgi bulunmadığından, Müslümanların içinde Türklerin oranı 

bilinmemektedir. Gökaçtı (2001, s. 343) bu dönemde Müslüman nüfusunun en 

azından yarısının Türk olabileceğini varsaymıştır. 

19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Selanik’teki Müslümanların devlet 

memurluğuna ağırlıklı olarak yöneldiği, buna karşın doktorluk, eczacılık gibi eğitim 

gerektiren alanlarda oldukça az sayıda yer aldıkları bilinmektedir (Gökaçtı, 2001, s. 

345). Gounaris (1994, s. 114) de Müslümanların genelde memur, polis ve tarımla 

uğraşan toprak sahipleri olduğunu, ayrıca aralarında subaylar ve üst düzey hükümet 

görevlileri bulunduğunu belirtir. İzmir ve Selanik’te ticaretle uğraşan Müslümanların 

olduğu bilinmektedir, ancak ne 19. yüzyıl öncesinde, ne de sonrasında 

Müslümanların bulundukları kentteki ticarette etkin olmadıkları görülmektedir. İzmir 

ve Selanik ticaretinin temel unsurlarını oluşturan sektörler Gayrimüslimlerin, 

Levantenlerin ve başta İngilizler olmak üzere yabancıların elinde olmuştur. 

Anastassiadou (2001, s. 164) 20. yüzyıl başında Selanik’te Müslümanların birçok 

eğitim kurumu olduğunu ve yaklaşık 4.000 öğrencinin eğitim aldığını kaydetmiştir. 

Bu kurumlar arasında anaokulları, iptidailer ve rüşdiyeler, idadiler ve meslek okulları 

bulunmaktadır. Okulların çoğu, Müslümanların yoğun olarak yaşadıkları Yılan 

Mermer, Ahmed Subaşı, Aya İshak ve Çavuş Manastırı mahallelerinde yer almıştır 
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(Anastassiadou, 2001, s. 165). Mesleki eğitime yönelik hizmet veren kurumlar 

arasında Ziraat Mektebi, Dar-ül Muallim, Hamidiye Sanayi Mektebi ile polis ve 

jandarma okulları yer almıştır (Anastassiadou, 2001, s. 165). Ayrıca, 1908 yılında, 

Selanik İdadisi mezunu gençler, Hükümet Konağı’nda açılan hukuk fakültesinde 

okuma olanağına sahip olmuştur (Anastassiadou, 2001, s. 166).  

Müslümanların Selanik kentinin kültürel hayatına katılmaları, 19. yüzyılın ikinci 

yarısında başlayan modernleşme hareketleri sonucunda gerçekleşmiştir. Daha önce 

değinildiği gibi, demokratikleşme fikirlerini benimseyen ve muhalif bir grup olan Jön 

Türkler ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin faaliyetleri ile II. Meşrutiyet’in ilanına 

dek giden süreç, Selanik’te yoğun olarak yaşanmıştır. 1872 yılında kentte ilk Türkçe 

özel gazete olan Rumeli basılmış, daha sonra aynı gazete Zaman adını almıştır 

(Yerolympos, 2000b, s. 149). 1895’te yayın hayatına başlayan Asır gazetesi, 

Selanik’in Yunanistan’a katılmasından sonra Yeni Asır ismi ile İzmir’de basılmaya 

devam etmiştir (Gökaçtı, 2001, s. 351). Ayrıca kentte 1869-1871 yılları arasında 

resmi vilayet gazetesi Selanik, Türkçe, Yunanca, Ladino46 ve Bulgarca olarak dört 

dilde yayınlanmıştır (Yerolympos, 2000b, s. 149). 

İzmir’de olduğu gibi, Selanik’te de Batılı mimari akımların etkisinde yeni yapılar 

inşa edilmiştir. Bunlar arasında yeni gelişen Hamidiye Mahallesi’nde 1902 yılında 

İtalyan mimar Vitaliano Poselli tarafından inşa edilen Yeni Cami, Müslümanların 

önde gelen yapıları arasındadır (Moustopoulos, 2002, s. 233). Daha önce değinildiği 

gibi, Selanik’te farklı cemaatlere ait yardım kuruluşları ve hastaneler bulunmaktadır. 

Kentteki ilk resmi hastane, 1902-1903 yılları arasında inşa edilen Hamidiye 

Hastanesi (Gureba Hastanesi, Belediye Hastanesi) olmuştur. Kentin kuzeydoğu 

surlarının dışına inşa edilen yapı merkez bina ile verem ve kuduz hastalarının yattığı 

iki servis binasından oluşmaktadır (Anastassiadou, 2001, s. 98). 

4.2.2 Osmanlı uyruğundaki Gayrimüslimler 

4.2.2.1 İzmir’de Rumlar 

Batılılaşma Dönemi’nde, 19. yüzyıldan önce olduğu gibi, İzmir’deki Gayrimüslim 

cemaati içinde ağırlığı Rumlar oluşturmaktadır. 1850-1891 yılları arasındaki 

seyyahlar ve resmi nüfus sayımlarına göre Rum nüfusu yaklaşık 50.000’den 53.000’e 

                                                 
 
46 Sefarad Yahudileri’nin dili olan 16. yüzyıl İspanyolcası. 
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çıkmıştır. Müslüman nüfusuna oranla bu artış çok düşük kalmaktadır. Georgiades 

1885 yılında Rum nüfusunu 100.000 olarak belirtmiştir, bu rakamın içinde Yunan 

uyruklu vatandaşların da sayılmış olması olasıdır. 1881/82 sayımında 53.086 olarak 

kaydedilen Rum nüfusunun kentin toplam nüfusundaki ağırlığı % 26 iken, 1914 

sayımında bu oran % 35’e çıkmıştır.  

Daha önce değinildiği gibi, 18. yüzyılın ortasından beri İzmir ticaretinde yerel 

tüccarlardan Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler etkin olmuştur. Hatta kimi tüccarlar 

faaliyet alanlarını Batı Anadolu’nun da ötesine götürerek, düzenli olarak kıtalararası 

gemi seferlerine başlamışlardır (Kasaba, 1994, s. 11). Yerel aracılar zamanla Batı 

Anadolu’nun ticaret ve iletişiminde vazgeçilmez bir konuma gelmişler ve bu sayede 

İzmirlilerin, güney Akdeniz ve Yakındoğu’daki diğer büyük ticari merkezlerde 

yaşayan benzer konumdaki kişiler ile ortak bir burjuva kültürüne sahip olmalarına 

aracılık etmişlerdir (Kasaba, 1994, s. 11).  

19. yüzyılın ikinci yarısında ithalat-ihracat alanında daha fazla etkinlik gösteren 

Rumlar, bu alanda bazen yabancı işletmelerin yerel acentesi olarak, bazen de 

bölgesel ticaret ağından faydalanan bağımsız tüccarlar olarak çalışmışlardır 

(Kechriotis, 2008, s. 75). Beyru (2011, s. 189) “orta ve alt sınıf Rumların çoğunun 

lokantacılık, otelcilik, meyhanecilik ve garsonluk yaptığını” belirtmektedir. Ayrıca 

boyacılık, temizleyicilik, kürkçülük, bakkallık, kasaplık, kahvecilik gibi işlerle de 

uğraştıkları bilinmektedir (Beyru, 2011, s. 189). 

Gökmen’in (2010, s. 112) Aydın Vilayeti İdadi Mektepleri üzerine yaptığı 

araştırmaya göre, vilayet içinde yalnızca İzmir İdadisi’nde Rumca dersi 

verilmektedir, bu durum İzmir’de Rum öğrencilerin de İdadi’ye devam ettiğini 

göstermektedir. Rumların beşi erkeklere, ikisi kızlara ait olmak üzere yedi orta 

öğretim okulu (Gökmen, 2010, s. 112) ve 23 ilköğretim okulu bulunmaktadır 

(Cuinet, 1894, s. 452).  

İzmirli Rumlar, cemaatleri içinde yardımlaşmaya ve hayır kurumları kurmaya özen 

göstermiştir. Daha önce belirtildiği gibi, henüz 1748 yılında kendi topluluklarına ait 

bir hastaneleri (Ortodoks Yunan Hastanesi) vardır. 1870 yılında ise 1865 kolera 

salgını sonrası öksüz kalan çocukların bakımı için kız ve erkek çocuklara yönelik 

öksüzler yurdu kurmuşlardır (Kechriotis, 2008, s. 80).  



 
 

157

Hayır kurumlarının yanı sıra, sosyal kulüpler ve spor kulüpleri de İzmirli Rumların 

hayatında önemli bir yer tutmuştur. Kechriotis’in (2008, s. 81) tespitlerine göre, 

kökenleri 1819 yılına dayanan Rum tüccarların kurduğu Tüccarlar Kulübü’nün ismi 

1841’de Yunan Kulübü, 1898’de ise Helen Kulübü olarak değişmiştir; 1886’da 

Helen Kulübü’nden ayrılan Osmanlı Rumlar New Club’ı kurmuşlardır; 1890 yılında 

kurulan spor ve sanat kulübü Orfeas ve Gymnasion’un kaynaşması sonucunda 

1898’de Panionios Kulübü kurulmuştur ve bu kulüp en önemli spor kulüplerinin 

başında gelmiştir. 1891’de kurulan Apollon Kulübü ile Panionios, İzmir’de spor 

yarışmaları düzenlemişlerdir (Kechriotis, 2008, s. 81). 

Hem Tanzimat dönemi ile Gayrimüslimlere kendi ibadethanelerini inşa etme 

serbestliğinin gelmesi, hem de Avrupa’da yaygınlaşan mimari akımların Osmanlı 

mimarisiyle birleşmesi, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra inşa edilen 

ibadethanelerin artmasına ve mimari çeşitliliğinin zenginleşmesine yol açmıştır. Bu 

dönemde (19. yüzyıl sonu - 20. yüzyıl başı) inşa edilen Rum Ortodoks kiliseleri 

arasında Rum mezarlığındaki kilise (1878), 1898’de yeniden yapılan ve İzmir’in en 

büyük kilisesi sayılan St. Ekaterini Kilisesi, St. Nikolaos Kilisesi (1884), 

Evangelistria Kilisesi (1908) ve 1903’te yeniden yapılan Panagia Myrtidiotissa 

Kilisesi sayılabilir (Colonas, 2005, s. 99-100). Bu kiliselerin tümü 1922 yangınında 

yok olmuştur.  

4.2.2.2 Selanik’te Rumlar 

19. yüzyılın ikinci yarısında Selanik’te Rumlar, İzmirli Rumların aksine, sayıca 

Müslüman ve Yahudi nüfustan sonra gelmektedir. Selanik Rumları, 19. yüzyılda 

Yunanistan’ın kurulması ve Makedonya’daki politik sorunlardan etkilenmiştir. 

Kentin ekonomik gelişmesinin yanı sıra, Balkan devletleri arasındaki çatışmalar 

nedeniyle Selanik’e göç eden köylüler de kentteki Rum Cemaati’nin 

kalabalıklaşmasına yol açmıştır (Georgiadou, 1999, s. 129). Ancak nüfus 

sayımlarında çıkan tutarsız rakamlar bu artışı açıklamakta yetersiz kalmaktadır. 

Örneğin 1893’te yayınlanan 1881/82 sayımlarının kesin olarak hangi yıla ait olduğu 

bilinmese de, yaklaşık 1881-1893 yılları arasında Selanikli Rum nüfusunun 37.000 

kişi olduğu bilinmektedir ve bu grup toplam nüfusun % 36’sını oluşturmaktadır. 

Ancak 1890 tarihli Belediye kayıtlarında 15.012, 1905/06 Salnamesi’nde ise 10.594 

Rum vatandaşının olması şaşırtıcıdır, bu kayıtlara göre Rumların toplam nüfus 



 
 

158

içindeki oranları sırasıyla % 15 ve % 13 olmuştur. 1913 sayımı ise Selanik’in 

Yunanistan’a katılmasından hemen sonra Rumların nüfusunun arttığını (40.000) ve 

bu grubun toplam nüfusun yaklaşık dörtte birini meydana getirdiğini göstermektedir.     

Selanikli Rumlar, kentin Osmanlı egemenliğine geçmesinden sonra yaşadıkları 

mahallelerde 19. yüzyıl boyunca da yaşamlarını sürdürmüşlerdir (Georgiadou, 1999, 

s. 131). 19. yüzyılın ortasında Rumların oturduğu 12 mahalle bulunmaktaydı. Bunlar, 

Yedikule yakınındaki Çavuş Manastırı, Türk mahalleleri arasındaki Tavşan 

Manastırı, Vardar Kapısı yanındaki Yanık Manastır; Kelemeriye Kapısı’nın doğu ve 

batısına yayılmış olan Aya Nikola, Aya Tanaş, Panaguda, Tuzlu Çeşme, Aya Pat, 

Aya Konstantin, Kebir Manastır Mahalleleri; deniz surları bitişiğindeki Metropolit 

Mahallesi ile Vardar Caddesi güneyindeki Kızlar Manastırı Mahallesi’dir 

(Anastassiadou, 2001, s. 60). 19. yüzyıl öncesinde de olduğu gibi, Aya Tanaş en 

kalabalık Rum Mahallesi olmuştur; onu önem sırasına göre Aya Pat, Aya Nikola, 

Panaguda ve Aya Konstantin mahalleleri izlemektedir (Georgiadou, 1999, s. 131). 

Eski aristokrat Rum aileleri Aya Nikola’da otururken, yeni zenginleşen aileler Aya 

Nikola ve Aya Tanaş arasında yerleşmiştir (Georgiadou, 1999, s. 131). Metropolit 

Mahallesi ise, Selanikli Rumların dini ve siyasi merkezi olmuştur: Hem 

başpiskoposluk merkezi olan Metropolit Kilisesi, hem de Yunan Konsolosluğu 

burada bulunmaktadır; ayrıca kentin önde gelen Rum ailelerinin bazılarının da 

villaları bu mahallede yer almıştır (Georgiadou, 1999, s. 131).  

19. yüzyılın ortasından önce daha çok perakende ticaretle uğraşan Selanik Rumları 

bu dönemden sonra ithalat ve ihracatla da ilgilenmeye başlamıştır (Gounaris, 1994, s. 

112). Georgiadou (1999, s. 129), “1850’den sonra kentin ekonomik kalkınmasına 

katılan Rumların, Yahudi Cemaati ile birlikte bankacılık, ticaret ve sanayi sektörüne 

egemen olduğunu” belirtmektedir. Selanik hinterlandındaki üreticilerle yabancı 

şirketler arasında aracılık yapan Rumlar, deri, kürk, besin maddeleri, kereste ve 

ipekböceği ithalatı-ihracatı ile uğraşmışlardır (Georgiadou, 1999, s. 130). 

Selanik’teki Rumların çoğunluğu “kendi sendikalarında ve meslek kuruluşlarında 

örgütlenmiş işçiler, teknik elemanlar, ticaret hizmetlerinde çalışan ücretliler, küçük 

tüccarlar ve küçük zanaatkârlar ile 19. yüzyılın ikinci yarısında kentte kurulan büyük 

yabancı şirketlerde çalışan eğitilmiş memurlar”dan oluşmaktadır (Georgiadou, 1999, 

s. 130). Bunların yanı sıra, avukatlık ve doktorluk mesleklerinde Rumlar önemli bir 

ağırlığa sahip olmuştur (Anastassiadou, 2001, s. 308, 313). 
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Selanik’te bankacılık sektörüne önce Yahudiler egemen olmuşsa da, 1899-1907 

yılları arasında çalışan Midilli Bankası, 1905’te açılan Atina Bankası ve 1906’da 

açılan Banque de Credit d’Orient ile Rumlar da 20. yüzyıl başında bankacılık 

sektöründe belirli bir yer edinebilmiştir (Georgiadou, 1999, s. 130). 1870’ten 

başlayarak sanayiye yatırım yapılması sonucu kurulan tesislerden 11 tanesi (gıda, 

pamuk, iplik, dokuma, tabakhane, sabun ve bira) Rum sermayesine dayanmıştır 

(Georgiadou, 1999, s. 131). 

Tanzimat ile başlayan reform dönemi, Rum Cemaati’nin de Osmanlı İmparatorluğu 

bünyesindeki diğer cemaatler gibi eğitim ve kültür alanlarında kalkınmasını 

sağlamıştır (Georgiadou, 1999, s. 129). Selanik’te Aya Athanasios Kilisesi’nde 1852 

yılında Rum Okulu kurulmuştur (Anastassiadou, 2001, s. 46). 1828-1912 yılları 

arasında Rumlar tarafından sekiz anaokulu, beş kamu okulu, bir ilkokul, bir lise, iki 

kız okulu, bir akşam okulu, üç özel okul, bir teknik okul ve iki adet Makedonya’daki 

Yunan okullarına eğitmen yetiştirmek üzere öğretmen okulu açılmıştır (Georgiadou, 

1999, s. 135). Bu okullarda sadece Selanikli değil, Atina ve İstanbul’dan gelen 

öğretmenler de çalışmıştır; öğrenciler arasında da Selanik dışındaki bölgelerden 

gelenler olmuştur, bu nedenle birçok okulda öğrenci yurdu da bulunmaktadır 

(Georgiadou, 1999, s. 135). Rum Cemaati’nin eğitim alanındaki gelişimi öğretmen 

ve öğrenci sayılarından da izlenebilmektedir: 1874’te 1003 öğrenci, 1882’de 44 

ilkokul öğretmeni, 2200 öğrenci ve 1910’da 127 ilkokul öğretmeni, 3898 öğrenci 

bulunmaktadır (Georgiadou, 1999, s. 135). 

Rumların Selanik’teki ilk matbaası ve Yunanca yayın yapan ilk yayınevi 

Anastassiadou’ya (2001, s. 63) göre, 1850 yılında Miltiadis Gabrolas ve Nikolas 

Psaltis ortaklığıyla açılmıştır ve 1875 yılında kentteki ilk Rumca gazete olan 

Hermès’i bu yayınevi basmıştır. 1875-1912 yılları arasında Yunanca dört dergi ve 

dokuz gazete yayımlanmıştır (Georgiadou, 1999, s. 136), bunlar arasından 1911 

yılında kurulan Makedonia günümüzde de yayınlanmaya devam etmektedir (Url-2).  

19. yüzyılın ikinci yarısında Rumların kültürel alanda faaliyet gösteren kulüpleri 

olmuştur. 1899’da Aya Tanaş Mahallesi’nde kurulan Omilos Filomuson (Müzik 

Dostları Cemiyeti) Ortodoks Rumların üye olma hakkına sahip olduğu bir kulüptür 

(Anastassiadou, 2001, s. 328). 1903’te Rıhtım’daki yeni adresine taşınan kulübün 

kütüphanesi, okuma salonu, jimnastik okulu, korosu, bandosu bulunmaktadır, ayrıca 

burada Fransızca dersleri verilmektedir (Anastassiadou, 2001, s. 328). Yine Rumların 
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1883’te kurduğu Evangelismos, üyelik için Ortodoks Rum olma şartı koşmamıştır, 

ancak üyelerin çoğunluğunun bu cemaatin temsilcilerinden oluştuğu bilinmektedir; 

Omilos gibi Evangelismos Derneği de üyelerine okuma, müzik ve jimnastik 

faaliyetleri sunmuştur (Anastassiadou, 2001, s. 328). 

Selanikli Rum Cemaati, eğitim ve kültür faaliyetlerinin yanı sıra insani yardım 

dernekleri ve kulüplerin kurulmasına da ağırlık vermiştir. Bu tür dernekler özellikle 

1870’lerden sonra artmıştır. Kent içinde ve çevresinde eğitim, spor, müzik, tiyatro ve 

insani yardım konularında hizmet veren 22 dernek açılmıştır (Georgiadou, 1999, s. 

135). Ayrıca kentte Rum Cemaati’nin yönetiminde Theagenion Hastanesi (1863), 

Chassion Yaşlılar Evi (1899) ve Papaphion Yetimhanesi (1903) kurulmuştur 

(Georgiadou, 1999, s. 135).  

Diğer Gayrimüslim cemaatleri gibi, Rumlar da Islahat Fermanı sonrasında kendi 

ibadethanelerini inşa etme hakkını kazandıkları için, bu dönemde Selanik’teki Rum 

Ortodoks kiliselerinin sayısı artmış, mevcut kiliselerin bazıları da onarılarak 

yenilenmiştir. Moutsopoulos (1981, s. 28) Rumların 1911 yılında (şapeller dâhil 

olmak üzere) 22 kiliseleri olduğunu belirtmektedir: Bunlar arasından “Katedral” 

olarak anılan St. Demetrius Kilisesi, 1890 yangınında yok olduktan sonra 

büyütülerek yeniden inşa edilmiş ve Agios Grigorios Palamas (St. Gregory Palamas) 

olarak kullanıma açılmıştır; Agios Haralambos Kilisesi ise 1905 yılında eski bir 

kilisenin üstüne inşa edilmiştir (Moutsopoulos, 2002, s. 226).  

4.2.2.3 İzmir’de Yahudiler 

İzmir Yahudileri ise, Rumlardan sonra kentteki ikinci en kalabalık Gayrimüslim 

Cemaati’ni oluşturmuşlardır. 1881/82 sayımına göre İzmir’de 50.000’den fazla Rum, 

15.000’e yakın Yahudi vardır. Yahudiler kent nüfusunun % 7’sini oluşturmaktadır. 

Aynı sayıma göre, Selanik’te Rumların ve Yahudilerin sayısı birbirine oldukça 

yakındır (sırasıyla 36.985 ve 34.523). 19. yüzyılın ikinci yarısında Selanikli 

Yahudilerin hem sayısı, hem de kent nüfusu içindeki ağırlıkları İzmir Yahudilerinden 

daha fazla olmuştur. İzmir’deki Yahudi nüfusu 19. yüzyılın sonuna doğru artış 

göstermiştir, 1891’de yaklaşık 16.000-18.000 kişi olduğu varsayılmaktadır; 1914 

yılında ise bu sayı 24.000’e dek yükselmiştir. 

19. yüzyıl öncesinde geleneksel zanaatlar ve ticaretle uğraşan İzmir Yahudileri, 

1860’lardan sonra ithalat ve ihracatta faaliyet göstermeye başlamışlardır (Bora, 1995, 
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s. 130). Meslek ve yabancı dil öğrenimi veren AIU okullarından mezun genç 

Yahudiler ticarette atılım yapmaya başlamışlar ve bu sayede Yahudilere ait 

ticarethanelerin sayısı artmıştır, hatta 1891 yılında İzmir Ticaret Odası yönetim 

kuruluna iki Yahudi tüccar seçilmiştir (Bora, 1995, s. 131). 19. yüzyıl sonunda 

İzmir’deki kırtasiye ve hırdavat ticareti Yahudilerin egemenliğine geçmiştir (Bora, 

1995, s. 131).  

Tanzimat Dönemi’nde Fransa ve diğer Avrupa kentlerinde yaşayan Yahudi 

cemaatleri örgütlenerek, doğuda yaşayan Yahudilerin eğitilmesi ve refah düzeyinin 

yükseltilmesi için çalışmışlardır (Tanaç Zeren, 2010, s. 188). 1860’ta Paris’te 

kurulan uluslararası Yahudi örgütü Alliance Israélite Universelle (AIU) dini ve laik 

öğrenimi birleştirerek yeni bir eğitim sistemi başlatmış, yoksul öğrencilere hem 

meslek, hem de yerel dili öğretmiştir (Molho, 1999, s. 75). Bu bağlamda, Tanaç 

Zeren (2010, s. 188), İzmir’de AIU’in ilk okulunun 1864’te kurulduğunu ve 1873’te 

yeniden yapılandırıldığını, ayrıca 1866’da Türkçe ve Fransızca eğitim veren bir okul 

daha açılıp 1868’de kapatıldığını belirtmiştir. 1882’de ise, AIU okulunun devamı 

niteliğinde bir Yahudi kız okulu açılmıştır (Tanaç Zeren, 2010, s. 220).  

AIU okullarının dışında, 1847’de kurulan Talmud Tora Okulu, Keter Tora İlkokulu 

(1888-1892), Karataş’ta açılan Ribbi Nissim Daniel İlkokulu (1898-1902) ve 

Yükseliş Okulu (1902-1906), din eğitimi vermek üzere 19. yüzyılda Kemeraltı’nda 

kurulmuş olan Hahamhane, İzmir Yahudilerine hizmet veren eğitim kurumları 

arasındadır (Tanaç Zeren, 2010, s. 220-222). 

İzmir Yahudilerine yönelik bu eğitim faaliyetleri belli bir zümreye hitap ettiğinden, 

gelir düzeyi düşük olan halk eğitimli ve zenginleşen kesimden uzaklaşmıştır. Yahudi 

Cemaati’ndeki bu ikilik, mimariye de yansımıştır. Kemeraltı ve İkiçeşmelik 

çevresindeki avlulu kortijolar geleneksel yaşantıyı temsil ederken, yeni burjuvazinin 

Batılı yaşam tarzını kentin periferisinde gelişen Karataş47, Karantina gibi yeni konut 

bölgelerindeki tek ya da iki katlı müstakil konutlar temsil etmiştir (Tanaç Zeren, 

2010, s. 189-190).  

1890 yılından sonra İzmir Yahudileri, sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek kulüpler 

örgütlemişlerdir; bunlar arasında İsrail Gençliği Cemiyeti (1884), İsraelitlerin 

Gelişmesi için Çalışan Dostluk Cemiyeti (1890’da AIU mezunları tarafından 
                                                 
 
47 1865 yılında yerleşime açılmıştır (Tanaç Zeren, 2010, s. 195). 
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kurulmuştur), Union İsraélite (1890), Doroşe Lahonever (1890), Cercle Israélite 

(1890-1905), AIU Mezunlar Derneği (1896) sayılabilir (Tanaç Zeren, 2010, s. 219). 

Bunların yanı sıra kentte, Yahudilerin çeşitli yardım dernekleri ve esnaf kuruluşları 

bulunmaktadır (Bora, 1995, s. 40). Daha önce değinildiği gibi, 1827’de kurulan 

hastaneleri ise Viyanalı Rotschild Ailesi’nin yardımlarıyla büyütülmüştür; 1874 

yılından beri Rotschild Hastanesi adını alan kurum, 1911 yılına dek hizmet vermiştir 

(Bora, 1995, s. 69-70).  

Tanaç Zeren (2010, s. 232) 19. yüzyılın ikinci yarısında oratuarlarla48 birlikte 

Yahudilere ait 40’a yakın ibadethane olduğunu belirtmektedir. Bu döneme dek 

mevcut sinagog yapılarına ek olarak, 1887’de Ginad Veradim, 1898’te Bet Levi 

(Tanaç Zeren, 2002, s. 1054), 20. yüzyılda Karataş’ta Beit İsrail ve Roş Aar, 

Karşıyaka’da Kaal Kadoş, Bornova’da Algranti sinagogları inşa edilmiştir (Tanaç 

Zeren, 2010, s. 232). Ayrıca, Bölüm 2.3’te değinildiği gibi, 19. yüzyıl öncesinde inşa 

edilen Etz Haim, Sinyora, Şalom ve Hevra sinagoglarının planları, Batılılaşma 

Dönemi’nin etkisiyle yeniden düzenlenmiştir (Tanaç Zeren, 2010, s. 232). 

4.2.2.4 Selanik’te Yahudiler 

1850’lerden sonra Selanik Yahudileri kentteki en baskın nüfus grubu haline 

gelmiştir, ancak yaşadıkları alanın Müslüman ve Rumlarınkinden daha küçük olması 

nedeniyle, Yahudi mahallelerinde alan başına düşen kişi sayısının Müslüman veya 

Rum mahallelerinden daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 1881/82 sayımında kent 

nüfusu içinde Yahudilerin ağırlığı % 33 iken, 1890’da bu oran % 48’e, 1905/06’da % 

55’e çıkmıştır.  

Selanik Yahudileri, 19. yüzyılın ikinci yarısında da sur içinde aynı sınırlar içinde, 

aynı mahallelerde yaşamaya devam etmişlerdir. Malta Cedid, Roğos, Fındık, Pulya, 

Aya Sofya, Kadı, Külhan, Bedaron, Ağuda, Baru, Leviye, Kaldırgöç, Tophane, Yeni 

Havlu, Salhane, Etz-Haim olmak üzere toplam 16 mahalleleri bulunmaktadır. 

Çoğunlukla Vardar Caddesi’nin güneyine yerleşmiş olan Yahudiler, kentin ticaret 

merkezine ve deniz kıyısına yakınlıkları ile İzmir’deki Yahudilerin konumlanışına 

benzerlik göstermektedir. Kentin mesleki faaliyetlerinin büyük bölümü Yahudi 

mahalleleri ve çevresinde meydana gelmektedir; bu nedenle sokak isimlerinde hem 

                                                 
 
48 İbadet ihtiyacının karşılanabilmesi için, konut yapıları içinde kurgulanan ibadethaneler (Tanaç 
Zeren, 2010, s. 185). 
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Büyük Havra, Kastilya Havrası, Haham Aster gibi sinagogların ve hahamların 

isimlerine, hem de Kazancılar, Basmacılar, Mestçiler, Çarıkçılar, Süpürgeciler gibi 

farklı iş kollarıyla ilişkili isimlere rastlanmaktadır (Molho, 1999, s. 70; Dimitriadis, 

2008, s. 168-170).  

Selanikli Yahudilerin 19. yüzyıl öncesinde en önemli geçim kaynaklarından biri olan 

dokumacılık, daha önce de belirtildiği gibi 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın 

kapatılmasıyla sekteye uğramıştır. Ancak, 19. yüzyılın başında duraklayan Selanik 

ticareti, yüzyılın ikinci yarısından sonra Amerikan İç Savaşı’nın (1861-1865) 

başlamasına bağlı olarak transit ticaret güzergâhındaki değişim ve Kırım Savaşı’nın 

(1854-1855) sona ermesi gibi etkenlerle yeniden canlanmaya başlamıştır (Molho, 

1999, s. 68). Bu canlanmadan kentin ticaretle ilgilenen kesimleri de fayda 

sağlamıştır. Özellikle bu dönemde tahıl, tütün, yağ ve pamuk ihraç eden, 

ticarethanelerinin Batı Avrupa’da ve Makedonya’da şubelerini açan Yahudiler, 

Selanik’in ekonomik gelişiminde etkin olmuşlardır (Gounaris, 1994). 

Kentsel gelişimi etkileyen unsurlar, ticaretin gelişimini de etkilemiştir. Örneğin 

1869’da Selanik’in deniz surlarının yıkılması, surların arkasında sıkışmış olan 

Yahudi mahalleleri ve ticaret alanlarına yer kazandırmış, bu bölgenin limanla olan 

bağlantısını rahatlatmıştır. 1891’den başlayarak tramvay şebekesinin kurulması 

ticaret merkezi ve liman bağlantısını pekiştiren bir başka unsur olmuştur (Molho, 

1999, s. 72). Selanikli Yahudi işadamları tarafından kurulan çok sayıda sanayi tesisi 

kentin kenar mahallelerine yerleşmiştir ve buna bağlı olarak da, bu bölgelerde işçiler 

ikamet etmeye başlamıştır (Molho, 1999, s. 72). Özellikle Selanik Yahudileri 

arasında önde gelenlerden Allatini Ailesi’nin bu dönemde inşa ettirdiği tesisler 

arasında “bir örnek tuğla fabrikası, bir bira fabrikası, bir baskı atölyesi, bir çuval 

dokuma fabrikası, bir tarım makinesi fabrikası, bir ayakkabı fabrikası ve tütün 

işletme atölyeleri ile Selanik Bankası (1888)” yer almaktadır (Molho, 1999, s. 74). 

Selanik Yahudileri 19. yüzyılın ikinci yarısında eğitim hayatına da önem 

vermişlerdir. Moiz Allatini, 16. yüzyılda kurulmuş olan Talmud Tora Okulu’nun ek 

bölümlerinden birinde Fransızca ve Türkçe eğitim veren Lippman Okulu’nu 

kurmuştur; 1862’de ise İtalyan Okulu kurulmuştur (Molho, 1999, s. 75). 1866’da 

Hayim Salem Selanik’te Alliance Israélite Universelle ile aynı ilkeleri benimseyen 

özel bir okul kurmuştur (Molho, 1999, s. 76). 1874’te AIU, Anglo-Jewish Derneği ve 
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Selanik Cemaati’nin desteği ile kurulan bir diğer okul ise, eğitimde değişimi 

tetiklemiştir (Molho, 1999, s. 76).  

Molho’nun (1999, s. 76) belirttiğine göre, 1912’ye dek AIU sayesinde Yahudi 

Cemaati Selanik’te anaokullar, ilkokullar, ortaokullar, kız ve erkekler için meslek 

okulları da olmak üzere dokuz yeni okul edinmiştir. Bu okulların yanı sıra, yedi özel 

Yahudi okulu, dört-beş haham okulu bulunmaktadır. Bu dönemde bu okullara devam 

eden öğrenci sayısı yaklaşık 10.700 olmuştur (Molho, 1999, s. 76). 1912’de AIU 

okullarında eğitim görmüş genç Yahudi erkek ve kadınlar, tüccar, bankacı, öğretmen, 

doktor, avukat, gazeteci, yönetici, zanaatkâr ve nitelikli işçi gibi çeşitli meslekler 

edinmiş (Molho, 1999, s. 76) ve Selanik ekonomisinde önemli bir işgücü meydana 

getirmişlerdir.  

16. yüzyıldan beri varolan Bikkur Holim Hastanesi’nin yanı sıra, 1907 yılında 

kurulan Hirsh Hastanesi de Yahudi Cemaati’ne hizmet etmiştir, üstelik her iki 

hastanede yoksullara ücretsiz olarak bakılmıştır (Molho, 1999, s. 80). 1871’de 

kurulup 1881’de yenilenen Matanot la Evyionim, yoksul öğrencilere yemek 

vermektedir; bunu yanı sıra, 1908’de Selanik’te Yahudi Cemaati bir akıl hastanesi de 

(Liette Noah) kurmuştur (Molho, 1999, s. 81). Ayrıca, Yahudilerin kişisel girişimleri 

sayesinde kentte birçok insani yardım derneği oluşturulmuştur (Molho, 1999, s. 81).  

Yardım derneklerinin yanı sıra, 20. yüzyılın başında kültürel ve siyasal ihtiyaçlara 

cevap veren dernekler doğmuştur (Molho, 1999, s. 81). Bu derneklerde konferanslar, 

dersler, kültürel gösteriler verilmiş, gazete ve dergiler yayınlanmıştır. Kitaplıkları da 

bulunan bu dernekler, cemaatlerinin kültürel aydınlanmasına hizmet etmiştir. Ayrıca 

Selanik’te ekonomik örgütlenmelerin doğurduğu dernekler de bulunmaktadır: 

1873’te Club des Intimes ve Grand Cercle Commercial kurulmuştur (Molho, 1999, s. 

82). Bu türden dernekler arasında, 1873’te Rum ve Yahudilerin birlikte kurduğu 

Selanik Kulübü (Cercle de Salonique), AIU Mezunlar Derneği (1897) ile kardeş 

derneği Amicale ve Fransız-Alman Okulu Mezunlar Derneği (1907) yer almaktadır 

(Molho, 1999, s. 82).  

Tanzimat Dönemi ile başlayan reform hareketlerine bağlı olarak Osmanlı uyruklu 

tüm vatandaşların eşitliğinin güvenceye alınması, özellikle burjuva kesiminden 

Türklerle Gayrimüslimlerin birlikte oturduğu mahallelerin ortaya çıkmasına yol 

açmıştır (Molho, 1999, s. 72). Ayrıca, Gayrimüslimler ve Müslümanların eşitlik 
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kazanmasının bir sonucu olarak, cemaatlerin ibadethane inşaatları da serbest 

olmuştur. Bu dönemde inşa edilen Beit Şhaul Sinagogu Selanik’in en büyük 

sinagogudur. Ayrıca Aya Dimitri Mahallesi’nde Beit El Sinagogu inşa edilmiştir 

(Molho, 1999, s. 73). 

4.2.2.5 İzmir’de Ermeniler 

Rum ve Yahudilerden sonra İzmir kentindeki üçüncü Gayrimüslim Cemaati’ni 

Ermeniler oluşturmaktadır. 1881/82 sayımına göre kentte 6810 Ermeni vardır, bunlar 

toplam nüfusun % 3’ünü meydana getirmektedirler. 1891’de Cuinet’nin verdiği 

rakama göre kentte 5628 Ermeni vardır. 1914 yılında ise, Ermeni nüfusu 10.000 

kişiyi bulmuştur, bu da nüfusun % 5’ine denk gelmektedir. 1894-1896 yılları 

arasında ve 1909’da Doğu Anadolu’dan İzmir’e Ermenilerin göç etmesi, bu nüfus 

artışını açıklamaktadır (Minassian, 2008, s. 93).  

Minassian (2008, s. 94-95), Ermenilerin ağırlıklı olarak ticaret işleriyle uğraştığını, 

kuyumculuk, saatçilik, terzilik, kunduracılık, yorgancılık, kuaförlük, demircilik, 

marangozluk gibi zanaatların Ermenilerin ikinci sıradaki iş grubunu oluşturduğunu 

belirtmiş, ayrıca kimi Ermenilerin avukat ya da Batılı firma ve konsolosluklarda 

tercüman ve memur olarak çalıştığına değinmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısındaki 

büyük ölçekli imar faaliyetleri, şantiyelerde çalışmak isteyen Ermeni köylüleri kente 

çekmiştir (Minassian, 2008, s. 95). 

19. yüzyılın ikinci yarısına dek İzmir’de Ermeniler “Haynots” isimli mahallede 

yaşamıştır. Ancak bu dönemde yapılan kentsel düzenlemeler sonucu, kentin çekim 

noktası olan Konak ve liman alanı, zengin Ermeni tüccarların da yeni yerleşim yeri 

olmuştur (Minassian, 2008, s. 98). 

1845 yılında Ermeni Mahallesi’ni de etkileyen yangın sonrası, Ermeni Cemaati’ne ait 

birçok resmi yapı yeniden inşa edilmiştir. Örneğin, 1853’te St. Etienne Kilisesi 

yeniden yapılmıştır (Minassian, 2008, s. 97). Ayrıca, 19. yüzyıl ikinci yarısında 

Gayrimüslimlerin inşaat faaliyetlerinin serbestleşmesine bağlı olarak İzmir 

Ermenileri birçok yeni yapı yaptırmışlar ve varolan yapılarını onarma şansı 

bulmuşlardır. 1858’de inşa edilen patrikhane, 1886’da yeniden yapılan Mesropyan 

Okulu (Saint-Mesrop Erkek Lisesi), 1879’da restore edilen Saint Greguvar Hastanesi 

ile 1882’de yeniden düzenlenen ulusal mezarlıkları bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir (Minassian, 2008, s. 97). 
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Ermenilerin 19. yüzyıl öncesinden beri İzmir’de eğitim, kültür ve hayır kurumları 

bulunmaktadır. Batılılaşma Dönemi’nde ise, bu kurumların sayıları ve çeşitleri 

çoğalmıştır. 1890 yılında İzmir’de Ermenilere ait beş ilkokul ve bir orta öğretim 

okulu bulunmaktadır (Cuinet, 1894, s. 452). 1868’de Basmane Caddesi’nde bir 

okuma kulübü kurulmuştur. 1896 yılına gelindiğinde, kulübün 5000 esere sahip bir 

kütüphanesi, kafeleri ile ilki 1876’da kurulmuş olan iki tiyatrosu bulunmaktadır 

(Minassian, 2008, s. 97). İzmirli Ermeniler, Arşaluys Araratian (1840-1886), Arpi 

Araratian (1853-1856), Tsarik (1861-1865), Arevelian Mamul (1871-1909) gibi 

süreli yayınları çıkarmanın yanı sıra, Dedeyan Matbaası’nda birçok edebiyat eserinin 

tercümesini gerçekleştirmişlerdir (Minassian, 2008, s. 103-104). 

4.2.2.6 Selanik’te Ermeniler 

Daha önce değinildiği gibi, 18. yüzyılın başından 19. yüzyılın sonlarına dek 

Selanik’te Ermenilerin varlığına dair izlere rastlanmamıştır. Oysa, Minassian (1999, 

s. 149) “1850’li yıllarda Edirne, Rodos, Varna gibi Selanik’in çevresindeki kentlerde 

tüccarlardan, zanaatkârlardan, bahçıvanlardan oluşan Ermeni kolonileri 

bulunduğunu” belirtmektedir. 1875’ten sonra İstanbul-Selanik demiryolu inşası için 

gelen Muşlu Ermeniler bölgeye yerleşmiştir (Minassian, 1999, s. 149). 1881’de 

Selanik’te İstanbul’dan gelmiş 80 kadar Ermeni bulunmaktadır; 1911 yılında ise 

bunların sayısı 500’ü bulmuştur (Minassian, 1999, s. 149-150). Ancak kentte, 

İzmir’de olduğu gibi Ermenilerin yerleştiği bir mahalleden söz etmek mümkün 

değildir (Minassian, 1999, s. 151). 

1884’te Selanik’teki Ermeni topluluğunun kendi kiliselerini inşa etme çabaları 

gündeme gelmiş (Hassiotis ve Kassapian, 1990, s. 214) ve Vardar Kapısı yanında bir 

Ermeni şapeli inşa edilmiştir (Minassian, 1999, s. 149). 1885’ten başlayarak bu 

topluluğa bir papaz atanmıştır ve bu sayede topluluğun resmi kayıtları da tutulmaya 

başlanmıştır (Hassiotis ve Kassapian, 1990, s. 214). 1903 yılında yapımı tamamlanan 

Surp Asdvadzadzine Kilisesi Ermeni Cemaati’nin kullanımına açılmıştır (Minassian, 

1999, s. 150). İlk Ermeni okulu 1907 yılında kurulmuştur ve 1911 yılında bu okulda 

okuyan 50 kadar kız ve erkek öğrenci olmuştur (Minassian, 1999, s. 150-151). 

1890’lı yıllarda kentin gelişmesi ve limanının modernleştirilmesi sonucunda, 

Selanik’te İstanbul ve Kafkasya’daki büyük Ermeni şirketlerinin şubeleri açılmaya 

başlamıştır; ayrıca ana şirketleri İngiltere, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde 
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bulunan Ermenilere ait büyük ticari kuruluşlar 1900’e doğru Selanik’te de 

kurulmuştur (Minassian, 1999, s. 150). İzmir’e göre Selanik’te Ermeni toplumunun 

daha geç yerleşmiş olmasına karşın, her iki kentteki Ermeni Cemaati’nin ticaret ve 

kültür faaliyetlerinde önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. 

4.2.3 Osmanlı uyruğu dışındaki toplumlar 

4.2.3.1 İzmir’de yabancı uyruklular 

Daha önce sözü edilen yerel tüccarların yanı sıra, Batılı yabancı tüccarlar da 19. 

yüzyıl boyunca İzmir ticaretinde pay sahibi olmayı sürdürmüşler ve özellikle 

bankacılık, açık deniz taşımacılığı ve denizcilik sigortacılığı gibi iş alanlarına 

egemen olmuşlardır. 19. yüzyılın ikinci yarısında İzmir kent nüfusunun kalıcı bir 

öğesi haline gelen Batılı tüccarlar, 20. yüzyıl başında kentteki yerel burjuvazinin 

önemli aktörleri arasında yer almışlardır (Frangakis-Syrett, 2008, s. 47). Artık bu 

dönemde kentte İngiliz, Fransız, Yunanlı, Avusturyalı ve İtalyan gibi Avrupalı 

toplulukların yanı sıra, 1820’den itibaren misyonerlik faaliyetleri nedeniyle gelmeye 

başlayan Amerikalılar da yabancı nüfus içinde önemli bir çoğunluğa sahip olmuştur 

(Frangakis-Syrett, 2001; Georgelin, 2008, s. 88).  

1831’den sonra İzmir’de Katolik Cemaati resmen kurulmuş, 1850’li yıllarda da bu 

gruba Protestan Cemaati eklenmiştir. Böylece İzmir’deki Gayrimüslim cemaatlerin 

sayısı beşe çıkmıştır: Rum, Ermeni, Yahudi, Katolik ve Protestan cemaatleri 

(Smyrnelis, 2008, s. 18). Katolikler ve Protestanlar bu dönemde yapılan nüfus 

sayımlarında yer almaya başlamışlardır. 1881/82 sayımında kentte 737 Katolik, 128 

Protestan, 1050 Latin ile 51.520 yabancı uyruklu kaydedilmiştir. Kütükoğlu (2000, s. 

39), İzmir’deki “yabancı uyruklu” olarak kaydedilmiş kişilerin tamamına yakınının 

Osmanlı uyruklu olarak doğduğunu, ya da sonradan uyruk değiştirdiği veya Osmanlı 

egemenliğine girenlerden oluştuğunu belirtmiştir.  

Yabancı uyruklu Osmanlı vatandaşları için 1845’ten sonra yapılan temettü 

sayımlarına göre, İzmir’de Yunan uyruklular yabancılar arasındaki en büyük grubu 

oluşturmaktadır, onları sırasıyla İngilizler, Avusturyalılar ve Fransızlar izlemektedir 

(Kütükoğlu, 2000, s. 40). Yine bu sayım kayıtlarına göre yabancıların en çok 

yaptıkları meslekler arasında kunduracılık, simsarlık, terzilik, tüccarlık, hizmetkârlık 

ve kahvecilik yer almaktadır (Kütükoğlu, 2000, s. 44). Ancak temettü kayıtlarının 

tam olarak yapılmamış olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Osmanlı uyruğu dışındaki topluluklar, kente kozmopolit bir kimlik katmanın yanı 

sıra, kendi kültürlerini de getirdikleri için, İzmir’in çok kültürlü ortamına katkıda 

bulunmuşlardır. Hem kendi eğitim kurumlarını, hem de sosyal kulüplerini 

kurmuşlardır. 1873’te Scherzer (2001, s. 39), Avusturya-Macaristan kolonisine ait 

Benedikten Okulu’nun İzmir’in yabancı okulları arasında en etkilisi olduğunu 

kaydetmiştir. Bu okulun yanı sıra, aynı dönemde Fransızların üç okulu, İngilizlerin 

kentin banliyösü olan Bornova’da bir kolejleri, İtalyanların ise bir ulusal okulları 

bulunmaktadır (Scherzer, 2001, s. 40-41). Georgelin (2008, s. 87) ise, Amerikalıların 

1875 yılında bir kız koleji, sonrasında 1891 yılında da Ermeni Mahallesi’nde 

McLachan Koleji’ni açtıklarını, 1913 yılında Fransız Katoliklerin erkek okullarının 

sayısının yediye ulaştığını belirtmiştir.  

İzmir’in sosyal yaşantısının zenginliği özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

kültür, sanat ve eğlenceye yönelik hizmet veren kurumların çeşitliliğinden 

anlaşılmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, Levantenler ve Osmanlı 

İmparatorluğu’nda ikamet eden yabancıların bu kurumların açılmasında büyük 

katkıları olmuştur. 1895 tarihli Indicateur des Professions Commerciales et 

Industrielles de Smyrne’e (İzmir Ticaret ve Endüstri Yıllığı) (Kısım 2, s. 119) göre, 

İzmir’de Fransızların altı adet gazetesi basılmaktadır. 1851 yılında kentte iki 

tiyatronun varlığı bilinmektedir, ilki 1841 yılında kurulan Théâtre Euterpe, ikincisi 

ise Théâtre de Smyrne olmuştur (Beyru, 1992b, s. 154-155). Daha önce belirtildiği 

gibi, Frenklerin 1785’te kurduğu Frenk Gazinosu, kimi zaman yabancı 

konsoloslukların geldiği ve ticari anlaşmaların yapıldığı bir toplantı merkezi, kimi 

zaman baloların düzenlendiği bir eğlence merkezi olmuştur, ayrıca sahip olduğu 

kütüphanesi ve okuma salonuyla da kültürel bir işlev taşımıştır (Beyru, 2000, s. 124-

127).  

Bu kurumların yanı sıra, 1894’te rıhtımda kurulan Sporting Club, tiyatro ve konserler 

için güzel bir salona sahip olmuştur (Beyru, 2000, s. 133). 19. yüzyıl sonunda avcılık 

ve spora yönelik olarak kurulan Avcılar Kulübü, kimi zaman müzik alanında da etkin 

olmuştur; daha sonra Avcılar Kulübü üyeleri ikiye ayrılmış, üyelerden bir grup 1902 

yılında Filarmoni Kulübü ile birleşmiştir (Beyru, 2000, s. 133). 1895 tarihli 

Indicateur des Professions Commerciales et Industrielles de Smyrne’de (Kısım 2, s. 

88) biri Rum Gazinosu olmak üzere altı adet kulüp listelenmiştir. Bu kulüplerin 

dördü Rıhtım’da, biri Rıhtım’a paralel II. Kordon Caddesi’nde (Rue Parallèle) yer 



 
 

169

almıştır. Bu bilgiler, İzmir’in yabancı uyruklu sakinlerinin 19. yüzyıl öncesinde 

olduğu gibi yalnız Frenk Mahallesi’nde değil, Rıhtım’da yapılan düzenleme sonucu 

oluşan yeni iş ve eğlence merkezi çevresinde de yoğunlaştıklarını göstermektedir. 

Ayrıca kulüplerin çeşitliliği, İzmir’in sosyal hayatını genellikle Levantenlerin ve 

Osmanlı uyruğu dışındaki milletlerin yönlendirdiğini ortaya koymaktadır.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun geçirdiği sosyal değişimler ve İzmir’in kozmopolit 

kültürü, kulüplerin dışında, kentte otel, kafe, birahane gibi birçok yeni yapı türünün 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Genellikle bu yapılar yeni düzenlenen ve kentin en 

prestijli alanı olan Rıhtım ve çevresinde yer almıştır. 1895 tarihli Indicateur des 

Professions Commerciales et Industrielles de Smyrne’e (Kısım 2, s. 87-88) göre, 

kentte dokuz adet brasserie (pastane) ve 33 adet kafe/kahvehane bulunmaktadır. 

Kafelerin 15’i ise Rıhtım’da yer almaktadır. Bunların en ünlüleri arasında Alhambra 

ve Kramer sayılabilir. Yine aynı yıllıkta (Kısım 2, s. 117-118) listelenen 31 restoran 

ve 17 otelden 28’i Rıhtım ve II. Kordon’da bulunmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun İzmir gibi farklı Gayrimüslim cemaatlerinin yaşadığı 

kentlerde ibadethane inşa etme serbestliği getirmesi üzerine kilise sayısı artmıştır. 

Geç dönem Katolik kiliseleri arasında Alsancak’ta yer alan St. John Evangelist 

Katedrali (1875), St. John Evangelist Anglikan Kilisesi (1899) ve Notre Dame du 

Rosaire Dominiken Kilisesi (1904) sayılabilir (Güner, 2005, s. 56, s. 86-87). 

4.2.3.2 Selanik’te yabancı uyruklular 

18. yüzyıldan beri Selanik’e yerleşmiş olan Frenkler, iş yapmak amacıyla kente 

gelmiş kişiler, konsoloslar, onların çevresindeki personel ve dini amaçlı bir misyonla 

gelen din adamlarından meydana gelmiştir (Anastassiadou, 1999, s. 153). 1881/82 

tarihli nüfus sayımında Selanik’te 471 Katolik, 1117 Bulgar ve 810 yabancı uyruklu 

kaydedilmiştir, ancak İzmir’deki sayımın aksine burada Latin ve Protestan 

vatandaşlar listelenmemiştir. Oysa 1890 tarihli Belediye sayımında Katolikler, 

Protestanlar ve Latinler kaydedilmiştir (Anastassiadou, 2001, s. 89). 1905/06 Selanik 

Salnamesi’ne göre, kentte kayıtlı 318 yabancı bulunmaktadır (Anastassiadou, 2001, 

s. 91). Ancak kayıtlı yabancılar dışında, Selanik’te yaşayan daha fazla yabancı 

uyruklu vatandaşın bulunması olasıdır. 

Selanik’te yaşayan yabancılar çok sayıda okul açmışlardır. Osmanlı eğitim 

kurumlarına göre yabancı dil eğitimi çok çeşitli olmuştur (Anastassiadou, 2001, s. 
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167). Bu okulların başında Fransız ve İtalyan eğitim kurumları gelmektedir: Surların 

yıkılmasından sonra kentte yeni kurulan Hamidiye semtinde 1905’te Fransız Lisesi 

açılmıştır (Anastassiadou, 2001, s. 167). 1907’de Katolik öğrenciler için Saint-

Vincent de Paul Okulu kurulmuştur; ayrıca Lazaristler kentin dışındaki Zeytinlik 

mevkiinde bir okul açmışlardır (Anastassiadou, 2001, s. 167; Stampouli, 1984, s 

243). Anastassiadou’ya (2001, s. 167) göre, İtalyanların iki erkek ilkokulu, iki kız 

ilkokulu bulunmaktadır; ayrıca 1888’de Umberto I Meslek ve Ticaret Okulu 

açılmıştır. Yine 1888 yılında demiryolu memurlarının çocukları için kurulan Alman 

Okulu kentteki önemli yabancı eğitim kurumlarından biridir (Anastassiadou, 2001, s. 

167). 19. yüzyıl sonunda Selanik’te sayıları artan Bulgarlar da 1883 tarihinde Bulgar 

Gymnasiumu’nu kurmuşlardır (Stampouli, 1984, s. 243). 1908 tarihinde kentteki 

Fransız okullarının sayısı yediye ulaşmıştır (Dumont, 1999, s. 220). 

Eğitim kurumlarının yanı sıra, yabancılar hayır ve sağlık kurumlarına da önem 

vermişlerdir. Anastassiadou (1999, s. 161), 19. yüzyılın ikinci yarısında Selanik’te 

Katolik rahibelerinin Filles de la Charité isimli bir tarikat kurarak örgütlendiklerini 

ve kentin dışında iki yetimhane, bir erkek okulu, bir kız okulu ile bir dispanser 

çalıştırdıklarını; bunların yanı sıra, 1895 yılına doğru Katoliklerin bir hastane açtığını 

belirtmiştir. Lazaristler yetimhanelerdeki eğitimini tamamlayan gençleri Fransızların 

işlettikleri atölyelere yerleştirerek onlara iş sağlamışlardır; kızlar genellikle 

çiftliklerde çalışmış, erkeklerin bazıları ise kunduracılık, fırıncılık, terzilik gibi işler 

yapmıştır (Anastassiadou, 1999, s. 161).  

Osmanlı uyruğu dışındaki toplumların basın-yayın faaliyetleri de, Selanik kültür 

hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Özellikle bu dönemde Fransızcanın ve 

Fransız kültürünün yaygın olması nedeniyle, 20. yüzyılın başına doğru 

L’Indépendent, Le Journal de Salonique (1895), Le Progrès de Salonique ve L’Ecole 

et la Famille olmak üzere kentte basılan Fransızca gazete sayısı dörde çıkmıştır 

(Dumont, 1999, s. 227).  

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Selanik’te Levantenlerin ve yabancıların 

kendilerine özel sosyal kulüpleri olmuştur; örneğin Almanlar 1887’de açılan 

Kegelclub’da, İtalyanlar 1898’de kurulan Circolo Filologico Italiano’da 

toplanmışlardır (Anastassiadou, 2001, s. 330). Ayrıca 1898’de ismi Sporting Club 

olarak değişen White Star Cycling Club, 1898’de kurulan Salonica Lawn Tenis and 
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Croquet Club ile, 1902’de kurulan Union Sportive kentin spor kulüpleri arasında yer 

almıştır (Anastassiadou, 2001, s. 330-331). 

İzmir’de olduğu gibi, bu kentte de oteller, kafeler, birahaneler ile tiyatrolar ve 

sinemalar gibi yeni yapılar yenilenen Rıhtım ve çevresinde yer almıştır. 1878’de 

Selanik’te bir tiyatronun -Fransız Tiyatrosu- varlığı bilinmektedir (Stampouli, 1984, 

s. 246). 1891 tarihli Şark Ticaret Yıllığı’na göre, Selanik’te üç tiyatro bulunmaktadır: 

Frenk Mahallesi’nde Fransız Tiyatrosu, İtalyan Tiyatrosu ve rıhtımda Politéama 

Tiyatrosu (Annuaire Oriental du Commerce, 1891, s. 784). Yine aynı yıllıkta (s. 

779), rıhtım ve çevresinde dört adet pastane ve dört adet kafe kaydedilmiştir: 

Pastaneler Centrale, Possidon, Sotiropoulo ve Tracali; kafeler Alhambra (bahçeli 

restoran), Byzance, Olympe ve Possidon’dur.  

Sonuç olarak, İzmir ve Selanik gibi, zengin tarım ürünleri ile başta dokumacılık 

olmak üzere çeşitli üretim tesislerine sahip, uluslararası ticarette önemli yer tutan 

liman kentlerinin kozmopolit yapılarından ötürü, bu kentlerdeki sosyal değişim çok 

belirgin olmuştur. Her iki kentin bünyesindeki farklı cemaatlerin, 19. yüzyıl 

öncesinde bile kendilerine özgü ibadethanelerin yanı sıra, yardımlaşma cemiyeti, 

hastane, yetimhane, okul, tiyatro, matbaa gibi kamu yapılarına sahip olduğu 

bilinmektedir. Tanzimat Dönemi ile gayrimüslimlere tanınan haklar ve bu dönemde 

farklı ülkelerle etkileşimin artması, İzmir ve Selanik’te yeni sosyal yapılaşmanın ve 

bunun getirdiği sosyal kulüp, spor kulübü, kafe, pastane gibi sosyo-kültürel ve 

eğlence mekanları oluşmasına yol açmıştır. Özellikle her iki kentin geleneksel 

çarşılarından sonra yeni kamusal odak olarak 19. yüzyılın sonuna doğru ortaya çıkan 

rıhtım ve liman alanları, bu tür yapıların çoğalması için elverişli bir ortam 

oluşturmuştur. Ayrıca bu dönemde farklı cemaatlere ait birçok okulun kurulduğu, 

eğitim seviyesinin yükselmesine ve diğer ülkelerle olan iletişimin artmasına paralel 

olarak yayıncılık faaliyetlerinin arttığı; her iki kentte basılan farklı dillerde gazeteler, 

süreli yayınlar ve kitapların çoğaldığı görülmektedir.  
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5.  1840-1912 ARASI İZMİR VE SELANİK’TE FİZİKSEL YAPI 

Bu bölümde, Tanzimat Fermanı sonrasında İzmir ve Selanik’in fiziksel yapısındaki 

değişim incelenmektedir. Öncelikle değişimin nedenleri ele alınmakta, sonra bu 

değişimin aktörleri olan yerel yönetimler ve onların yürüttüğü kentsel düzenlemeler 

ortaya konulmaktadır. Bununla birlikte, incelenen dönemde her iki kentin fiziksel 

yapısını yansıtan ve kentsel değişimin ilk adımını oluşturan kent planları 

incelenmektedir. Daha sonra, kentlerin fiziksel görünümünü etkileyen altyapı ve 

ulaşım düzenlemeleri karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Son kısımda, dönemin 

kentsel ve mimari değişimini karşılaştırmalı olarak örneklemek amacıyla, İzmir ve 

Selanik’in en önemli ve büyük ölçekli kentsel projesi olan rıhtım ve liman yapımı 

benzerlik ve farklılıkları tespit edilerek değerlendirilmektedir. 

5.1 Kentsel Morfolojideki Değişim 

1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra oluşturulan yeni idari yapı ve 

beraberinde getirdiği uygulamalar, kentlerin fiziksel görünümünün de değişmesine 

yol açmıştır. Yerasimos’a (1999, s. 2) göre, Osmanlı bürokrasisi için Batılılaşma 

Dönemi’nde gerçekleştirilen bu uygulamaların amacı, “Batılı devletlerin üstünlüğüne 

karşı reformların kazanımlarını kullanarak mücadele etmek” olmuştur. Kentsel 

planlamaya yönelik uygulamalar, aynı zamanda, “merkezi devlet otoritesini yeniden 

kurmayı” amaçlamaktadır (Yerasimos, 1999, s. 4). Özellikle Yeniçeri Ocağı’nın 

kaldırılması sonrasında devlet otoritesi yeniden güçlenmeye başlamıştır, Tanzimat 

Dönemi’nde yönetim alanlarının sınırlarının küçültülmesi, eyaletlerin vilayetlere 

dönüştürülmesi ve kent yönetiminde yapılan değişiklikler de bu amaca yönelik 

olmuştur. Ancak, Osmanlı’nın merkezi otoriteyi güçlendirme çabalarına karşın, 

Yerasimos’un (1999, s. 5) da vurguladığı gibi, 1838 Ticaret Anlaşması ile Batı’nın 

Osmanlı üzerindeki ekonomik egemenliği somutlaşmıştır. 

Osmanlı yönetim sistemindeki değişikliklerin kent hayatına ilk yansımalarından biri, 

“hükümet konağı”nın ortaya çıkmasıdır. Geleneksel yönetim sisteminde kentin hem 

yöneticisi, hem de adli ve beledi işlerinden sorumlu olan kadının yönetim görevini 



 
 

174

vali devralmıştır. İzmir’de kentin yönetiminden sorumlu kişinin oturduğu konak, 

validen önceki son kullanıcısının adıyla (Katipoğlu Konağı) anılmıştır (Yılmaz, 

2003, s. 10). Vilayet sisteminin oluşturulmasından sonra, kente atanan vali de bu 

konağı kullanmıştır, ancak konak Katipoğlu Konağı olarak anılmaya devam etmiştir 

(Yılmaz, 2003, s. 10). Yılmaz’ın (2003, s. 10) belirttiği gibi, aslen Ali Paşa Vakfı’nın 

mülkü olan konak yapısı, 1819 yılında kiralanmış ve bir onarım görerek vali 

tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Konakta hem vali ve ailesinin ikamet etmesi 

için bir birim, hem de vilayet memurlarının çalışma odaları yer almıştır; konağın 

cümle kapısının önündeki alan ise Konak Meydanı’nı oluşturmuştur (Yılmaz, 2003, 

s. 10).  

1860’lı yıllarda harap durumda olan konağın onarımı söz konusu olmuştur. Öncelikle 

Aralık 1858’de İzmir Valiliği’ne atanan Kamil Paşa (Süreyya, 1996a, s. 862) 

Hükümet Konağı’nda bir takım düzenlemeler yapmıştır49. Osmanlı Arşivleri’nde 

1861 tarihinden başlayarak konağın onarımına ilişkin yazışmalar bulunmaktadır50. 

Ancak 06.04.1865 tarihli, İ.MVL.529/23743 sayılı İzmir Hükümet Konağı’nın 

yapılmasına ilişkin belgeden, yapının onarılması yerine yeniden inşa edilmesine 

karar verildiği anlaşılmaktadır. Bunun üzerine, “İzmir Hükümet Konağı ve 

Karantinahanesi’nin inşa masrafına karşılık” eski karantinahane ile Cezayir Hanı'nın 

satışı söz konusu olmuş (BOA, MVL.719/30), hatta Vali Mehmed Raşid geri kalan 

masrafın karşılanması için Karşıyaka sahilinin parça parça açık arttırma ile 

satılmasını önermiştir (BOA, İ.MVL.529/23743). 16.11.1867 tarihinde konağın 

yeniden yapımı Bab-ı Âli tarafından onaylanmış ve aynı yıl konak için keşif ve 

planlar hazırlanmıştır (BOA, A.MKT.MHM.394/95). Yılmaz’a göre (2003, s. 11) 

Mimar Roch Vitalis, 6 Haziran 1867’de Aydın Valiliği’ne atanan Sabri Paşa’ya 

(Süreyya, 1996b, s. 1412) Hükümet Konağı’na ilişkin hazırladığı planları sunmuştur; 

projeye göre, konak yapısında İzmir Sancağı mutasarrıflık büroları, Aydın Vilayet 

Meclisi salonları, bürolar ve valinin ikametgahı bulunmaktadır. Yapımına 1869-1870 

yıllarında başlanan Hükümet Konağı inşaatı 1872 yılında tamamlanmıştır (Yılmaz, 

                                                 
 
49 Bu düzenlemenin masraflarının karşılanmasına ilişkin BOA’da 07.08.1859 tarihli ve A.MKT. 
MHM.162/17 sayılı bir belge bulunmaktadır. 
50 Örneğin 16.09.1861 tarihli, İ.MVL.453/20260 sayılı “İzmir Konağı’nın tamiri”ne ilişkin belge, 
27.03.1865 tarihli MVL.700/50 sayılı “İzmir Hükümet Konağı’nın yenilenmesi ve masraflarının 
karşılığı”na ilişkin belge sayılabilir. 
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2003, s. 11) (Şekil C.1). Konak, kentin batı kıyısında, Sarıkışla’nın yanında yer 

almaktadır (Şekil C.2).  

Selanik Hükümet Konağı ise, tarihi kentin kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. 

Yönetim merkezi, kentin Müslüman mahallelerinin arasında, ticaret eksenini 

oluşturan Vardar Caddesi’nin kuzeyinde yer almaktadır. Oysa İzmir’de hem ticaret 

merkezine, hem de liman ile Sarıkışla’ya yakın oluşu nedeniyle, Hükümet 

Konağı’nın Selanik’tekine göre daha stratejik bir merkezde konumlandığı 

anlaşılmaktadır. Bu sayede, İzmir Hükümet Konağı Osmanlı otoritesini kent 

merkezinde hissettirmiş, ayrıca çevresinde kamusal bir alanın oluşumunu da 

sağlamıştır.  

Selanik Hükümet Konağı’nın 1813-14 yıllarında inşa edildiği bilinmektedir 

(Yerolympos, 1997, s. 81). BOA’daki belgelerden, yapının 1844 yılında yandığı 

(C.DH.273/13628), 1857 yılından başlayarak yenilenmesinin söz konusu olduğu51 

tespit edilmiştir. 1868 yılında ise konağın genişletilmesi, hatta bunun 

gerçekleştirilebilmesi için Ömer Paşazade Hıfzı Bey’in konağının satın alınıp 

bedelinin karşılanması gündeme gelmiştir (A.MKT.MHM.399/73).  

1889 yılında Selanik Hükümet Konağı’nın yeniden inşasına karar verilmiş ve bu 

konuda keşif hazırlanmıştır (DH.MKT.1662/13). Bu arada inşaat bedeli için gerekli 

masrafın bir sonraki yılın bütçesinden karşılanmasına karar verilmiştir 

(DH.MKT.1819/52). Mevcut hükümet konağının yanında telgrafhane binası da 

bulunmaktadır. Yeni inşa edilecek konağın içinde telgrafhane olacağı için, mevcut 

telgrafhanenin de yıkılmasına karar verilmiştir (DH.MKT.1939/82). Yeni hükümet 

konağı, 1891 tarihinde mimar V. Poselli tarafından tasarlanmıştır (Zygomalas, 2008, 

s. 242). BOA belgeleri doğrultusunda, 26.11.1892 tarihinden sonra yapımına 

başlanan yapının (BEO.8383/112) 1894 yılında tamamlandığı tespit edilmiştir 

(DH.MKT.290/35) (Şekil C.3, C.4). Selanik’in 20. yüzyıl başında çekilen 

fotoğraflarından, Hükümet Konağı’nın girişinde caddenin nasıl genişletilmiş olduğu 

görülmektedir (Şekil C.5). Fotoğraftan ayrıca çevresindeki yapıların geleneksel 

karakterini koruduğu ve döneminin mimari üslubunu yansıtan görkemli kâgir 

konakla zıtlık oluşturduğu tespit edilmektedir. 

                                                 
 
51 18.10.1857 tarihli, MVL.354/112 sayılı “Selanik Hükümet Konağı’nın tamiri”ne ilişkin belge; 
12.07.1862 tarihli MVL.633/85 sayılı “Selanik Hükümet Konağı’nın tamiri”ne ilişkin belge. 
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İzmir ve Selanik’in hükümet konaklarının inşasından, sadece merkezdeki Osmanlı 

hükümetinin gücünün taşrada hissettirilmesinin amaçlanmadığı anlaşılmaktadır. Aynı 

zamanda, yabancı uyruklu mimarların tasarladığı konak projeleri, her iki kentin 

“gelişen ve çağın modern şehircilik gereklerine ayak uyduran” bir imaj edinmesini 

desteklemektedir. 

Daha önce değinildiği gibi, Batılı devletlerin Gayrimüslim hakları üzerine 

yürüttükleri politikalar, Gayrimüslimlere Müslümanlarla eşit haklar tanınması, kişisel 

hak ve özgürlüklerin kabul edilmesi gibi yasal düzenlemelerin yapılmasını 

sağlamıştır. Akın’ın (2002, s. 19) vurguladığı gibi, Tanzimat’la getirilen en büyük 

yeniliklerden biri, kentin oluşumunu ve görünümünü etkileyen Müslüman-

Gayrimüslim ayrımının ortadan kaldırılmasıdır. Tanzimat sonrası yapılan 

düzenlemelerle, daha önce her iki grubun yapılarının birbirinden ayrılabilmesi için 

kat sayısı, malzeme ve renk gibi özelliklerde getirilen katı sınırlamalar kaldırılmıştır 

(Akın, 2002, s. 19). Bunların yanı sıra, Osmanlı hükümeti reformların uygulamasının 

en iyi sergileneceği alan olan kentlere yönelik düzenlemelere önem vermiştir. Batılı 

şehircilik kurallarının benimsenmesi sonucunda, İstanbul, İzmir, Selanik gibi 

imparatorluğun önde gelen kentleri Osmanlı’nın Batı’ya yönelik “vitrini” haline 

gelmiştir.  

Osmanlı Hükümeti’nin reform hareketleri içinde kentsel düzenlemeye verdiği önem, 

Tanzimat Fermanı’nı kaleme alan Mustafa Reşit Paşa’nın 1836’da Londra’dan 

yazdığı mektuptan da anlaşılmaktadır (Yerasimos, 1999, s. 3). Yerasimos’a (1999, s. 

3) göre, “Batı mimarisi ve kentsel düzeni, reform hedefine dönük tek geçerli tercih 

olarak sunulmuştur”. Mektupta İstanbul’da meydana gelen bir yangın sonrası 

yapılacak düzenlemelerden bahsedilmektedir (aslından aktaran Baysun, 1960, s. 124-

127):  

Burada inşa edilecek olan kâgir evler, dükkanlar, benzeri yerler için örnek oluşturacaktır. Bu 

yapıların düzenlenmesi mühendislik ve mimaride eksiksiz beceri ve bilgiye bağlıdır. Bu 

yüzden bazı ev ve dükkanların Avrupa’da geçerli olan yeni tarza göre yapılması ve 

bırakılacak sokakların genişleyerek eklenmesine fırsat verecek şekilde hesap edilmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla Avrupa’dan bir-iki mühendis ve mimar istenmesi gereklidir.  

Tanzimat Dönemi’nde kentsel planlamanın yanı sıra, bina yapım tekniklerine yönelik 

düzenlemeler de yapılmıştır. Mustafa Reşit Paşa mektubunda, Dersaadet’te yangınlar 

meydana geldikçe, Avrupa gazetelerinde “Neden bunca para harcayarak ahşap 
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yapılar inşa ediyorsunuz? Acaba memleketinizde taş yok mudur, tuğla üretimini ve 

kâgir yapı inşasını bilenler bulunmaz mı?” gibi iğneli yazılar çıktığını belirtmiştir 

(aslından aktaran Baysun, 1960, s. 124). Bu nedenle, Osmanlı’da çıkan yangınlara 

karşı önlem almak amacıyla kâgir yapı inşasına yönelik kanunlar çıkarılmış ve kâgir 

malzeme kullanımını teşvik edecek düzenlemeler yapılmıştır.  

İlkin 17 Mayıs 1839’da Divan-ı Hümayun’dan çıkan “İlmühaber” isimli belge, geniş 

cadde ve rıhtımların açılmasını, dar sokak ve çıkmazların kaldırılmasını, yolların 

genişliklerine göre kademelenmesini, kısacası başkentin kentsel alanda köklü olarak 

değişimini öngörmektedir (Yerasimos, 1999, s. 1-2; Tekeli, 1999, s. 23). İlmühaber’e 

göre, yeni açılacak yolların geometrik kurallara göre, geniş ve sonradan 

uzatılabilecek şekilde düzenlenmesi; yeni yapılacak yapıların ise, yaptıranın 

ekonomik gücü varsa, kâgir olarak inşa edilmesi, bu yapıların aralarında ahşap yapı 

yapılmaması uygun görülmüştür (Ergin, 1995a, s. 1240-1241).  

İlmühaber’in ardından 1848’de çıkan Birinci Ebniye Nizamnamesi’nde Batı 

şehirciliği anlayışına göre, yeni yapılan binaların geriye çekilerek sokakların 

genişletilmesi ve parselleme gibi temel ilkeler yer almıştır (Yerasimos, 1999, s. 2). 

Nizamname kamulaştırma, binalara ruhsat verilmesi, yol ve inşaatların denetimi, yol 

ve sokakların genişlikleri, yolların çevresinde yapılacak binaların yüksekliklerine 

ilişkin hükümler de içermektedir (Tekeli, 1985, s. 885). Yalnızca İstanbul için geçerli 

olan bu hükümlerden sonra, 1849’da revize edilen Ebniye Nizamnamesi, yeni 

yapılaşma ve kentsel düzenlemelere yönelik yasal bir çerçeve oluşturmuştur (Tekeli, 

1999, s. 24). Tekeli’nin (1985, s. 885) belirttiği gibi, her ne kadar düzenlenen 

nizamnamenin önceliği kentin fiziksel yapısında değişiklik yaratmak yerine yangın 

sorununa çözüm bulmak olmuşsa da, getirilen kuralların toplumsal bir sonucu 

olmuştur. Artık Tanzimat Fermanı ile başlayan Müslüman ve Gayrimüslim 

vatandaşlar arasındaki eşitlik ilkesi, kentsel morfolojiye de yansımıştır: Bina 

yüksekliklerinin belirlenmesinde, Tanzimat öncesinde olduğu gibi, yaptıran kişinin 

kimliği değil, yolun genişliği belirleyici etken olacaktır 

1856’da İstimlak Kararnamesi çıkmıştır, böylece “sokaklar, meydanlar, pazar yerleri, 

iskeleler, mesire yerleri ve su yollarının düzenlenmesi; limanlar, doklar, demiryolları, 

şose yollar, çeşmeler, yangın havuzları, hastaneler, kışlalar ve okullar gibi kamusal 

yapı ve alanların inşası” için gerekli yerlerin, üzerinde yapı olsun veya olmasın, mal 

sahibine bedeli verilerek istimlak edilmesine olanak sağlanmıştır (Ergin, 1995b, s. 
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1758). Aynı yıl İstanbul başta olmak üzere diğer Osmanlı kentlerinde Batılı kent 

modeline uygun ve kabul görmüş yöntemler çerçevesinde parselleme işlemlerine 

başlanmıştır (Yerasimos, 1999, s. 2). 

1864’te çıkan Turuk ve Ebniye Nizamnamesi’ni inceleyen Tekeli, (1999, s. 24), 

nizamnamenin önceki Ebniye Nizamnamelerinden farklı olarak yalnız İstanbul’da 

değil, bütün kent ve kasabalarda uygulanacak hükümleri içerdiğine değinmiş; 

nizamname uyarınca, yangın alanının haritasının çıkarılması ve her mülk sahibinin 

parselinin harita üstünde gösterilmesinin öngörüldüğünü, bu sayede, yol genişletme 

çalışmaları için yola terk edilmesi gereken alan düşülerek parsel büyüklüklerinin 

yeniden hesaplanacağını belirtmiştir. Nizamnamede ayrıca, su, kanalizasyon, gaz 

boruları gibi altyapı sistemlerinin yapım ve onarım işlerinin hükümet tarafından 

yürütüleceği belirtilmiştir (Tekeli, 1999, s. 24). 

1882 tarihinde çıkan Ebniye Kanunu ile açılacak sokakların, yolların, çevrelerinin 

haritalarının yaptırılarak halka ilan edilmesi; yangın yerlerinin haritalarının 

yaptırılması gibi belediyelerin sorumlulukları, çıkmaz sokakların yapılmaması, yol 

genişliklerinin sınıflandırılması, bina yükseklikleri ve çıkma boyutları, yangına karşı 

alınacak önlemler gibi hükümler tanımlanmıştır (Tekeli, 1985, s. 886-887). Yangın 

yerlerinin düzenlenmesi için, önceki nizamnamede belirtildiği gibi, bir plan 

doğrultusunda parselleme yapılması öngörülmüştür. Ancak, bunun için iki koşul 

getirilmiştir: Yangın yeri için ondan fazla hanenin yanmış olması ve yeniden 

düzenlemede arsa sahibinden arsanın 1/4'ü kadarının bedelsiz olarak alınması 

(Tekeli, 1999, s. 24). Yol genişletmelerinde ise, üzerinde bina olmayan arsalarda 

yola terk edilecek kısmın yolun iki tarafındaki arsalardan bedelsiz alınması; bina 

bulunan parsellerde binanın yüzü kesilmek zorunda kalınırsa, belediye tarafından 

cephenin eskisi gibi yeniden inşa edilmesi zorunluluğu getirilmiştir (Tekeli, 1985, s. 

886).  

1882 Ebniye Kanunu ile yangın yerlerinin planlanarak yeniden düzenlenmesi söz 

konusu olmuştur. Hem yeni inşa edilen yapılar, hem de yeni açılan yollar bu 

düzenlemelere uygun olarak yapılmaya çalışılmıştır. Bu kanuna göre, yolların 

sınıflandırılması ve genişliklerinin belirlenmesi yetkisi belediye meclisine 

bırakılmıştır (Tekeli, 1985, s. 887). Yol genişliğinin yapılacak binaların yüksekliğini 

belirlemesi ve dolayısıyla arsa değerini etkilemesi (Tekeli, 1985, s. 887) nedeniyle, 
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özellikle İstanbul, İzmir, Selanik gibi hem ticaret yönünden zengin, hem de yabancı 

sermayedarları barındıran kentlerde yapılacak imar çalışmalarını yönlendirmiştir.  

Tanzimat Fermanı öncesinde, Hassa Mimarları Ocağı ve bu örgütün başındaki hassa 

başmimarı, kentteki yapı işlerinin teknik yönlerinden sorumlu olmuştur; inşaatların 

teknik sorumluluğu mimarlara, sultan yapılarının mali denetimi ise Şehremini’ne 

verilmiştir (Tekeli, 1999, s. 20). 1831’de mimarbaşılık ve şehreminlik Ebniye-i 

Hassa Müdürlüğü altında birleştirilmiştir; buna ek olarak, sokak onarım 

çalışmalarının keşiflerinin onaylanması bu müdürlüğün yetkisine verilmiştir (Tekeli, 

1999, s. 21). Bu düzenlemenin yürütülmesi ve denetiminin merkezi yönetime 

bağlanması, kentlerde bu konudaki ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırmıştır. Bu 

nedenle, yerel yönetim yapılanmasının yeniden kurgulanması gerekmiştir. Bu 

amaçla, daha önce değinildiği gibi, beledi işlerin yürütülmesi için Şehremaneti 

kurulmuştur (Tekeli, 1999, s. 21). 

Değişen ekonomik yapı ve buna bağlı olarak dönüşen kentsel yapı, toprak kullanımı 

ve mülkiyet durumu üzerine değişikliklere yol açmıştır (Tekeli, 1999, s. 22). 

Tekeli’nin (1999, s. 22) belirttiği gibi, Klasik Osmanlı toprak rejimine göre kentsel 

alanlar miri değil, mülk ve vakıf topraklarından oluşmaktadır. 19. yüzyıl başlarında 

başkent topraklarının neredeyse tamamı vakıf mülküne dönüşmüştür, bu durum 

kentin yeni ihtiyaçlarına göre toprak satışını kolaylaştırmıştır (Tekeli, 1999, s. 22-

23). Arazi çeşitlerine ve kullanım esaslarına bir düzenleme getiren 1858 Arazi 

Kanunnamesi, kent çevresindeki miri toprakların mülk topraklarına dönüştürülmesini 

kolaylaştırma, tapu kavramını getirerek mülkiyet kayıtlarını sistemleştirme gibi 

değişimler, kent toprağının kullanımına etki etmiştir (Tekeli, 1999, s. 23). Yine daha 

önce söz edildiği gibi, 1869 yılından başlayarak yabancılara Osmanlı 

İmparatorluğu’nda toprak edinme hakkının tanınması52 (Tekeli, 1999, s. 23), İzmir 

ve Selanik gibi kozmopolit kentlerin mülkiyet durumlarında önemli değişikliklere 

yol açmıştır. Tekeli’nin (1999, s. 23) vurguladığı gibi, Tanzimat Fermanı ve 

sonrasında mülkiyete yönelik yasal düzenlemeler, hem iş kapasitesi, hem de nüfusu 

artmakta olan büyük kentlerde kısa süre içinde spekülatif çalışmaların ortaya 

çıkmasına yol açmıştır. 

                                                 
 
52 Bu düzenleme öncesinde, yabancılar ancak muvazaa yoluyla taşınmaz sahibi olabilmiştir (Tekeli, 
1999, s. 23). 
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5.1.1 Değişimin yerel aktörleri 

1870’lerden başlayarak İzmir ve Selanik gibi büyük kentlerin morfolojisindeki 

değişim yerel yönetimlerin etkisiyle olmuştur. Hem merkezden atanan valiler, hem 

de kentli halkın arasından üyeleri seçilerek kurulan belediyeler, kent idaresinde 

birlikte söz sahibi olmuşlardır. İzmir Belediyesi 1868’de, Selanik Belediyesi 1869’da 

kurulmuştur. Belediyelerin kurulmasından kısa bir süre sonra kentsel yenileme 

çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar içinde önce İzmir’in, ardından Selanik’in 

rıhtım ve limanlarının inşası, kentlere en çok prestij kazandıran ve en büyük ölçekli 

çalışmalar olmuştur.  

Zandi-Sayek’in (2012, s. 26) vurguladığı gibi, sahip olduğu girişimci tüccarları ve 

uluslararası deniz ticaretindeki konumu nedeniyle İzmir, başkent dışında büyük 

ölçekli altyapı ve kentsel çalışmaların uygulandığı ilk kent olmuştur, hatta bazı 

uygulamalarda İstanbul’un bile önünde olmuştur. Örneğin, Beyru’nun (1994, s. 10) 

Journal de Smryne’den aktardığına göre, 21.03.1835’te geceleri fenerlerle Frenk 

Sokağı aydınlatılmaya başlanmış, hatta fenerlerin ışığının yetersiz kalması üzerine, 

aynı gazetenin 31.10.1835 tarihli baskısına göre daha büyük fenerler yerleştirilmiştir. 

Oysa İstanbul’da Galata ve Pera’nın aydınlatılması için ancak 1846 yılından beri bir 

kuruluşun çalıştığı bilinmektedir (Akın, 2002, s. 123). Çelik (1986, s. 73-75), 1879 

yılında Michel Paşa’nın İstanbul’da Sirkeci-Unkapanı ve Tophane-Azapkapı kıyıları 

arasında rıhtım inşası imtiyazını edindiğini ve 1895 yılında Galata-Tophane 

arasındaki rıhtımın tamamlandığını; ancak daha önceki yıllarda farklı kıyılardaki 

rıhtımların onarıldığını, bütünleşik bir rıhtım projesinin uygulanmadığını 

belirtmektedir. Oysa İzmir Rıhtımı’nın yapımına 1869 yılında başlanmıştır ve 

yaklaşık sekiz yıl içinde uygulama tamamlanmıştır. 

İzmir’de belediye kurulmadan önce, küçük ölçekli kentsel düzenleme çalışmalarının 

gerçekleştirildiği bilinmektedir. Örneğin, Beyru’nun (1994, s. 10) 29.03.1834 tarihli 

Journal de Smyrne’den aktardığına göre, aynı yıl vali, İzmir’deki konsoloslar ve 

Rum Cemaati’nden seçilen üç kişinin denetiminde Frenk Mahallesi sokaklarına taş 

döşendiği belirtilmektedir. Aynı gazetenin 05.04.1835 tarihli sayısına göre, vali kent 

merkezindeki trafiği iyileştirmek için Balık Pazarı’nı Türk Gümrüğü’nün 

yakınındaki bir alana nakletmiştir (Beyru, 1994, s. 10). Özellikle Frenk Mahallesi 

gibi yabancı nüfusun yoğun olduğu yerlerde bu tür sokak düzenleme ve iyileştirme 

çalışmalarının yapıldığı anlaşılmaktadır.  
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Emlak tahririnin düzenlenmesi, İzmir’de tüm kent ölçeğinde yapılan ilk çalışma 

olmuştur ve bundan sonra yapılacak uygulamaların düzenlenmesi ve kontrol 

edilmesine yönelik bir birimin ortaya çıkmasına yol açması bakımından önemlidir. 

Daha önce değinildiği gibi, bu düzenlemenin ortaya çıkış amacı, Osmanlı 

Hükümeti’nin ticaret ve emlak satışından elde edilen gelir ve emlak vergilerinin 

kaydedilerek düzenli toplanmasını sağlamak olmuştur (Zandi-Sayek, 2012, s. 92). 

Özellikle İzmir’deki yabancı uyruklu vatandaşların gelirlerinin ve emlaklarının 

takibe alınması söz konusu olmuştur. 17.07.1849 tarihli İ.MVL.146/4104 sayılı 

belgeden “İzmir’de ikamet eden yabancı uyrukluların üzerindeki emlak ve gelirlerin 

tahririne ilişkin” yazışmalar yapıldığı anlaşılmaktadır. 1850 yılında Bab-ı Âli bu 

konuda çalışması için Ali Nihad Efendi’yi görevlendirmiş (Zandi-Sayek, 2012, s. 69) 

ve 14 Osmanlı, 6 yabancı uyruklu üyeden oluşan bir komisyon oluşturulmuştur 

(HR.MKT.33/87). Komisyonun da yardımıyla Ali Nihad Efendi ve İtalyan mühendis 

Luigi Storari, 1854 yılına dek İzmir’in kadastral ölçümlerini yapmıştır (Zandi-Sayek, 

2012, s. 69). Ayrıca Ali Nihad Efendi, İzmir’in emlak tahrir sistemini düzenlemiştir, 

imparatorlukta bu konudaki ilk uygulama İzmir ve Selanik’te gerçekleştirilmiştir 

(Zandi-Sayek, 2012, s. 69). Emlak gelirlerinin düzenli toplanabilmesi için, komisyon 

ile birlikte Ali Nihad Efendi tüm sokakların adlandırılması ve her yapının 

numaralandırılmasını önermiştir, böylelikle her gayrimenkülün değerinin 

belirlenmesi ve gelirlerinin kaydedilmesi sokak adı ve yapı numarasına göre 

gerçekleştirilebilecektir (Zandi-Sayek, 2012, s. 69). 

Belediye kurulmadan önce, Kadastro Komisyonu emlak dairesinin yönetimi ve 

vergilerin toplanması karşılığında, kentsel düzenlemelere ilişkin çalışmaları 

üstlenmiştir (Zandi-Sayek, 2012, s. 70). Aslında bu komisyon Osmanlı Hükümeti 

tarafından emlak kaydını oluşturmak ve gelir vergisini düzenli toplamak için 

kurulmuştur, ancak Bab-ı Âli ile vergi mükellefleri arasındaki müzakereler 

sonucunda toplanan vergilerin belli bir oranının kentsel gelişim çalışmalarına 

ayrılması uygun bulunmuştur (Zandi-Sayek, 2012, s. 92). Böylelikle, komisyon 

inşaatların denetimi ve binalara ruhsat verilmesi, yol genişliklerinin düzenlenmesi ve 

sokakların taş döşenmesi gibi belediyecilik hizmetlerini üstlenmiştir (Zandi-Sayek, 

2012, s. 92). Komisyon, yoğun yapılaşmanın olduğu ticaret bölgesinde yeni 

düzenlemeler yapılması, yangın sonrası yeniden inşa edilen yapıların ve sokak 
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genişliklerinin nizamnamelere uygun düzenlenmesi gibi çalışmalar yürütmüştür 

(Zandi-Sayek, 2012, s. 93). 

İlerleyen yıllarda, kentin güzelleştirilmesi için daha büyük ölçekli projeler 

tasarlanmıştır. Örneğin, 1866 yılında Vilayet Genel Meclisi, “sahile bir rıhtım inşası, 

kentin ortasında yer alan Ok Kalesi’nin yıkılması, güzel ve muntazam bir çarşının 

yapılması, eski Hükümet Konağı ile karayollarının yenilenmesi, karantina binasının 

uygun başka bir yere taşınması” yönünde karar almıştır (Serçe, 1998, s. 53). 1868’de 

toplanan vilayet yönetimi, tekrar Ok Kalesi’nin yıkılması kararını almıştır ve buna ek 

olarak, Halkapınar’daki 150-200 dönüm bataklığın kurutularak iskana açılmasını 

talep etmiştir (Serçe, 1998, s. 53). 

Bu dönemde altyapı ve ulaşım hizmetleri yabancı firmalara imtiyaz ile verilmiştir. 

İmtiyazı alan Avrupalı sermaye sahipleri ile başta İngilizler olmak üzere kentin 

ekonomisinde söz sahibi olan yabancı tüccarlar, İzmir’de belediye örgütünün 

kurulması konusunda talepte bulunmuş (Serçe, 1998, s. 54), hatta 1859 yılında 

Sadrazam Mehmet Reşid Paşa’ya Galata’da yeni kurulmuş olan belediyenin 

çalışmalarını öven ve benzer bir kurumun hem İzmir’e, hem de devlete büyük 

faydalar sağlayacağını belirten bir arzuhal vermişlerdir (Zandi-Sayek, 2012, s. 94). 

Bab-ı Âli, Kasım 1867’de kentin büyüklüğü, sokak ve pazar yerlerinin bakımsızlığı 

gibi beledi sorunları göz önünde tutarak, bunların düzeltilmesi için bir belediye 

kurulmasını uygun görmüştür (Serçe, 1998, s. 54).  

İzmir Belediyesi’nin kuruluş aşamasında, meclis üyelerinin kimlerden oluşacağı bir 

tartışma konusu olmuştur. Osmanlı Hükümeti’ne göre, İzmir’de yabancı uyruklu 

emlak ve servet sahibi çok kimse bulunduğu için, bu kişilerden bazılarının belediye 

meclisinde üye olarak temsil edilmesi gerekmektedir (Serçe, 1998, s. 55). Vilayet 

Nizamnamesi konuya açıklık getirmediği için, İzmir’de İstanbul Altıncı Daire-i 

Belediye Nizamnamesi’nin uygulanması, gerekirse ek ve düzenlemelerle yeni bir 

nizamnamenin oluşturulabileceğine karar verilmiştir. Her milletten mal ve mülk 

sahibi sekiz üyenin belediye meclisinde görevlendirilmesi uygun görülmüştür (Serçe, 

1998, s. 55).  

Bunun sonucunda, Aydın Valisi Hekim İsmail Paşa, Müslüman, Gayrimüslim ve 

yabancı uyruklu vatandaşlardan oluşan 290 kişinin 1868’te vilayette toplanmasını 

sağlamıştır ve bu kişilerin arasından 24 kişinin seçim yoluyla belirlenmesini 
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istemiştir; ancak toplanan kişiler, seçimin ertelenmesini talep etmiştir (Serçe, 1998, s. 

55). Valiye göre, toplantıya katılanlar içinde öne çıkan üç grup olmuştur ve bu 

grupların seçime yönelik hazırlık yapmaları gerekmektedir (Serçe, 1998, s. 55). Sözü 

geçen gruplar, hükümetin uygulamalarına karşı çıkan ve belediye meclisi üyelerinin 

tamamen kendi gruplarından oluşmasını isteyen Rumlar, İzmir ticaretini yönlendiren 

yabancı şirketlerin sahipleri ve temsilcileri ile rıhtım yapımının hemen 

tamamlanmasını isteyen kişilerden oluşmaktadır (Serçe, 1998, s. 56). Ticarette söz 

sahibi olan yabancı uyruklu tüccarlar, belediye yönetiminin, 1867 yılında İzmir 

Rıhtımı’nın yapımı için kurulan şirketin hissedarlarının eline geçmesini istememiştir; 

çünkü bu sayede rıhtım inşası tamamlanacak ve bu tüccarlar 1838 Anlaşması 

sonrasında elde ettikleri ayrıcalıklardan vazgeçerek, rıhtımdan geçirdikleri mallar 

için yüklenici şirkete vergi ödemek durumunda kalacaklardı (Serçe, 1998, s. 56; 

Kütükoğlu, 1979, s. 507). Bir hafta sonra yapılan seçimlerde en çok oyu alan 24 kişi 

seçilmiş, onların arasından seçilen sekiz kişi ile belediye meclisi oluşturulmuştur; 

kalan kişiler ise yedek üye olmuştur (Serçe, 1998, s. 56). 

Bu seçim ile 1 Temmuz 1868 tarihinde İzmir Belediyesi resmen kurulmuştur (Serçe, 

1998, s. 56). Ancak sözü geçen çıkar gruplarının çatışması nedeniyle, belediye 

meclisinin etkin bir şekilde çalışamadığı anlaşılmaktadır. Serçe’nin (1998, s. 57) Vali 

Hekim İsmail Paşa’nın 1 Kasım 1868 tarihli yazısından aktardığına göre, belediye 

meclisinin kurulmasından üç ay geçmesine ve üye ile yedeklerinin defalarca 

çağrılmasına karşın, toplanarak kentin beledi sorunlarına ilişkin hiçbir karar 

almamışlardır; bu nedenle vali ya mevcut meclisin düzeltilmesini, ya da yeni bir 

heyet oluşturulmasını istemiştir. Bunun üzerine Şura-yı Devlet Toplantısı’nda 

belediye meclisi üyelerinin değiştirilmesi ve belediyenin iyileştirilmesi için İstanbul 

Şehremaneti ile görüşülmesi önerilmiştir (Serçe, 1998, s. 57). Serçe’ye (1998, s. 57) 

göre, bu gelişmeler sonucunda, meclisin işleyişine son verilmiş olmalıdır. Belediye 

meclisinin olmadığı dönemde, belediyenin vilayete bağlı bir büro olarak çalıştığını 

kaydeden Serçe (1998, s. 57-58), 1874 yılına dek belediyenin çeşitli küçük işler 

dışında işlev görmediğini belirtmiştir. 

1874 yılında Vali Ahmet Hamdi Paşa’nın girişimiyle belediye yönetimine düzen 

verilmeye çalışılmıştır (Serçe, 1998, s. 58). Ahmet Hamdi Paşa, İzmir’de bulunan 

emlağın değerinin belirlenmesi için, kentin ileri gelenlerinden oluşturulan 

komisyonun belediyeye nakledilerek belediye heyetinin oluşturulmasını önermiştir; 
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ancak yerine Ahmet Rasim Paşa’nın atanmasıyla bu önerinin uygulanması 

ertelenmiştir (Serçe, 1998, s. 58). Bunun üzerine, Serçe’nin (1998, s. 58) belirttiği 

gibi, yeni vali Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği yazıda, İzmir’in gereksinim duyduğu 

yenilik ve girişimlerin başlatılması, vergilerin sağlıklı olarak toplanabilmesi için 

belediyenin canlandırılması ihtiyacına dikkat çekmiş ve önceki valinin önerdiği gibi 

belediye heyetinin oluşturulduğunu bildirmiştir. Bu süreçte, hem valilerin, hem de 

belediye başkanlarının sıkça değiştiği anlaşılmaktadır (Serçe, 1998, s. 60). Sonuç 

olarak, İzmir’de hem belediye meclisinin kurulmasının ertelenmesi, hem de sık 

değişen valiler ve belediye başkanları, kentte yapılması planlanan düzenlemelerin 

sürekliliğini kesintiye uğratmıştır. Kent yerel yönetiminde otorite eksikliği, yabancı 

uyruklu tüccarların ve hissedarların daha çok söz sahibi olmasına ve kentsel 

düzenlemelere ön ayak olmasına yol açmıştır.  

1877 Belediye Kanunu, büyük kentlerde her 40.000 kişi için bir belediye kurulmasını 

öngörmektedir; nüfusun 40.000’den fazla olduğu yerlerde ise, aynı oranda belediye 

dairesi sayısının arttırılması şart koşulmuştur (Serçe, 1998, s. 62). Bu nedenle 

İzmir’de ikinci belediyenin kurulması gündeme gelmiştir: 1878’de Vali Ahmet 

Hamdi Paşa tarafından ikinci bir belediye dairesi oluşturulması çalışmaları 

başlatılmış ve 1879 sonunda gerçekleştirilmiştir (Serçe, 1998, s. 63). 1879’da 

yayınlanan Aydın Vilayeti Salnamesi’ne göre, İzmir’de tek bir belediye 

görünmektedir; 1880’da yayınlanan salnamede ayrı başkan ve ayrı meclislerden 

oluşan iki belediye dairesi bulunmaktadır: Basmane’den başlayarak Osmaniye 

Caddesi boyunca uzanan hattın batısı I. Daire’nin, doğusu ise II. Daire’nin idaresine 

girmiştir (Serçe, 1998, s. 63). Yahudi ve Türk Mahalleleri I. Daire’nin yetki alanına 

girerken, yabancıların ağırlıkta olduğu Frenk Mahallesi, Ermeni ve Rum mahalleleri 

ise II. Daire’nin alanına girmektedir (Şekil C.6). İki dairenin belediye başkanları, 

kentin ileri gelen Müslümanlarından seçilmektedir, ancak meclis üyeleri farklı 

cemaatlerden oluşmaktadır (Bilsel, 2008, s. 158). Serçe’nin (1998, s. 65) 1880 yılı 

Aydın salnamesinden derlediği verilere göre, I. Daire’nin altı Müslüman, dört 

Gayrimüslim üyesi; II. Daire’nin ise üç Müslüman, altı Gayrimüslim üyesi 

bulunmaktadır.  

1880-1881 yılları arasında Aydın Valisi olan Mithad Paşa, İzmir’in yönetim 

sorunlarıyla ilgilenmiş ve kentleşme çalışmalarının yetersizliğine dikkat çekmiştir. 

Düzenlemelerin sadece Frenk Mahallesi ve çevresinde gerçekleştirildiği, kentin geri 
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kalanının bundan faydalanamadığını dile getirmiş, kentin fiziksel görünümündeki 

karşıtlığı vurgulamıştır. Bu konuda 1880 yılında Başvekâlet’e yazdığı mektupta 

şöyle belirtmektedir (aktaran Arıkan, 1986, s. 145): 

Avrupa ile her yerden çok ilişiği bulunan bu koca şehrin oldukça düzgün bulunması gerekir. 

Oysa şehrin sokak ve çarşıları oldukça dar ve pis olup, “koca memlekette araba işleyecek bir 

cadde bile” bulunmamaktadır. (…) Ancak İzmir Rıhtımı’nın inşasından sonra memleketin 

deniz tarafı öyle bir görünüme büründü ki, ticaret ve tüm refah tamamıyla bu tarafa doğru yer 

değiştirmiştir. Rıhtımın yapılmasından sonra Frenk Mahallesi denilen tarafla ona komşu olan 

mahalleler bir kat daha gelişmiş, güzelleşmiştir. Buna karşılık şehrin diğer tarafında, kışla ile 

Hükümet Konağı’nın arka taraflarında bulunan İslam ve Yahudi mahalleleri yolsuz ve 

münasebetsiz tarafta kalarak diğer mahallelerin tersine günden güne çökmeye yüz 

tutmuşlardır.  

Midhat Paşa, kentin kuzey bölümündeki gelişmesini, yapımı tamamlanan rıhtımdan 

kuzeye doğru açılan yeni yollara bağlamıştır; bu sayede kendi ifade ettiği gibi 

“kentin bu kesimi düzenli bir şekle girmiş ve ilişki oldukça kolaylaşmıştır” (aktaran 

Arıkan, 1986, s. 145). Kendisi de, Müslüman ve Yahudi mahallelerinin gelişimi için, 

Konak Meydanı ile 1866 yılında yapımı tamamlanan Kasaba demiryolunun terminali 

Basmane Garı’nı birleştirecek olan geniş bir yol açılmasını önermiştir; açılacak bu 

caddeden Müslüman ve Yahudi mahallelerine doğru giden ara yollar uzanacaktır, bu 

sayede bu mahallelerin kent merkezi ile bağlantısı ve gelişmesi sağlanacaktır 

(aktaran Arıkan, 1986, s. 146). Ancak, Kemeraltı’ndan Kadifekale’ye doğru 

yerleşimin eğimli bir topoğrafyada bulunması, buradaki mahallelerin Konak 

Meydanı’na bağlanmasını güçleştirmektedir. Yine bu meydan ile yeni inşa edilen 

rıhtım ve gelişimi Alsancak’a doğru uzanan Frenk Mahallesi arasında kesintisiz bir 

bağlantının sağlanmamış olması da Kemeraltı çevresindeki geleneksel yaşamın 

sürdüğü mahallelerin yeni gelişen kesimlerden kopmasına yol açmış olmalıdır. 

Üstelik, Arıkan’ın (1986, s. 146) belirttiği gibi, maddi olanakları oldukça sınırlı olan 

yerel yönetimin bu projeyi gerçekleştirmesi güçtür, çünkü yolun açılması için 

istimlak edilmesi gereken yapıların masrafı çok fazla olmuştur.  

Midhat Paşa ayrıca Rum ve Ermeni mahallelerinden geçerek Basmane ve Alsancak 

garlarını bağlayacak bir tramvay hattı önermiş; Konak ile kentin yeni gelişen 

bölgeleri Karataş ve Göztepe arasında da bir tramvay hattı ve yeni yol açılmasını 

öngörmüştür (Bilsel, 2008, s. 156). Göztepe’ye bağlanacak olan hat, kentin 
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güneybatısını da gelişime açacaktır. Ancak valiliği kısa süren Midhat Paşa, 

önerilerini gerçekleştirmeye fırsat bulamamıştır.  

Bu dönemde en çok eleştirilen konulardan biri, cadde ve sokakların düzensizliği, 

darlığı ve kirliliğidir. Beyru’nun (2011, s. 328) 18.04.1883 tarihli Stamboul 

Gazetesi’nden aktardığına göre, “Kente gelen bir yabancı, Frenk Sokağı’nın bir ucu 

ile Rıhtım dışında, her tarafta inişli çıkışlı, bozuk kaldırımlar, açık bırakılmış 

lağımlar, içinde her türlü çürümüş şeylerin yığıldığı çöplük alanlarıyla 

karşılaşmaktadır”. Aynı yazıda kentin dar sokaklarında son zamanlarda ortaya çıkan 

arabaların hem yol kaldırımlarına hem de evlerin duvarlarına hasar verdiği 

belirtilmektedir (Beyru, 2011, s. 328). 1892’de İzmir’e gelen Barth, Rum 

Mahallesi’nde “hiçbir düzenleme yapılmamış sokaklar” bulunduğunu, bu sokakların 

“tam bir çamur deryası” olduğunu belirtmiştir (Barth’ın 1893 tarihli “Unter 

Südlichem Himmel” eserinden aktaran Pınar, 2001, s. 292). 1898’de gelen 

Lindau’nun 1900 tarihli “An der Westküste Kleinasiens” kitabından aktaran Pınar 

(2001, s. 318), seyyahın Frenk Mahallesi’ndeki sokakları bile eğri büğrü ve dar 

bulduğunu, son yıllarda bazı kirli ve kötü sokakların yıkıldığı veya onarıldığını 

duymuş olsa da, bunları ayırt edemediğini belirtmiştir. 1891 Aydın Vilayet 

Salnamesi’ne göre (Cavid, 2010, s. 496), İzmir’in en geniş caddesi, 18 metre 

genişliğinde yeni inşa edilmiş olan Rıhtım Caddesi’dir. II. Kordon (Rue Parallèle) ile 

Kemeraltı Caddesi 8 metre, Frenk Sokağı 5-8 metre, bir kısmı Midhat Paşa 

döneminde açılan Göztepe Caddesi 10-12 metre genişliğindedir (Cavid, 2010, s. 

496). Kent içindeki diğer sokakların genişliği ise, 4 metreden azdır; üstelik esnafın 

sokağı işgal etmesi, yolların çoğunun şose olması gibi sorunlar da halkı rahatsız 

etmektedir (Serçe, 1998, s. 67-68).  

Yolların ve altyapı sisteminin eksikleri nedeniyle, her iki belediye dairesi de ağırlıklı 

olarak yol ve kanalizasyon yapım çalışmalarıyla ilgilenmişlerdir. Örneğin, Vali 

Midhat Paşa’nın zamanında II. Daire’nin belediye başkanı Ragıp Bey Frenk 

Mahallesi’nin sokakları ile rıhtımı taş ile kaplatmıştır (Bilsel, 2008, s. 159). Ancak, 

Serçe’nin (1998, s. 70) vurguladığı gibi, yalnız Belediye Meclisi değil, Vilayet İdare 

Meclisi de yol yapım çalışmaları ile ilgili kararlar almıştır.   

1880’li yılların sonuna doğru, iki belediye dairesinin de zorunlu gider ve maaş 

ödemeleri yüzünden imar faaliyetlerine çok ağırlık veremediği ortaya çıkmıştır 

(Serçe, 1998, s. 71). Özellikle II. Belediye Dairesi, hizmet alanında taş kaplanacak 
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veya onarımı yapılacak yollarda masrafın belli bir kısmını bölge halkından 

sağlamıştır. Sonuç olarak, giderlerin azaltılması için, 1889’da Vilayet Meclisi iki 

belediye dairesinin birleştirilmesi yönünde karar almıştır, ancak bu kararın 

uygulanması 1893’te gerçekleşebilmiştir (Serçe, 1998, s. 71-72).  

19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak yeni gelişen mahalleler ile kent giderek 

genişlemektedir. 1865’ten sonra yerleşime açılan Karataş, Karantina gibi yeni 

Yahudi semtleri, Göztepe, Alsancak, Karşıyaka53 gibi yeni gelişmekte olan semtlerin 

yanı sıra, savaşlar nedeniyle yoğun göç alan kentte devletin kurduğu yeni yerleşim 

alanları ortaya çıkmıştır (Şekil C.7-C.9). 1876-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 

Balkanlar’dan İzmir’e gelen göçmenlerin iskanı için yeni yerleşim yerlerinin 

açılması söz konusu olmuştur. Bu konuyla Vali Halil Rıfat Paşa ilgilenmiştir (Serçe, 

1998, s. 72). Osmanlı Devleti, göçmenleri İzmir’in güneyindeki Değirmendağı 

tepelerine yerleştirmeyi uygun görmüştür; alan yürürlükteki yönetmeliklere göre 

parsellenmiştir (Bilsel, 2008, s. 156). Bilsel (2008, s. 156), Mecidiye Mahallesi 

olarak anılan bu bölgede devletin göçmen evlerinin inşasını da üstlendiğini 

belirtmiştir. 1889-1891 yılları arasında tekrar görev yapan Vali Halil Rıfat Paşa ile 

1893-1896 yılları arasında görev yapan Vali Hasan Fehmi Paşa yeni oluşan göçmen 

mahallelerini kent merkezine bağlamak ve nüfusu giderek artan kentin, güneyi ile 

güneybatısına doğru genişlemesini sağlamak amacıyla yeni yollar açtırmıştır (Bilsel, 

2008, s. 156). 

19. yüzyıl sonunda İzmir’in önde gelen belediye başkanlarından biri Eşref Paşa 

olmuştur. 1895-1907 yılları arasında görev yapan Eşref Paşa, belediyenin örgütsel 

gelişimine katkıda bulunmuş ve belediye gelirlerini arttırmak için çeşitli önlemler 

almıştır (Serçe, 1998, s. 77). Kentsel temizlik ve sağlık konusuna önem veren 

belediye başkanı, Gureba-i Müslimin Hastanesi’ni genişletmiş ve toplu yaşanan 

yerlerde sağlık denetimini sıklaştırmıştır (Serçe, 1998, s. 78-79). Bunun yanı sıra, 

ulaşıma önem veren Eşref Paşa, Halkapınar-Alsancak arasında bir tramvay hattının 

inşa edilmesini ve bunu belediyenin finanse etmesini sağlamıştır; ayrıca Konak-

Alsancak hattını Halkapınar’a uzattırmıştır (Bilsel, 2008, s. 157). Midhat Paşa gibi, 

Eşref Paşa da yolların genişletilmesine önem vermiş, Basmane’den sahildeki 

Gümrük binasına dek geniş bir cadde açılmasını önermiştir; hatta bu amaçla istimlak 

                                                 
 
53 1887 yılında Karşıyaka’da İzmir’e bağlı bir belediye şubesi kurulmuştur (Serçe, 1998, s. 83). 
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için gereken parayı hesaplayıp inceleme için bir komisyon kurdurmuştur (Serçe, 

1998, s. 105). Ancak bu proje de hayata geçirilememiştir.  

Aydın Vilayeti Genel Meclisi’nin 9 Şubat 1910 tarihinde aldığı kararlardan aktaran 

Serçe (1998, s. 106), İzmir’de üç bulvar açılmasının önerildiğini belirtmiştir. Rıhtım 

Kumpanyası mimarı olan Polikarp Vitalis tarafından hazırlanmış olan tasarı 

doğrultusunda, Gümrük ile Basmane arasında bir bulvar; Basmane’den kuzeye 

Alsancak Burnu’na doğru uzanan bir bulvar ile Çakmak Fırını-Salepçioğlu Hanı 

arasında bir bulvar düşünülmüştür (Şekil C.10); belediye ise, Basmane-Gümrük arası 

yapılacak bir bulvar önermiştir (Serçe, 1998, s. 106). Ancak bulvarların yapımı 

maddi olanaksızlıklar yüzünden gerçekleştirilememiştir54. 

Belediyenin kurulduğu 19. yüzyılın son çeyreğine dek, İzmir kentinde olduğu gibi, 

Selanik kentinde de, Tanzimat sonrası yürürlüğe giren nizamnamelerin etkisi 

görülmemiştir. Bu dönemde kent artan nüfusa rağmen, çevresini kuşatan surlarının 

içine sıkışmıştır, yapılan kentsel düzenlemeler sur içi alanı ile sınırlı kalmıştır. İlk 

çalışmalardan biri, 1830 yılında geçmiş depremlerden hasar gören surların onarılması 

olmuştur (Yerolympos, 1997, s. 81).  

Özellikle 1850’lerin başında, Selanik’teki Avrupa konsolosları kentin 

düzenlenmesinde ilerleme göstermesi için Osmanlı yönetimine baskı kurmaya 

başlamıştır (Yerolympos, 2004, s. 76). Kamu sağlığının iyileştirilmesi, 

hapishanelerin ıslah edilmesi, kentin güzelleştirilmesine yönelik çalışmaların 

yapılması yönünde konsolosların vilayet yönetimine mektuplar yazdığı bilinmektedir 

(Yerolympos, 1997, s. 81). Örneğin, İngiliz Konsolosu 10 Mayıs 1858 tarihli 

mektubunda “Yerel yönetim kent içindeki düzensizliği kontrol altına almakta ve kent 

dışındaki huzuru sürdürmekte eşit derece başarısız. Düzgün yolların ve köprülerin 

olmaması hala temel sorunlarımızın başında geliyor” diye kaydetmiştir (Yerolympos, 

2004, s. 76). Yabancıların bunca eleştirilerine karşın, çabalarının sonuçsuz kaldığı 

görülmektedir. 1854’ten başlayarak ise, konsoloslukların Selanik’te belediye 

örgütünün kurulması yönünde ısrarları olmuştur (Yerolympos ve Colonas, 1999, s. 

168). 

                                                 
 
54 Midhat Paşa döneminden beri yapılması tasarlanan Basmane-Konak arasındaki yol, ancak 1934 
yılında Fevzi Paşa Bulvarı ismiyle açılmıştır (Serçe, 1998, s. 144). 
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Kentin 1839-1860 yılları arasında üst üste geçirdiği yangınlar sonucunda, kentte 

sınırlı da olsa birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle Frenk Mahallesi ve deniz 

surları dışındaki ticaret alanı İştira’da peş peşe çıkan yangınlar, kentin ticaret 

merkezini ve dolayısıyla ekonomik hayatı etkilemiştir; bu nedenle Bab-ı Âli ve yerel 

yönetim aracılığıyla yanan alanların kentsel düzenlemelerinin yürürlükteki 

nizamnameler uyarınca yapılması gerekmiştir (Yerolympos, 2004, s. 80). 

13 Temmuz 1856 gecesi Frenk Mahallesi’nde çıkan yangın, bir tüccarın konutunda 

bulunan cephanenin ateş almasından dolayı daha da şiddetlenerek deniz surlarının 

dışına, İştira’ya taşmıştır. Sur dışında bulunan tabakhane, Mısır Çarşısı’nın 

dükkanları ile aralarında tahıl ambarları, gümrük memurlarının kaldığı konutlar da 

bulunmak üzere diğer binaların tamamı yanmıştır (A.MKT.UM.264/98). Bu alanın 

yine 1853/54 yıllarında çıkan bir yangında harap olduğu ve İstanbul’dan gelen bir 

mühendisin düzenlediği plana göre 1855 yılı başında Ebniye Nizamnamesi’ne uygun 

olarak yeniden inşa edildiği bilinmektedir (A.MKT.UM.264/98). Maliye Nezareti’ne 

21.08.1856 tarihinde gönderilen bir belgeden sözü geçen yangın alanının “nizama 

uygun inşa ettirilmesi” için Mühendishane-i Amire kalfalarından Kolağası Said 

Bey’in atandığı anlaşılmaktadır (A.MKT.NZD.190/45). 1857 tarihinde çıkan bir 

başka yangında Yahudi Cemaati’nden 3.000’den fazla kişi zarar görmüştür, bu 

kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve geçici olarak farklı yerlere 

yerleştirilmesi için önlemler alınmış; ayrıca Selanik’te bulunan mühendisler 

aracılığıyla “önceki yangında icra edilen usule uygun bir şekilde düzenlemelerin 

yapılması” uygun görülmüştür (A.MKT.MVL.90/27).      

Ancak, mühendislerin atanıp, yolların genişliklerinin nizamnamelere göre 

düzenlenmesi, bunun olanaklı olmadığı durumlarda, yapıların geriye çekilmesi ve 

yangına karşı daha dayanıklı olan kargir malzemenin kullanımı gibi önlemlerin 

alınması dışında kentsel düzenlemelerin oldukça yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır 

(Yerolympos, 1997, s. 81), çünkü çıkan nizamnamelere rağmen, kentsel 

düzenlemelerin uygulanması, ancak yangın geçiren alanlarla sınırlı kalmıştır. 

Selanik’in sakinleri kent yönetiminde söz sahibi olmak istemiş ve bu konuda 

birtakım etkinliklerde yer almışlardır. Örneğin, 1854 yılında, İzmir’de olduğu gibi, 

emlak tahriri için yerli ve yabancılardan oluşan bir karma komisyon oluşturulmuştur; 

yine kent sakinlerinden oluşan bir başka grup yağmur suyu drenajı ve hanelerde 

yağmur suyunun toplanması üzerinde çalışmak için bir komisyon kurmuştur 
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(Yerolympos, 2004, s. 80). 04.09.1849 tarihli, A.MKT.MVL.18/63 sayılı belgeden 

Selanik’te “yabancılardan vergilerin toplanabilmesi için yeniden arazi tahriri yapmak 

üzere Tercüme Odası memurlarından Ahmed Efendi'nin görevlendirildiği” 

anlaşılmaktadır. Yerolympos (2004, s. 80) özellikle emlak tahriri komisyonunda 

kentin Avrupalı sakinlerinin yer almasını, Osmanlı yönetimine müdahale etmek 

istemeleriyle ilişkilendirir.  

Selanik’te emlak tahriri için görevlendirilen Ahmed Rasim Efendi öncülüğünde yeni 

bir karma komisyon kurulmuş, 20 üyeli komisyonun 14 üyesi Osmanlı uyruklu, 6’sı 

ise Avrupa uyruklu vatandaşlardan oluşmuştur (Yerolympos, 2004, s. 81). Kimi 

zaman komisyon üyeleri arasında anlaşmazlık çıksa da, komisyonun çalışmaya 

devam ettiği bilinmektedir. Örneğin, 31.07.1858 tarihli HR.MKT.248/82 sayılı bir 

belgeden, “emlak tahriri için çeşitli uyruklardan oluşan komisyon üyelerinin emlak 

ve ebniye vergisi konusunda anlaşmazlığa düştükleri” anlaşılmaktadır. Kent 

arazisinin mülkiyet durumu hakkında yapılan bu tür çalışmalar, daha sonraki yıllarda 

hem Selanik’te hem İzmir’de yapılacak kentsel düzenlemeler için altlık oluşturması 

bakımından önemlidir.   

Yabancılar ve mülkiyet konusunda yapılan çalışmalar dışında, 1859’da Sultan 

Abdülmecid’in Selanik’i ziyarete gelecek olması, kentin genelini etkileyecek bazı 

düzenlemelerin yapılmasına ön ayak olmuştur. Bu sayede, Hükümet Konağı’nı deniz 

kıyısına bağlayan ana cadde (Sabri Paşa Caddesi) birçok dükkanın, balkon ve 

cumbanın yıkılması ile genişletilmiş (Şekil C.11, C.12), caddenin yakınındaki 

sokaklara kaldırım döşenmiştir; ayrıca, Yahudi Cemaati dini yapılarını temizletmiş, 

onartmış, Talmud Tora Okulu’nun etrafına kaldırım taşı döşettirmiştir (Yerolympos 

ve Colonas, 1999, s. 168). 

Selanik’teki kentsel düzenlemeler 1860’lı yılların ikinci yarısından başlayarak hız 

kazanmıştır. Bu duruma Kırım Savaşı sırasında buğday ihracatı ve sonrasında 

Amerikan İç Savaşı’nda pamuk ihracatında Selanik’in öne çıkması nedeniyle kentin 

ekonomisinin hareketlenmesinin katkısı olmuştur. Ticaretin gelişmesine bağlı olarak, 

nüfusun artması ve kentin yabancı yatırımcılar için çekici duruma gelmesi 

(Yerolympos ve Colonas, 1999, s. 168), kentin fiziksel koşullarının iyileştirilmesini 

hızlandırmıştır. Öncelikle kentin ana ticaret aksını oluşturan ve kuzeybatı-güneydoğu 

yönlerinde kenti boydan boya geçen Vardar Caddesi 1868’de genişletilerek, eni 8 

metreye çıkartılmıştır (Yerolympos, 1997, s. 81) (Şekil C.13). Cousinéry’nin 1831 
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tarihli bir gravüründe Vardar Caddesi’nin doğu ucundaki Galerius Kemeri ve 

bitişiğindeki konutlar görülmektedir (Şekil C.14); 19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başına 

ait fotoğraflarda ise, kemerin çevresindeki yapıların yıkılarak bir meydan yapıldığı 

(Şekil C.15), caddenin genişletilip taş döşenmiş olduğu görülmektedir (Şekil C.16).  

Selanik’in uluslararası ticaret pazarı içindeki önemini fark eden Bab-ı Âli, kenti 

Avrupa demiryolu ağına bağlamayı ve bir rıhtım inşa edilmesini kararlaştırmıştır; 

hatta Selanik’in Fransız Konsolosu, İzmir Rıhtımı’nın inşasında rol alan Aydın Valisi 

Sabri Paşa’nın bu deneyimi nedeniyle Selanik’e atandığını kaydetmiştir 

(Yerolympos, 1996, s. 63). Selanik Valiliği’nin başına geldikten sonra belediyenin 

kurulmasına öncülük eden Sabri Paşa55, bunun yanı sıra resmi vilayet gazetesi 

Selanik’in basımını başlatmış, kentsel düzenlemeleri yönlendirmiş, hem de Selanik 

ile Üsküp ve Mitroviça arasında planlanan demiryolu yapımının hızlandırılmasını 

sağlamıştır (Yerolympos, 1997, s. 81).  

1869’da Selanik Belediyesi resmen kurulmuştur (Yerolympos, 1999, s. 62) ve Vali 

Sabri Paşa ilk belediye başkanı olarak Süleyman Sudi Bey’i atamıştır (Risal, 2001, s. 

121). Ancak, kentteki diğer nüfus grupları göz önünde bulundurulduğunda, 

Selanik’teki Müslümanların toplam nüfus içinde çoğunluğu oluşturmamalarına 

karşın, belediye meclisi üyelerinde ezici çoğunluk oluşturması memnuniyetsizlik 

yaratmıştır (Risal, 2001, s. 121). Ayrıca, valinin belediye başkanını Gayrimüslimler 

arasından değil de Müslümanlar arasından seçmesi de eleştirilmiştir (Risal, 2001, s. 

121).  

Selanik Belediyesi kurulduktan sonra yapılan ilk kentsel düzenleme, surların yıkımı 

olmuştur. Öncelikle 1870’te deniz kıyısındaki surların büyük bir kısmı yıkılmıştır 

(Anastassiadou, 2001, s. 130). Bab-ı Âli’nin kente ilişkin planları doğrultusunda, 

surların yıkılması Selanik’in ticaret bölgesi ve deniz kıyısı arasında kesintisiz bir 

ilişkinin kurulmasını sağlamış; böylece yapılması düşünülen rıhtım ve liman için 

elverişli bir alan oluşmuştur. Hatta, vilayet yönetimi için ayrılan Hükümet 

Konağı’nın da rıhtımda yer alması, mevcut konak binasının ise, Sancak 

                                                 
 
55 Sicil-i Osmanî’ye göre aslen İzmirli olan Sabri Mehmed Paşa 6 Haziran 1867’de Aydın valisi, 7 
Mart 1868’de Tuna valisi olmuştur. 22 Şubat 1869 ile Eylül/Ekim 1871 tarihleri arasında Selanik 
valiliği yapmıştır. Eylül 1872 ve Ağustos 1876’da iki kez daha Aydın valiliği yapmıştır (Süreyya, 
1996b, s. 1412). 
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Mutasarrıflığı’na verilmesi tasarlanmıştır (Yerolympos, 2004, s. 101), ancak bu öneri 

gerçekleştirilmemiştir. 

1879’dan başlayarak ise, ilk kez kentin antik sınırlarının dışına çıkmasına izin 

verilmiştir (Yerolympos ve Colonas, 1999, s. 171) ve bunun sonucunda kuzeydoğu 

surlarının bir kısmı (Kelemeriye Kapısı ile Yedikule arasındaki kısım) yıkılmıştır 

(Anastassiadou, 2001, s. 129). Böylece, sur içine sıkışmış ve nüfusu oldukça artmış 

olan kent dışa doğru büyüme olanağı elde etmiştir. Yerel yönetim yıkılan sur 

boyunca Beyaz Kule’den başlayarak sahilden Yedikule’ye doğru çıkan bir bulvar 

(Hamidiye Caddesi, Sahilhaneler Caddesi) açtırmıştır (Yerolympos, 1999, s. 171). 

Yıkılan surlardan açılan alanda “sultani” diye anılan sıra evler yaptırılmış (Şekil 

C.17) ve yabancı konsoloslar, gelir düzeyi yüksek kent sakinleri bu bölgeden ev 

kiralamıştır (Yerolympos, 1999, s. 171). 1887 tarihli bir belgede geçen “Kelemeriye 

Kapısı dışındaki Sahilhaneler ciheti büyüyerek mahalle şekline girmiş olduğundan 

buranın Hamidiye Mahallesi olarak adlandırılması…” ifadesinden surlar yıkıldıktan 

sekiz yıl sonra yerleşim alanının hızla büyümüş olduğu anlaşılmaktadır 

(DH.MKT.1447/51) (Şekil C.18). Hamidiye Mahallesi’nin gelişimini vergi 

kayıtlarından izleyen Anastassiadou (2001, s. 118), 1885 yılında yalnızca 69 evin 

kayıtlı olduğunu, 1906 kayıtlarında ise 1182 ev, 16 villa, 48 baraka, 43 odanın yanı 

sıra, ekmekçi, kahvehane, atölye, dükkan gibi çeşitli ticari yapıların, hamam, askeri 

ve Hamidiye Hastanesi gibi kamu yapıları ile birer cami, kilise ve sinagog 

bulunduğunu belirtmektedir (Şekil C.19, C.20). Tıpkı İzmir’de Karataş ve Göztepe 

gibi mahallelerde olduğu gibi, kent merkezinin sıkışık dokusundan kent dışına kaçan 

Selanikliler, bu alanın gelişmesine yol açmıştır.  

İzmir’de kent periferisinde göçmenlerin iskan edilmesi için yeni düzenlenen alanlar 

olduğu gibi, Selanik’te de benzer mahalleler oluşmuştur. Başbakanlık Osmanlı 

Arşivleri kayıtlarında 1883 yılında göçmenlerin iskanı ile oluşturulan mahallelere 

Hamidiye, Selimiye ve Mecidiye isimlerinin verildiği geçmektedir 

(İ.DH.889/70731). Ayrıca, 3-4 Eylül 1890 tarihlerinde kent merkezinde çıkan büyük 

yangın sonrasında evleri yok olan Yahudilerin çoğu, Osmanlı toprakları dışında 

yaşayan cemaatlerinden de maddi destek alarak Vardar Kapı’nın batısında kurulan 

Vardar ve Hirsch mahalleleri ile kentin doğu surlarının dışında kurulan Kelemeriye 

Mahallesi’ne yerleştirilmiştir (Anastassiadou, 2001, 6. Bölüm).  
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Yeni mahallelerin açılmasının yanı sıra, belediye kent merkezinde caddelerin 

genişletilmesi, ana yollara taş döşenmesi gibi çalışmalar yürütmüştür (Şekil C.21). 

Sabri Paşa ve Hamidiye Caddeleri’nin yanı sıra, 1875 yılında Hükümet Konağı ile 

kentin kuzeydoğu surlarının dışındaki Hamidiye Hastanesi arasında Midhat Paşa 

Caddesi açılmıştır (Anastassaidou, 2001, s. 140) (Şekil C.22). 1878’de ise, Frenk 

Mahallesi’nin ana caddesinin taş kaplaması tamamlanmıştır (Anastassaidou, 2001, s. 

138). 1882 yılında İştira ve rıhtımı alanı taşla kaplatılmıştır (Risal, 2001, s. 127). 

Ancak kaynak sıkıntısı nedeniyle daha büyük ölçekli projelerin uygulanması, 

özellikle devletin maddi olanaklarının yetersizliği yüzünden, İzmir’de olduğu gibi, 

Selanik’te de sıkıntılı olmuştur. Örneğin, kentin ana aksını oluşturan Vardar 

Caddesi’nin onarımı gecikmeli olmuştur; 1884’te başlayan çalışma, ancak 1887’de 

tamamlanabilmiştir (Anastassaidou, 2001, s. 139). 1880’li yıllarda artık kentte sahile 

paralel ve sahile dik uzanan, genişlikleri nizamnameler uyarınca düzenlenmiş ana 

caddeler bulunduğu anlaşılmaktadır.  

Buna rağmen, belediyenin çalışmalarının yetersizliği ile ilgili şikayetler, Selanik 

gazetelerine yansımıştır. Gazetelerde tartışılan başlıca konular, temizlik ve çöp 

toplama; kentsel aydınlatmanın yokluğu; gazyağı gibi yanıcı maddelerin kent içinde 

depolanması; içme suyu sorunu; fabrikalar, atölyeler, ahırlar gibi yapıların konutlarla 

iç içe bulunması56; yolların ve meydanların bakımsızlığı olmuştur (Yerolympos, 

2000b, s. 166). 16.07.1883 tarihli Phare gazetesinden Yerolympos’un (2000b, s. 

155) aktardığına göre, “diğer kentler gibi, belediye araçlarınca her evin önünün 

süpürülmesi, ev çöplerinin toplanması için de kararname çıkartılması” üzerine bir 

yazı yer almaktadır. 1880 tarihinde Hermés gazetesinde ise şöyle bir yazı yer 

almaktadır (Yerolympos, 2000b, s. 167):  

Belediye Meclisi su kıtlığı denen şu korkunç felaketi düzeltmek için tedbirler almaya söz 

verdi, ama bugüne dek hiçbir şey yapılmadı. (…) Belediye yetkilileri en temel görevlerini 

bile ihmal ederlerse ne yaptıkları sorulmaz mı? Hiç olmasalar daha iyi değil mi? 

Yurttaşlardan hangi amaçla vergi alınır? Sokakları ve çarşıyı kolaçan edecek belediye 

görevlileri nerede? Hayır, hiçbir yerde belediye yetkilileri böyle çalışmaz.  

Özel şahıslara belediye kaynaklarını işletmeleri konusunda kuşku uyandıran 

ayrıcalıklar verilmesi, binaların düzenlenmesine ilişkin kurallara uymayanların 

                                                 
 
56 Bu şikâyetlerin haklı olduğu, rıhtımda bulunan Saias İplik Fabrikası’nın 1888’de patlaması sonucu 
birçok insanın yaralanmasıyla anlaşılmıştır (Yerolympos, 2000b, s. 170). 
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denetlenmemesi ve ceza almaması, belediye hizmetlerine gereken ilginin 

gösterilmemesi, esnaf vergisinin toplanmaması ve belediye görevlilerinin 

eğitimsizliği gibi konular ile ilgili şikayetler nedeniyle Selanik Valisi 1881’de 

belediye başkanını görevden almış ve yerine geçici olarak eski başkanlardan Faik 

Bey’i atamıştır (Yerolympos, 2000b, s. 169). 1882-1885 ile 1887-1891 yılları 

arasında Selanik Valiliği’ne Galip Paşa atanmıştır (Yerolympos ve Colonas, 1999, s. 

176). Uzun süre aynı yöneticinin görevde kalması, hem belediye ile vilayet yönetimi 

arasındaki işbirliğini kolaylaştırmış, hem de kentsel yenileme çalışmalarının 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuştur (Yerolympos, 2000b, s. 170).   

Tıpkı İzmir Belediyesi gibi, Selanik Belediyesi’nin kaynaklarının da yetersiz olduğu 

anlaşılmaktadır. Kimi zaman kaldırım döşenmesi için gerekli masrafın bir kısmı, mal 

sahiplerinden toplanmıştır. Örneğin Vali Halil Rıfat Paşa’nın 1879 yılında 

kurdurduğu “İştira Komisyonu”, surların yıkılmasıyla kentin çarşı bölgesiyle birleşen 

İştira’nın yeniden düzenlenmesi ve granit plakalarla kaplanması işini üstlenmiştir; 

komisyonun bu iş için hesapladığı toplam masraf olan 7000 liranın 2000’inin 

belediye kasasından ödenmesi, geri kalanının ise İştira’da çalışanlardan ve mal 

sahiplerinden sağlanması uygun görülmüştür (Yerolympos, 2004, s. 121-122). Buna 

karşılık, 10.11.1898 tarihinde, “Selanik Belediyesi’nin yaptırdığı kaldırımların 

masrafının emlak sahiplerinden karşılanmasının uygun olmadığı”na ilişkin Dahiliye 

Mektubi Kalemi’nde bir belge bulunmaktadır (BOA, DH.MKT.2131/46).   

1893 yılında Selanik Valiliği’ne atanan Hamdi Bey ise, etkin bir işadamı olduğu için, 

kent yönetiminde bu deneyimini kullanmıştır. Onun döneminde Selanik’te kamu 

yapıları inşa edilmiş, caddelerin genişletilip bakımının yapılması sağlanmıştır 

(Yerolympos, 1999, s. 89). Aynı zamanda kentin ulaşım ve altyapı sorunlarının 

çözümü için uğraşmış, içme suyu şebekesi, havagazı ile aydınlatma ve atlı tramvay 

gibi hizmetleri Selanik kentine kazandırmıştır (Anastassiadou, 2001, s. 163). 

Yangında yok olan Balık Pazarı rıhtımda yeniden inşa edilmiş; Telgraf ve Postane 

binası Yalı Kapı yakınında inşa edilmiş; kentin batısında –surların dışında- bulunan 

mesire yeri Beşçınar Bahçesi yeniden düzenlenmiş (Şekil C.23), ahşap olarak inşa 

edilen gümrük binası yeniden yapılmıştır (Yerolympos, 1999, s. 90). Daha önce sözü 

geçen Hükümet Konağı’nın tamamlanması ve Hamidiye Mahallesi’nde kamu 

yapılarının inşası ile orta ve yüksek gelirli kent sakinlerinin konutlarının yapılması 

yine Hamdi Bey’in valiliği döneminde gerçekleştirilmiştir (Yerolympos, 1999, s. 90). 
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5.1.2 İlk kent planları 

Osmanlı kentlerinde sık çıkan yangınlar sonrası, düzenlenen nizamnamelere göre, 

yeniden yapım çalışmalarında haritaların, planların hazırlanması gündeme gelmiştir. 

İzmir ve Selanik de 19. yüzyıl boyunca sık yangın geçirdikleri için, yangın alanının 

düzenlenmesine ilişkin planlara rastlamak mümkündür. Örneğin, 1852’de çıkan bir 

yangın sonucunda İzmir’de Kemeraltı bölgesinde 560 dükkan ve mağaza, bir mescit, 

bir medrese, bir hamam, bir mektep, iki sebil, Yahudilere ait 50 oda olmak üzere 

toplam 616 adet yapı yok olmuştur (Arıkan, 2001, s. 79). Yangın sonucu İtalyan 

mühendis Luigi Storari, yanan yerlere ilişkin bir plan hazırlamıştır. Bu planı (Şekil 

C.24), Arıkan (2001, s. 79) yangın sonrası Aydın Valiliği’ne atanan Ali Paşa’nın 

kayıtları arasında bulmuştur. 28 Eylül 1852 tarihli planda Kemeraltı ve Şadırvan 

Caddeleri’nin bir kısmı ile bu caddeler üzerindeki hanlar ve çarşılar yer almaktadır. 

Planda dikkati çeken bir nokta, Kemeraltı’ndaki yol ağının tıpkı 1836 Graves 

haritasında olduğu gibi organik dokulu ve oldukça dar olmasıdır; bu durum da henüz 

yürürlüğe giren 1848 Ebniye Nizamnamesi’nin uygulanamadığını göstermektedir.  

Selanik ile ilgili benzer bir çizim, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde bulunan 800 

numaralı plandır (Şekil C.25). Tarihlendirilmemiş çizimde, Vardar Caddesi ve 

güneyindeki ticaret alanı görülmektedir. Planda açık kırmızı boyalı yapılar, 

yürürlükteki nizamnameler uyarınca inşa edilen kâgir yapıları, sarı boyalı yapılar ise 

ahşap yapıları göstermektedir (Yerolympos, 2004, s. 45). Plana göre, Bedesten ve 

çevresindeki yapılar kâgir ağırlıklı olup, Vardar Caddesi’nin planda görülen kısmı 

boyunca sıralanan yapılar ahşap ağırlıklıdır. Vardar Caddesi ve ara sokakların 

nizamnamelere uygun olarak birbirini dik açıyla kestiği ve genişliklerinin ana ve ara 

yollara göre belli bir hiyerarşi içinde tasarlandığı görülmektedir. 

Yangın haritalarının yanı sıra, Batılı mühendislere yalnız yangın alanını değil, tüm 

kentin mevcut durumunu gösteren planlar hazırlatılmıştır. İstanbul’un ilk ölçümlü 

haritası 1786 yılında mühendis Kauffer tarafından hazırlanmıştır (Tekeli, 1985, s. 

884). Ancak bu haritanın üstünde bir imar kararı alınıp alınmadığı bilinmemektedir. 

İlk imar planını ise, 1836-1837 yılları arasında II. Mahmud’un davet ettiği Mareşal 

Moltke hazırlamıştır; kentin mevcut durumunu gösteren planda imar kararları da 

bulunmaktadır (Tekeli, 1985, s. 885; Ergin, 1995a, s. 1243). Osmanlı 

İmparatorluğu’nda kent planlamanın ilk örneklerini oluşturan bu tür çalışmalar, 

kentlerin hem topoğrafik kurgusunu, hem de ana yolları, belli başlı anıtları ve yapı 



 
 

196

adalarıyla morfolojisini gösteren önemli belgelerdir. Özellikle büyük kentler için 

hazırlanan planlardan alınan imar kararları doğrultusunda kentlerin gelişimini, yeni 

imara açılan alanları ve bu alanlardaki yapı adası dokusunun nasıl oluştuğunu 

gözlemek mümkündür.  

Bu bağlamda İzmir için hazırlanan ilk bütüncül plan, daha önce değinilmiş olan 1836 

tarihli Graves haritasıdır. Kentsel uzamın görülebildiği 1/10000 ölçekli haritada, yapı 

adaları ve aralarındaki kamu yapıları, hanlar, dini yapılar gibi anıtlar işaretlenmiştir. 

Bir sonraki kent planı, İtalyan mühendis Luigi Storari tarafından hazırlanmıştır. 

1850’de İzmir’e gelen Storari, daha önce değinildiği gibi, İzmir’in emlak tahriri 

görevini üstlenen Ali Nihad Efendi ile birlikte 1851-1854 yılları arasında çalışarak 

kentin kadastral planını hazırlamıştır (Atay, 1998, s. 23). 1854-1856 yılları arasında 

ise, kentin 1/5000 ölçeğinde planını hazırlamıştır (Şekil C.26). Padişah Abdülmecit 

Han’a ithaf edilen planda, yapı adaları, aralarındaki önemli kamu yapıları, ticaret 

yapıları, dini yapılar ile ana sokaklar işaretlenmiştir. 1836 Graves haritası ile 

karşılaştırıldığında, kentin kuzeye ve doğuya doğru biraz büyüdüğü, Alsancak 

tarafındaki yapılaşmanın arttığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, 1836 haritasından farklı 

olarak, Alsancak’ın yapılaşma olmayan kısmında düzgün dikdörtgenlere ayrılmış 

parseller göze çarpmaktadır57. Bu plandan Storari’nin 1848 Ebniye Nizamnamesi 

doğrultusunda Alsancak’ın boş kısımları için geometrik planlı yol ve parsel 

düzenlemesini yaptığı anlaşılmaktadır (Şekil C.27). Bu parselasyonun kesikli çizgi 

ile belirtilmiş olması, büyük olasılıkla bu alan üzerinde alınan planlama kararı 

olduğunu işaret etmektedir (Bilsel, 1999, s. 219).  

Storari Haritası’nda 1845’te çıkan büyük yangın sonucu kent merkezinde Ebniye 

Nizamnamesi’ne uygun olarak birbiriyle dik açıda kesişen sokaklar ve dörtgen yapı 

adalarının oluşturulduğu görülmektedir. İ.DH.105/5296 künyeli belgeye göre, sözü 

edilen yangın, 5 Temmuz 1845 günü Peştemalcılarbaşı mevkiinde bulunan 

İmamoğlu Hanı’ndan çıkarak etrafa yayılmıştır. Hem binaların birbirine yakın ve 

sokakların dar olmasından, hem de rüzgarın şiddetlenmesinden ötürü 

engellenemeyen yangın, aralıksız 16 saat devam etmiştir. Sonuçta, Ermeni 

Mahallesi’nde bulunan konutlar, dükkanlar ve diğer binalar yanmış; ayrıca Rum ve 

Frenk mahallelerindeki mağaza ve dükkanların yaklaşık üçte ikisi yanmıştır. Yine 
                                                 
 
57 Storari’nin İzmir’den sonra İstanbul’da 1857’de Edirnekapı yakınındaki Salmatomruk ve 1858’de 
Beyoğlu Sakızağacı’nda da parselleme çalışmaları yaptığı bilinmektedir (Yerasimos, 1999, s. 2). 
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Ermeni, Rum ve Frenk mahallelerinde bulunan kiliseler, hastaneler ve mektepler de 

yangından zarar gören yapılar arasındadır. Bunların yanı sıra, Yahudi 

mahallelerinden bazı haneler ile Müslüman mahalellerinde yaklaşık 200-300 konut, 

bazı medreseler ve camiler yangında yok olmuştur.  

Yangın sonrasında Dahiliye Nezareti’nde çıkan iradelerden anlaşıldığına göre, 

yangının sebepleri araştırılmış ve buna karşı önlemler alınması düşünülmüştür. 

İ.DH.105/5305 sayılı belgede, yangının uzun sürmesinin nedeni yapıların birbirine 

çok bitişik ve sokakların dar olması olarak belirtilmiştir. Bu yüzden, İstanbul’da 

olduğu gibi, İzmir’de de yangın sonrası yeniden inşa edilecek mahallelerde üç veya 

dört yapıda bir yangın duvarı inşa edilmesi, ayrıca sokakların mümkün olduğunda 

genişletilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bunun için Ebniye-i Hassa Dairesi’nden bir 

mimar ve kalfası, yangın yerlerini incelemek üzere İzmir’e gelmiş ve nizamnamelere 

uygun olarak arsa sınırlarının belirlenmesi, yapılar arasına yangın duvarı inşa 

edilmesi ve yolların genişletilmesi uygun bulunmuştur. Daha önce 1,5 metre, 2,5 

metre ve 4 metre genişliğinde olan yollar, 4,5 metre ve 6 metre genişliğinde yeniden 

inşa edilecektir. Ayrıca yangın alanında yeniden inşa edilecek yapılarda, yangının bir 

yapıdan diğerine atlamasına engel olmak için balkon ve cumba yapılmamasına karar 

verilmiştir (BOA, A.MKT.57/67). 19 Ekim 1845 tarihinde yangın yerini incelemek 

üzere İzmir’de bulunan Ebniye-i Hassa Müdürü’ne gönderilen bir yazıda, yanan 

alandaki bina ve yolların yapımına ilişkin sözü geçen hükümlere göre düzenlenip 

genişletilmesine karar verilmesi ve yangın yerlerinin haritasının hazırlanarak 

düzenlenmesine başlanmasının Müslüman, Gayrimüslim ve yabancı vatandaşları 

memnun ettiği belirtilmektedir (BOA, C.BLD.5791).  

Bilsel (1999, s. 218), Ermeni Mahallesi’nde yapılan düzenleme sonucunda, 

mahalleyi sınırlayan Haliliye ve Reşadiye Caddeleri’nin Kervan Köprüsü ile kent 

merkezi arasındaki bağlantı yolları olarak yeniden düzenlendiğini kaydeder, bu iki 

caddenin arasındaki sokaklar ise, birbirine paralel ve dik açılı olacak şekilde 

açılmıştır. Oluşan yapı adaları mümkün olabildiğinde birbirine eşit dikdörtgenler 

şeklinde tasarlanmıştır (Şekil C.28). Storari haritası 1854-1856 yılları arasında 

hazırlandığına göre, Ermeni Mahallesi’nin 1848’de benimsenmiş olan şehircilik 

prensiplerine göre yeniden düzenlenmesinin hızla yapıldığı anlaşılmaktadır. 1856 

tarihinde İzmir hakkında bir rapor hazırlayan Rolleston (1856, s. 10), 1845 

yangınından sonra mahallenin yeniden inşa edilme sürecinde özellikle sokak 
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genişliklerine dikkat edildiğini belirtmiştir. Yıkılmış olan birçok evde hala yangının 

izlerinin görülebildiğini kaydeden Rolleston (1856, s. 10), mahallenin genel 

görünümünün iyi ve temiz olduğunu; sokakların düzgünlük ve doğrusallıklarıyla 

göze çarptığını bildirmiştir. Ayrıca yazara (1856, s. 8) göre, Ermeni Mahallesi, 

yapılarının beyazlığıyla diğer mahallelerden hemen ayrılmaktadır. Bu düzenleme, 

Ebniye nizamnamesinin erken tarihli uygulamalarından biri, hatta Bilsel’in (1996, s. 

283) vurguladığı gibi, belki de ilk uygulaması olması açısından 19. yüzyıl Osmanlı 

şehircilik tarihi için önemlidir. Bilsel (1999, s. 218), İzmir’deki Ermeni Cemaati’nin 

yangından sonra Avrupa gazetelerine yardım çağrıları gönderdiğini, bu nedenle 

projenin uygulamasını destekledikleri olasılığı üzerinde durmuştur. Ancak, projenin 

uygulama sürecindeki organizasyonun nasıl olduğu bilinmemektedir. Bu konuda 

edinilen sınırlı bilgilerden, merkezi yönetimin mühendislerini görevlendirdiği ve 

planların hazırlandığı anlaşılmaktadır. Sonraki aşamaların nasıl gerçekleştiğine 

ilişkin bilgi edinilememiştir.  

Storari’den sonra 1876 yılında Lamec Saad58 İzmir’in planını hazırlamıştır (Şekil 

C.29). 1/5000 ölçekli çizimde, yapı adaları, sokaklar ve anıt yapılar gösterilmiştir. Bu 

planın 1854-1856 planından en önemli farkı, kentteki yeni ulaşım aksları ve rıhtımın 

yapılmış olmasıdır. Tamamlanan Aydın ve Kasaba demiryolu hatları ve bunlarla 

ilişkili terminal binaları (Alsancak ve Basmane garları) haritada görülmektedir. Yine 

Storari haritasında olduğu gibi, kentin gelişiminin kuzey ve doğuya doğru devam 

ettiği anlaşılmaktadır (Şekil C.30). Kıyının doldurularak düz bir hat elde edilmesiyle 

gerçekleştirilen rıhtım ve onu tamamlayan liman projesi, kentin deniz tarafında yeni 

yerleşim alanları oluşturmuştur. Ancak projenin uygulaması henüz tamamlanmıştır, 

bu nedenle Saad haritasında rıhtımda boş parseller görülmektedir; kıyıda yeni yapılar 

inşa edilmemiştir. Storari haritası ile karşılaştırıldığında, 20 yıl içinde İzmir’de 

gerçekleştirilen kentsel düzenlemelerin kıyı odaklı olduğu anlaşılmaktadır. Rıhtım ile 

oluşturulan yeni yerleşim alanları dışında, yürürlükteki imar kurallarına göre 

düzenlenmiş veya yenilenmiş bir alan bulunmamaktadır.  

Selanik’in ilk kent planı, 1880-1882 yılları arasında Belediye mühendisi A. 

Wernieski tarafından hazırlanmıştır (BOA, Y.EE.64/4) (Şekil C.31). 1/2500 ölçekli 

                                                 
 
58 Aslen Lübnanlı Maruniler’den olup Almanya’da yaşayan Saad, İzmir haritasını hazırladıktan sonra 
Almanya’da tıp eğitimi görmüş; sonrasında Osmanlı İmparatorluğu’nda karantina doktoru olarak 
yıllarca çalışmıştır (Sieve, 2011, s. 22-27). 
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plan, sadece sur içindeki mevcut kent yerleşimini kapsamakta, sur dışından giden 

yollar ile sur dışındaki yerleşim alanlarını göstermemektedir. Sur içi kentin yolları, 

yapı adaları ve önemli anıtsal ve kamusal yapıları işlenmiştir. Haritanın lejantına 

göre, 40 adet cami, mescit ve tekke; 14 kilise; dört sinagog; on okul ve dokuz 

hamamın yanı sıra Metropolit Kilisesi, hastane, Karantina İdaresi gibi önemli yapılar 

listelenmiştir (Şekil C.32). Yerleşim alanı dikkate alındığında, Bölüm 3.3’te 

değinilen 19. yüzyıl Selanik haritalarında görüldüğü gibi, Yedikule’nin güneydoğu 

ve güneybatı eteklerinde yerleşim olmayan alanlar bulunmaktadır. Sokaklar ve 

yerleşim dokusu ele alındığında ise, Selanik Belediyesi kurulduktan sonra Sabri Paşa 

Caddesi, Vardar Caddesi gibi açılan ve/veya genişletilen yollar göze çarpmaktadır. 

Bu yolların genişliği ve düzeni ile ara sokakların farkı hemen belli olmaktadır.  

Yerleşim dokusunun ayrıntılı olarak incelenmesine olanak tanıyan bu planda, Vardar 

Caddesi’nin güneyinde kalan alanın düzensiz bir dokuya sahip olduğu, yapı 

adalarının boyutlarının ve şekillerinin birbirlerinden farklı olduğu görülmektedir. Bu 

alandaki en düzenli kısım, yapımı 1882 yılında tamamlanan (Yerolympos, 1996, s. 

67) rıhtım bölgesidir. Bu kesimde deniz surlarının yıkıldığı ve denizin doldurularak 

İzmir’dekine benzer düzgün bir rıhtım elde edildiği görülmektedir. Ancak, İştira 

bölgesinin mevcut organik yol dokusunu koruduğu, yeni inşa edilen rıhtım 

çevresindeki yol ağına bu bölgenin eklendiği anlaşılmaktadır. Planda, Vardar 

Caddesi’nin kuzeyi ile sahil kesimi arasındaki yolların birleştirilmeye çalışıldığı, bu 

sayede yeni gelişme alanı olan rıhtım ile kentin bütünleştirildiği görülmektedir: 

Örneğin Aya Sofya Camisi’nin önünden geçen yol (Aya Sofya Caddesi) uzatılarak, 

Metropolit Kilisesi’nin bulunduğu parsel bölünmüş ve yol rıhtıma dek uzatılmıştır 

(Yerolympos, 1997, s. 84). Rıhtımda oluşturulan yeni yapı adalarının tümünün içi 

kentin geri kalanında bulunan yapı adalarıyla aynı renkte tarandığından, sahildeki 

dolu ve boş parselleri ayırt etmek mümkün olmamaktadır. 

Wernieski haritası, Selanik’in mevcut durumunu ve sur içi yerleşim dokusunu 

ayrıntılı gösteren ilk kent planı olması nedeniyle önemlidir. Plana göre, kentin ana 

aksları Vardar Caddesi, Sabri Paşa Caddesi ile yeni inşa edilen Rıhtım Caddesi’dir. 

Kentin odak noktalarını, İştira, Vardar Caddesi’nin güneyindeki bedesten ile 

çevresindeki ticaret bölgesi oluşturmaktadır. Vardar Caddesi’nin kuzeyinde, 

Müslüman mahalleri arasındaki camiler ve Hükümet Konağı daha küçük ölçekli 
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odak noktalarını meydana getirmektedir. Planın, sur dışındaki yerleşim ve yol 

dokusuna ilişkin hiçbir bilgi içermemesi büyük bir eksikliktir.  

Wernieski haritasından sonra 1882/83 tarihinde Erkân-ı Harbiye Matbaası tarafından 

bir Selanik haritası daha basılmıştır (Şekil C.33). Wernieski haritasına oldukça 

benzeyen bu çizimde, kuzeybatı surlarının hemen dışındaki doku kısmen de olsa 

görülmektedir, ancak yine de sur içi kentin sur dışındaki ulaşım ağı ve yerleşimlerle 

ilişkisini anlamak için yeterli değildir. Wernieski planında olduğu gibi, kentin önde 

gelen yapıları harita üzerinde işaretlendirilmiş, bazı sokakların isimleri işlenmiştir. 

Rıhtım alanı ele alındığında, Wernieski’den farklı olarak bu planda henüz boş 

parsellerin işlenmemiş olduğu görülmektedir. Dolayısıyla rıhtım inşa edildikten iki 

yıl sonra, Beyaz Kule ve Saias İplik Fabrikası arasında yerleşimin neredeyse hiç 

olmadığı anlaşılmaktadır.  

Wernieski ve Erkân-ı Harbiye haritalarının ortak noktası, kentin mevcut durumunu 

yansıtmalarıdır. Bu çizimlerde herhangi bir planlama kararı okunamamaktadır. Buna 

karşın, 1879 yılında Selanik Belediyesi’nin doğu surlarının yıkılması sonucu 

oluşacak genişleme alanı (Hamidiye Mahallesi) için hazırladığı plan, kentin sadece 

bir alanını içerse de, planlama kararlarını göstermesi bakımından önemlidir (Şekil 

C.34). Surların bitişiğinde 12 hektarlık bir alanı kapsayan ve 1/1000 ölçeğinde 

hazırlanan plan, açılması tasarlanan 18 metre genişliğindeki Hamidiye Caddesi ile bu 

caddenin iki yanında oluşturulacak parselleri ve yeni sokak dokusunu göstermektedir 

(Yerolympos, 1999, s. 50-51). Surlara bitişik parsellerin eninin dar, caddenin 

doğusundaki parsellerin (özel bir şahsa ait tarım alanları) ise, daha büyük olduğu 

gözlenmektedir. Planda yürürlükteki kanunlar uyarınca, 12, 9 ve 7,5 metre 

genişliğinde açılması tasarlanan yollar işlenmiştir (Yerolympos, 1996, s. 70). Kim 

tarafından hazırlandığı bilinmeyen planın notunda “inşaat yapmak amacıyla açılan 

bulvar ve arazi sınırları belirtilmektedir” ifadesinden (Yerolympos, 1999, s. 51) 

alanın yerleşime açılmak üzere hazırlandığı anlaşılmaktadır. Yerolympos’un bu alan 

için hazırladığı planda, 1898’e dek inşa edilen yapılar ve ağaçlandırılmış yollar 

görülmektedir (Şekil C.35).   

Kente ilişkin kararları içeren ilk bütüncül plan ise, 1889 yılında Selanik Belediyesi 

tarafından basılmıştır. Belediye mühendisi Achille Campanaki tarafından hazırlanan 

planda (Yerolympos, 1999, s. 47) tasarlanan genişleme alanları kentin hem 

doğusunda, hem batısında bulunmakta olup, yaklaşık eşit büyüklüğe sahiptir 
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(Yerolympos ve Colonas, 1999, s. 172) ve 150 hektarlık bir alanı kapsamaktadır 

(Yerolympos, 1997 s. 85). Sur dışı yerleşim ilk kez bu planda gösterilmiştir (Şekil 

C.36). Yine ilk kez bu planda yapımı 1873’te tamamlanan ilk demiryolu hattının 

(Selanik-Mitroviça hattı) kentle ilişkisi ve kentin batısında konumlanan istasyon 

binası görülmektedir. Planda sur içi yerleşim A-K harfleri arasında bölümlenmiş, sur 

dışındaki alanlar ise P (batı) ve R (doğu) harfleriyle belirtilmiştir. Önemli anıtların, 

kent içindeki ve dışındaki yol ağının ayrıntılı olarak okunabildiği planda, yeni 

yerleşim alanlarının da nasıl tasarlandığı görülmektedir.  

Yerolympos (2004, s. 149), planda Beyaz Kule ile kentin güneyinde –sur dışında- yer 

alan Allatini Değirmeni arasında 1887’de yapılması planlanan59 ve 1890’da 

uygulaması başlatılan kıyı dolgu alanlarının bulunmadığını belirtir. Kentin doğu 

kesiminde oldukça geniş bir alanı kapsayan bu dolgu projesine ilişkin planlama 

ayrıntıları çizime yansıtılmamıştır. Bunun dışında, kentin doğusunda planlanan 

bölgenin batıya oranla çok daha geniş bir alana yayıldığı görülmektedir. Burada ana 

yol dokusu mevcut kırsal yolları takip etmektedir (Yerolympos, 2004, s. 150), ara 

yollar ise ana yollara paralel ve dik açılı olacak şekilde düzenlenmiştir. Yeni 

planlanan kesim, 1879’da tasarlanan ilk genişleme alanı ile birleşmektedir, arada 

kalan alan ise askeri tesislere ayrılmıştır (Yerolympos, 2004, s. 150). Kentin 

batısında ise, tren istasyonunun kuzeyine doğru uzanan, 1200 metreye 500 metrelik, 

dik açılı ve yaklaşık eşit boyutta dikdörtgen yapı adalarından oluşan bir diğer 

planlama alanı görülmektedir (Yerolympos, 2004, s. 150). Kentin sur içindeki 

yerleşim alanında dokusal bir farklılık görülmemektedir, ancak kuzey periferisinde, 

Çavuş Manastırı’nın güneyindeki alanın dolmuş olduğu görülmektedir. 

Mühendis H. Salem’in Wernieski’den yaklaşık 10 yıl sonra (1892) hazırladığı 

Selanik Kenti Planı, kentin sur içi yerleşimi ile batı ve doğusundaki gelişme 

alanlarını kısmen kapsamaktadır (Şekil C.37). Plana göre kent bölgelere ayrılmış ve 

her bölgedeki yapı adaları tek tek numaralandırılmış, önemli yapılar işaretlenmiştir. 

Yol dokusunun ve yapı adalarının sur içinde ayrıntılı olarak işlendiği, sur dışı 

alanlarda ise planlanan yapı adalarının çizildiği görülmektedir. Hamidiye Mahallesi 

gibi kısmen yapılaşmanın olduğu yeni genişleme alanlarında yapıların konturları 

belirtilmiştir. Bu planda ayrıca, 1889 Campanaki planından farklı olarak Beyaz 
                                                 
 
59 05.10.1887 tarihli, İ.DH.1051/82580 sayılı belge, Selanik kentinin doğu kıyısına rıhtım inşasını 
konu almaktadır. 
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Kule’den doğuya doğru uzanan sahilin dolgu planının çizildiği fark edilmektedir. 

Belediyenin bu planı 1890 yangınından sonra hazırlatmış olması gerekir, çünkü 

önceki planlardan farklı olarak Vardar Caddesi’nin güneyi ve İştira’nın doğusunda 

kalan bölge düzgün ızgara planlı bir dokuya sahiptir. Bu yüzden, yangın alanlarının 

yürürlükteki 1882 Ebniye Nizamnamesi’ne göre tasarlandığı anlaşılmaktadır.  

Yerel yönetimin sınırlı maddi olanaklarına karşın, Sabri Paşa’nın başlattığı rıhtım ve 

liman projesinden sonra, kent morfolojisini en çok etkileyen değişim, 3-4 Eylül 1890 

yangınından sonra gerçekleştirilmiştir. Kent merkezinde, Vardar Cadddesi ile sahil 

arasında, ticaret alanının kuzeydoğusunda kalan yaklaşık 20 hektarlık bir alan 

yanmıştır (Şekil C.38). Selanik Valisi Galip Paşa Mabeyn Başkâtipliği’ne yazdığı 

mektupta, yangında 1302 hane ile 164 dükkan, Aya Sofya Camisi ile bir başka cami, 

iki kilise ve 17 havranın yok olduğunu bildirmiştir (Y.PRK.ASK.64/2). Selanik 

Tümeni Kumandanı’nın kaydettiğine göre, İngiltere ve Yunanistan 

konsolosluklarıyla Rum Metropoliti’nin konutu da yanmıştır (Y.PRK.ASK.64/2) 

(Şekil C.39). Valinin belirttiğine göre, yangından yaklaşık 12.000 kişi zarar 

görmüştür, bunların 11.000’i Yahudi Cemaati’ndendir; üstelik yanan yapıların çoğu 

sigortasızdır (Y.PRK.ASK.64/2).  

Yangın sonrasında Selanik’e çeşitli ülkelerden para ve gıda yardımı geldiği 

bilinmektedir. Örneğin, Yunanlı bir banker olan A. Sinfero, Rum Cemaati’nin 

yangında yok olan yapılarının inşası için hem maddi yardım göndermiş, hem de 

yanında getirdiği mühendislerle yangın alanını ziyaret etmiştir (HR.TO.14/76). Bu 

büyük afet sonucunda yerel yönetim yangın alanının yeniden düzenlenmesi için 

çalışma başlatmıştır. Çalışmaların ne kadar sürede ve nasıl tamamlandığına ilişkin 

ayrıntılar bilinmemektedir, bu konuda edinilen bilgiler oldukça sınırlıdır. 07.10.1893 

tarihli bir belgeden yangın alanının taksiminin yapıldığı ve bunun sonucunda Yahudi 

bir şahsa bırakılan arsada bir kiliseye ait kalıntılar ortaya çıktığı, bu nedenle arsanın 

bedeli Belediye Sandığı’ndan ödenmek üzere istimlak edilmesine karar verildiği 

anlaşılmaktadır (DH.MKT.91/19). Yangından yaklaşık iki yıl sonra arazi taksimi 

üzerine yazışmalar gerçekleştiğine göre, yeni düzenlenen alanların inşası ancak bu 

süreden sonra başlamış olmalıdır. 

Sonuç olarak, yangın alanında yeni nizamnamelere uygun olarak ızgara planlı bir 

düzen sağlanmıştır (Şekil C.40). Düzgün dörtgenlerden oluşan yapı adalarında 

binaların ana cepheleri adanın çevresi boyunca sıralanmıştır (Yerolympos, 1999, s. 
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87). Bu düzenleme ile, kent merkezinde ilk kez geniş caddeler açılabilmiştir. Yanan 

alanın merkezinde bulunan Aya Sofya Camisi boyunca uzanan Aya Sofya Caddesi 

18 metre genişliğe (Şekil C.41), Capanaca (günümüzde Tsimiski) ve Hamam 

Matalon (günümüzde Vasileos Irakliou) Caddeleri ise, 12 metre genişliğe 

çıkartılmıştır (Yerolympos, 1999, s. 87-88). Çıkmaz sokaklar kaldırılarak, düzgün bir 

doğrultu izleyen ve belli genişlikte yollar açılmaya çalışılmıştır. Ayrıca 

nizamnamelere göre, 3-4 katlı yapıların inşasına izin verildiğinden, düzenleme 

yapıldıktan kısa bir süre sonra, Aya Sofya Caddesi boyunca “güzel yapılar 

sıralanmıştır” (Yerolympos, 1999, s. 88) (Şekil C.42, C.43).  

Günümüzde, yangın sonrası yeniden inşa edilecek mahallelerde mülk sınırlarını 

belirlemek için yapılmış olan herhangi bir kadastral çalışma verisine ulaşılamamıştır. 

Ancak kentin 1917’de geçirdiği ve daha büyük bir alanı etkileyen yangın sonrasında 

hazırlanan kadastral çizimler ve 1917 yangını öncesi çekilen fotoğraflar 

(Yerolympos, 2002), düzenleme yapılan Aya Sofya Camisi ve çevresindeki mahalle 

dokusunu göstermesi açısından önemlidir (Şekil C.44). Bu verilere göre, yangın 

alanında mümkün olabildiğince aynı büyüklükte yapı adaları oluşturulmaya 

çalışıldığı görülmektedir, yapılar ada çevresinde dizilmiş olduğu için bazı yapı 

adalarının ortasında boşluk bulunmaktadır. Bazı yapı adalarının ortasında ise, daha 

küçük ölçekli çatılar göze çarpmaktadır, bunlar büyük olasılıkla sonradan yapılmış 

eklentiler olmalıdır. 

Kent merkezinin yanı sıra, daha önce değinildiği gibi, bu yangından zarar gören 

Yahudi vatandaşlar için cemaatin ileri gelenlerinin ve yurt dışındaki Yahudilerin 

yardımlarıyla sur dışında Vardar ve Hirsch mahalleleri ile Kelemeriye Mahallesi 

kurulmuştur. Bu mahallelerin kurulması hızla gerçekleştirilmiştir: Mart 1892’de 56 

konuttan oluşan Hirsch Mahallesi’nin bir bölümü kiracıların oturabileceği duruma 

gelmiştir (Anastassiadou, 2001, s. 115). Bu mahalleler, imar kurallarına uygun olarak 

ızgara planlı bir doku içine oturtulmuş aynı büyüklükteki konutlardan oluşmaktadır; 

mahallenin ortasında küçük bir meydan ve sinagog, okul, fırın, dükkan ve benzeri 

yapıların bulunduğu bir sosyal donatı alanı öngörülmüştür (Anastassiadou, 2001, s. 

115). Selanik Belediyesi Arşivleri’nde bulunan “Selanik Suluboya Haritaları” olarak 

anılan 1898-99 tarihli planlarda demiryolu istasyonunun kuzeyindeki yeni 

yerleşmeler görülmektedir (Şekil C.45). Yerolympos’un (2004) yayınladığı 1930 
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tarihli bir hava fotoğrafında Kelemeriye Mahallesi aynı büyüklükte evleri ve ızgara 

planıyla net olarak seçilmektedir (Şekil C.46). 

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde üç adet Selanik kentine ait harita bulunmaktadır: 

HRT.H.2129, HRT.H.1099 ve HRT.H.204. İlk iki harita, tarihsiz olup 1/10.000 

ölçeğinde hazırlanmıştır. İlk harita Fransızca, ikinci harita Osmanlıca hazırlanmıştır. 

Çizim teknikleri benzer olan iki harita büyük olasılıkla aynı tarihte hazırlanmıştır. 

Haritalarda yangın sonrası hem kent merkezinde, hem de kent dışında planlanan 

ızgara dokulu alanlar görülmektedir. (Şekil C.47, C.48). Kentin batısında yerleşime 

açılan Vardar Mahallesi, demiryolu istasyonu, doğusunda ise, Beyaz Kule’den 

Allatini Değirmeni’ne dek uzayan sahilde yapılmış ve yerleşime açılmış olan dolgu 

alanları görülmektedir. 1892 Salem planına göre en önemli farklılık, yapımı 

tamamlanan Selanik Limanı Projesi’dir. Ayrıca kuzey surlarının hemen dışında inşa 

edilmiş Hamidiye Hastanesi de bulunmaktadır. Bu nedenle haritaların 1903 

tarihinden sonra yapılmış olabileceği düşünülmektedir 2129 numaralı haritada ek 

olarak, mevcut tramvay hatları ile açılması düşünülen yeni hatlar plan üzerinde 

işaretlenmiştir. 204 numaralı harita ise (Şekil C.49) 1900 yılına tarihlenmektedir 

(Yerolympos, 2004, s. 195). Osmanlıca hazırlanan harita, diğer iki haritayla içerik 

olarak benzerlik göstermektedir. Bu haritalar, 20. yüzyıl başında kent uzamını 

göstermesi bakımından önemlidir. 1880-1882’de hazırlanan ilk kent planı ile 

karşılaştırıldığında, 20 yıl gibi bir süre içinde nüfusu yaklaşık % 50 artan kentin 

surların dışına taşıp nasıl genişlediği anlaşılmaktadır.  

5.1.3 Altyapı ve ulaşımda yenilikler 

Belediye örgütünün kurulmasıyla birlikte İzmir ve Selanik’te altyapının geliştirilmesi 

üzerine çalışmalar yapılmıştır. İçme suyu şebekesinin iyileştirilmesi, belediyelerin en 

önemli sorunlarından biri olmuştur. İzmir’de içme suyunun çıkarılması ve işletilmesi 

imtiyazı, 1893 yılında bir Belçika şirketi olan Osmanlı Su Şirketi’ne verilmiştir; 

1895 yılında bir su işleme fabrikası kurulduktan sonra, imtiyaz süresi 87 yıllığına 

uzatılmıştır (Bilsel, 2008, s. 159). Selanik’te ise, öncelikle belediyenin 

kurulmasından sonra çeşitli mahallelerde birçok çeşme inşa edilmiş, mevcut 

çeşmelerin bir kısmı onarılmıştır (Anastassiadou, 2001, s. 146). 1880 yılında 

belediye Urumcuk mevkiindeki değirmenleri satın alarak bölgedeki su kaynaklarını 

Selanik kenti için kullanmıştır, ancak artan nüfusa karşı bu önlem de yetersiz 
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kalmıştır ve 1891 yılında padişah iradesiyle verilen imtiyaz kullanılarak Osmanlı 

Selanik Su Şirketi kurulmuştur (Anastassiadou, 2001, s. 146-147). Büyük ölçüde 

Belçika hisseli şirket, fabrikasını kentin batısında, Vardar Kapı’nın dışında inşa 

etmiştir. Açılan kuyularda büyük miktarda içme suyu bulunmuş, şirket kentte 80 

km’ye yayılan bir şebeke inşa etmiş, ayrıca ana yollar üzerine yangın ve sulama 

muslukları yerleştirmiştir (Anastassiadou, 2001, s. 147).  

İçme suyunun yanı sıra kentlerin aydınlatılması da bu dönemde önemli bir konu 

olmuştur. İzmir’de 1862 yılında havagazı ile Frenk Mahallesi’nin aydınlatılması 

imtiyazı 40 yıllığına İngiliz A. Edwards’a verilmiştir, bu kişi aynı zamanda İzmir-

Kasaba demiryolu hattının inşa imtiyazını da almıştır (Bilsel, 2008, s. 159). Edwards, 

merkezi Londra’da olan Osmanlı Gaz Kumpanyası’nı kurmuştur; 1902’de bir başka 

İngiliz şirketi Alsancak’ın doğusunda ikinci gaz fabrikasını inşa etmiştir (Bilsel, 

2008, s. 159). Selanik’in havagazına kavuşması daha geç olmuştur: 1887 yılında 

Osmanlı hükümeti ile imzalanan sözleşme uyarınca, havagazı ile aydınlatma 

şebekesinin Selanik kentinde kurulması ve işletilmesi tekeli İngiliz uyruklu Kirby’ye 

bırakılmıştır; Kirby ise, haklarını bir Fransız şirketine devretmiş, o şirket de 

imtiyazını Belçikalı girişimcilere satmıştır (Anastassiadou, 2001, s. 151). Bunun 

üzerine, Belçikalılar Beşçınar Parkı’nın yakınında havagazı fabrikası kurmuşlar ve 

1890 yılında fabrikayı faaliyete geçirmişlerdir (Anastassiadou, 2001, s. 151). Kentte 

aydınlatılan ilk yer rıhtım olmuştur, birkaç yıl sonra kent merkezindeki Aya Sofya 

Caddesi gibi kalabalık sokaklara ve Hamidiye Mahallesi’nin ana caddelerine de 

lambalar yerleştirilmiştir (Anastassiadou, 2001, s. 152).  

1892 yılında İzmir’de Alsancak’ın doğusunda Belçikalı bir şirket tarafından ilk 

elektrik tesisi kurulmuştur (Bilsel, 2008, s. 159) (Şekil C.50). 1899 yılında, Selanik 

ve İzmir şehirlerinde tramvay yapımı ve elektrikli aydınlatma imtiyazı İngiliz 

parlamento üyesi Bartlett’e verilmiştir (BEO.1367/102509). 1905 yılında ise, II. 

Abdülhamid, İzmir, Selanik ve Şam kentlerinde elektrik şebekesinin inşa edilmesi 

için izin vermiştir (Bilsel, 2008, s. 159-160). 

Haberleşme ve kentsel altyapıdaki gelişimler doğrultusunda İzmir’de 1834’te Büyük 

Postane (Osmanlı Postanesi), 1837 yılında Fransız ve Avusturya Postaneleri, 1857’de 

Rus Postanesi açılmıştır (Güner, 2005, s. 11). 1876 İzmir Takvim ve Rehberi’ne 

göre, adı geçen postanelerin dışında, İngiliz, Mısır ve Yunan postanelerinin de 

bulunduğu kaydedilmiştir (Berber, 2008, s. 55). 1895 Şark Ticaret Yıllığı’na göre 
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Selanik’te Fransız, Avusturya ve Rus postaneleri bulunmaktadır (Annuaire Oriental 

du Commerce, 1895, s. 858). 

Altyapıda sözü geçen gelişmelerin yanı sıra, demiryolu ve tramvay hatlarının inşa 

edilmesi, hem ulaşım ağlarının gelişmesine, hem de kent ekonomisinin kalkınmasına 

yardımcı olmuştur. İzmir Selanik’ten daha önce demiryolu ağına kavuşmuştur: 1866 

yılında İzmir-Aydın ve İzmir-Kasaba demiryolu hatları tamamlanmıştır (Bilsel, 

2008, s. 148-150) (Şekil C.51). Daha sonraki yıllarda Aydın hattı Söke’ye, Kasaba 

hattı ise Bandırma’ya dek uzatılmıştır (Kütükoğlu, 2001, s. 523). Selanik ise önce 

Mitroviça’ya (1873) bağlanmış, sonra Üsküp hattı (1874), Belgrad hattı (1888), 

Manastır hattı (1894) ve sonunda kenti İstanbul’a bağlayan Dedeağaç hattı (1896) 

inşa edilmiştir (Anastassiadou, 2001, s. 156) (Şekil C.52). 

İzmir ve Selanik’te demiryolu inşası, imparatorluğun diğer kentlerinde olduğu gibi 

yabancı girişimcilere verilen imtiyazlar sayesinde gerçekleştirilebilmiştir. 1856 

yılında İngiliz girişimcilerin İzmir-Aydın demiryolunu inşa etmek için elde ettikleri 

imtiyaz sonucunda, İzmir-Aydın Demiryolu İşletmesi kurulmuştur (Bilsel, 2008, s. 

148). 1858’de Alsancak’ta Aydın hattının merkez gar binası inşa edilmiştir. Bu 

sayede Ege’nin iç kesimleri kıyıya bağlanmıştır. Ancak, mevcut limanın 

Alsancak’tan uzak olması, İzmir’in hinterlandından gelen ürünlerin limana 

aktarılabilmesi için başka bir çözüm üretilmesini (gar ile liman arasında tramvay 

hattı inşası) gerektirmiştir.  

Aslında Bilsel (2008, s. 148-149) garın Alsancak’ta, kentin yeni gelişim alanında 

kurulmuş olmasını, buradaki spekülatif beklentilerin arttığının bir göstergesi olarak 

değerlendirmektedir (Şekil C.53); çünkü garın yeri kentin gelecekteki gelişme 

aksının bu doğrultuda olmasını belirleyen önemli bir etkendir. İngiliz Konsolosu 

Hyde Clark’ın raporundan aktardığına göre, hattın kent merkezine erişim işleminden 

kasıtlı olarak vazgeçilmiştir ve merkez garın yerinin belirlenmesinde Alsancak’ta 

olası yeni bir limanın yapılması etkili olmuştur (Bilsel, 2008, s. 149). Demiryolunun 

uzantısı olacak bir yük limanı Alsancak’ta inşa edilmiştir, ancak tüm ticaretin 

gerçekleştiği ana limanın bu alanda olması projesi, Osmanlı yetkililerinin ve Frenk 

Sokağı’ndaki Avrupalı tüccarların mevcut kent merkezinin öneminin azalacağını 

düşündükleri için çekinmelerine yol açmıştır (Bilsel, 2008, s. 149).  
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Bu konuda 16.02.1857 tarihinde Journal de Constantinople’da (sayı 780, s. 1) 

yayınlanan “Chemin de Fer de Smyrne a Aydın” başlıklı makalede, İzmir Limanı’nın 

Alsancak’ta mı yoksa Türk kesiminde (dolan eski limanın çevresi) mi yapılacağına 

ilişkin tartışmalara yer verilmiştir. Makaleye göre, bu konuyu incelemek üzere gelen 

iki komisyon, sözü geçen yerleri incelemiş ve demiryolu yapımını üstlenen şirketin 

bu konuda karar vermesi gerektiğini bildirmiştir. Avrupalı ve yerli mal sahipleriyle 

bu konuda yapılan toplantılardan söz edildiği makalenin anonim yazarına göre, 

limanın Türk kesiminde yapılmasında yarar vardır, çünkü Alsancak’ta dokların, 

hangarların, antrepoların sıfırdan inşa edilmesi lazım gelirken Türk kesiminde iki 

gümrük binası, hanlar ve dükkanlar bulunmaktadır, üstelik bu kısım ticaret 

merkezine yakındır. Yazara göre, limanın Alsancak’ta yapılmasını isteyen çıkar 

sahipleri “altın hayallerinin uçup gittiğini görüyorlar, buna karşılık Türk, Rum ve 

Yahudi mahalleleri değer kazanıyor, işçi sınıfı rahata eriyor ve tüm bir toplum üç-beş 

spekülatörün çıkarlarına kurban edilmiyor”. 

İzmir-Kasaba hattı ise, bir İngiliz ve bir Hollandalı tüccarın 1859 yılında aldıkları 

imtiyaz sonucu 1863 yılında kurdukları İzmir-Kasaba Demiryolu Kumpanyası ile 

inşa edilmiştir. Hat öncelikle gelir düzeyi yüksek Avrupalı tüccarların ikamet ettiği 

bir banliyö olan Bornova’ya, sonra da 1866 yılında Kasaba’ya dek inşa edilmiş, 1888 

yılında ise, Manisa’ya kadar uzatılmıştır. Bu hattın İzmir kentindeki merkez garı ise 

Basmane mevkiinde inşa edilmiştir (Bilsel, 2008, s. 150). 

İzmir demiryolu aracılığıyla hinterlandına bağlanmış, hem ürünlerin aktarımı, hem 

de insanların ulaşımı kolaylaşmıştır. Üstelik, Buca, Bornova gibi yerleşim alanları 

demiryolu hattı sayesinde artık İzmir’in yakın köyleri olmaktan çıkıp banliyöleri 

durumuna gelmiş; önceleri yerleşimin çok az olduğu Karşıyaka, Bayraklı gibi alanlar 

ise, gelişip kalabalıklaşmaya başlamıştır (Bilsel, 2008, s. 151).  

Selanik’te demiryolu çalışmalarının bir kısmı (Mitroviça ve Üsküp hatları) Baron 

Hirsch’in kurduğu Fransız Rumeli Demiryolu Kumpanyası tarafından 

gerçekleştirilmiştir; bir kısmını (Selanik-Dedeağaç hattı) ise Régié Générale pour la 

Construction des Chemins de Fer isimli Fransız ve Belçikalı finans gruplarından 

oluşan bir konsorsiyum üstlenmiştir (Anastassiadou, 2001, s. 156-157). Ayrıca, 

Almanya’da Deutsche Bank adına çalışan A. Kaulla’ya Selanik-Manastır hattının 

yapım imtiyazı verilmiştir (Anastassiadou, 2001, s. 157). Merkez istasyon ise, sur içi 

yerleşiminin dışında, Vardar Kapı’nın güneybatısında kurulmuştur (Şekil C.54). Gar 
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binasının denize yakın olması, sonradan inşa edilecek liman ile ilişkili olması 

bakımından da önemlidir. Demiryolu ağıyla Balkan yarımadası ve Avrupa’ya 

bağlanan Selanik, bölgedeki yabancı yatırımcıların mallarını daha kolay 

aktarmalarına neden olmuş, böylelikle kentin ekonomik gelişmesi hız kazanmıştır.  

Demiryolu kentler arasındaki ulaşımın güvenli, rahat ve çabuk yapılmasını 

sağlamıştır; tramvay ise, hem demiryolu ile kent merkezi arasındaki bağlantıyı 

kurmuş, hem de kent içi ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. İzmir ve Selanik’e 

önce atların çektiği tramvay vagonları gelmiş, 20. yüzyıl başında elektrikli tramvay 

devreye girmiştir. İzmir’de ilk tramvay, Alsancak ile Konak arasında rıhtımda inşa 

edilmiştir ve rıhtımın tamamlanmasıyla birlikte kullanılmaya başlanmıştır (Şekil 

C.55) (Bilsel, 2008, s. 157). Gündüz yolcuların, gece limandaki yüklerin Alsancak 

Garı’na taşınması için kullanılan tramvay hattı 1903 yılında Alsancak’ın 

doğusundaki Halkapınar’a dek uzatılmıştır (Bilsel, 2008, s. 157). Bilsel’in (2008, s. 

157) değindiği gibi, ilk tramvay hattının yönetimini Fransız sermayeli İzmir Tramvay 

Kumpanyası üstlenmiştir; Halkapınar hattını ise İzmir Belediyesi finanse etmiş, aynı 

kumpanya inşaatı gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Konak-Göztepe arasında Midhat 

Paşa’nın tasarladığı projenin hayata geçirilmesi için yerel girişimcilerin yabancı 

sermaye katkısı ile kurduğu Göztepe Tramvay Kumpanyası, hattın inşaatını 

gerçekleştirmiştir (Bilsel, 2008, s. 157). 1905 yılında Karşıyaka’da üçüncü tramvay 

hattı açılmıştır; Konak-Göztepe hattı ile Karşıyaka hattının işletme hakkı Fransız-

Belçika şirketleri tarafından alınmıştır (Bilsel, 2008, s. 157). 

Selanik’e tramvay İzmir’den daha geç gelmiştir: 1889 yılında –belediye başkanı 

olmadan önce- Hamdi Bey hükümetten Selanik’te atlı tramvay işletme ve tesis 

imtiyazını edinmiş ve 1892 yılında kurulan Osmanlı Selanik Tramvay Kumpanyası 

kentin ilk tramvay hattını rıhtım boyunca doğu yönünde, Olimpos Meydanı ile 

Hamidiye Mahallesi arasında inşa etmiştir (Anastassiadou, 2001, s. 154) (Şekil 

C.56). Kurulan ikinci hat, kent merkezinden batıya doğru Beşçınar Bahçesi’ne dek 

inşa edilmiştir; 1900’den sonra açılan üçüncü hat ise, Beyaz Kule’den kuzeye doğru 

Hamidiye Bulvarı boyunca açılmıştır (Anastassiadou, 2001, s. 154). Tramvayın 

yapımı Selanik’te kent içi ulaşımın gelişmesine yol açmıştır ve kentliler tarafından 

yoğun bir biçimde kullanılmıştır. Bunun nedeni, tramvayın kent merkezi ile sur 

dışında yeni gelişen alanları birbirine bağlamış olmasıdır (Anastassiadou, 2001, s. 

155).  
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20. yüzyıl başında İzmir’de Türk ve Ermeni girişimi ve İngiliz sermayesi ile kurulan 

Hamidiye Kumpanyası, kentin güneybatı kıyısındaki Karataş, Göztepe gibi 

yerleşimler ile Karşıyaka’yı kent merkezine bağlamayı sağlayan bir vapur hattı 

kurmuştur (Bilsel, 2008, s. 157). Tramvayın gelmesinden sonra, Selanik’te de kent 

merkezi (Beyaz Kule) ile kentin doğusuna (Allatini Değirmeni’ne dek) hizmet veren 

vapur hattı kullanıma açılmıştır (Anastassiadou, 2001, s. 156). İzmir’de kent 

merkezinden uzaktaki yerleşimler, tramvay ve vapur işletmeleri ile daha fazla 

gelişmiş ve kalabalıklaşmıştır; oysa Anastassiadou’ya (2001, s. 156) göre, Selanik’te 

tramvay ve vapur zaten gelişmiş ve kalabalıklaşmış dış mahalleleri kent merkezine 

bağlamaya yaramıştır. Sonuç olarak, her iki kentte ulaşım ağının gelişmesi, kent 

merkezi ve çevresindeki değişime katkıda bulunmuştur. 

Su, havagazı ve elektrik gibi altyapıya yönelik tesislerin inşası, İzmir ve Selanik’te 

kent merkezinin dışında, yeni gelişme alanlarının yakınında olmuştur. İzmir’de bu 

tesisler için seçilen alan Alsancak, Selanik’te ise Vardar Mahallesi’dir. Her iki 

mahallenin ortak noktası, kent planlarında “ızgara dokulu” olarak tasarlanan yeni 

alanlar olması, deniz kıyısına60 ve su kaynağına yakın olmasıdır. Demiryolu 

istasyonunun da her iki kentte benzer özellik gösteren bölgelerde inşa edilmesi 

rastlantı sonucu olmamıştır. Yeni gelişmekte olan bu alanlara yönelik arazi kullanım 

kararlarında, hem İzmir’de, hem Selanik’te yabancı işletmecilerin etkisi olduğu 

görülmektedir.  

Demiryolu ile birlikte modern liman tesislerinin inşası, Doğu Akdeniz kentleri için 

en büyük “dönüşüm”ü sağlayan etkenler olmuştur. Demiryolu sayesinde Selanik 

Avrupa’ya, İzmir Anadolu’ya bağlanmıştır; bunun ardından limanların inşası 

kentlerin hem bölgesel, hem de uluslararası ticarette önemlerinin artmasına yol 

açmıştır. Ekonomik anlamda gelişen bu kentler, aynı zamanda kozmopolit bir sosyal 

yapı barındırmıştır. Gelişen ekonomik ilişkiler ve ulaşım ağları daha fazla yabancının 

iş veya turizm amacıyla bu kentlere gelmesine yol açmıştır, dolayısıyla bu kentler 

daha zengin bir kültür hayatına sahip olmuştur. Tüm bu etkenler, kentlerin fiziksel 

görünümüne de yansımıştır. 

Her iki kentte altyapı tesislerinin inşası, ulaşım ağının geliştirilmesi gibi büyük çaplı 

projelerin organize edilmesi, yerel yöneticiler sayesinde gerçekleşmiştir. Kentlerdeki 

                                                 
 
60 Selanik Limanı da bu bölgenin yakınında inşa edilmiştir. 
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altyapı eksikliğine ilişkin kronik sorunlar, İzmir ve Selanik belediyelerinin 

kurulmasından sonra çözülebilmiştir. Ancak, maddi sıkıntılar nedeniyle belediyelerin 

bu projeleri üstlenmesi olanaksız olmuştur, bu nedenle yabancı işletmecilerin Bab-ı 

Âli’den aldıkları imtiyazlarla kurdukları şirketler sayesinde altyapı ve ulaşım gibi 

büyük ölçekli projeler gerçekleştirilebilmiştir. 

5.2 Örnek Kentsel Yenileme Çalışmaları: İzmir ve Selanik Limanları 

Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden sonra, idari, yasal, ekonomik ve toplumsal 

hayatın her alanında yenilik arayışına giren Osmanlı Hükümeti, başkentten 

başlayarak kentlerin fiziksel görünümlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara 

öncelik vermiştir. Tanzimat’ı hazırlayan reformcu bürokratlar, bu tür çalışmalar için 

gerekli yasal altyapıyı Batı ülkelerindeki yenilikleri gözlemleyerek hazırlamıştır. 

Hem kentlerin idari örgütlenmesi yeniden düzenlenmiş, hem de arazi kullanımı, 

istimlak, parselleme, mülk edinme, yol genişliklerinin sınıflandırılması, yeni inşa 

edilecek binalarda uyulması gereken kurallar, yeniden düzenlenecek alanlarda arsa-

yapı ilişkisine dek imara yönelik kurallar belirlenmiştir. Bunların yanı sıra, kamusal 

alanların ve kentsel peyzajın düzenlenmesi, sokak aydınlatması, içme suyu ve atık su 

şebekesinin kurulması, kent içi ulaşım ağının geliştirilmesi için tramvay ve vapur 

seferlerinin konması, demiryolu ile kentlerin birbirine bağlanması gibi Avrupa 

ülkelerinde uygulanan “kentsel yenilikler” Osmanlı kentlerinde de görülmeye 

başlanmıştır.  

Bu tür yenilikler gelişmekte olan kentlerin “vitrini” haline gelmiştir. Bu vitrinin 

oluşturulması yalnız merkezi ve yerel hükümetin arzusu değildir: Özellikle İzmir ve 

Selanik gibi kozmopolit kentlerin uluslararası ticaret bağlantılarından ötürü, yabancı 

tüccarlar ve işletme sahipleri kentle ilgili kararlarda söz sahibi olmak istemiş ve 

kentsel dönüşümün aktörleri arasında yer almıştır. İzmir’de özellikle İngiliz 

tüccarlar, Selanik’te konsoloslar belediye örgütünün kurulması gerektiğini 

belirtmişlerdir. Kentsel altyapı ve ulaşım ağını oluşturacak tesislerin kurulması ve 

işletilmesi, Osmanlı hükümetinin maddi kaynak sıkıntısından ötürü yabancı 

girişimcilere verdiği imtiyazlar aracılığıyla gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, aslında 

kentin tamamını ilgilendiren konularda sadece belli kesimler söz hakkı edinmiştir ve 

kentsel yenileme çalışmalarını yönlendirmiştir. Bu nedenle, İzmir ve Selanik 
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kentlerinde yapılan düzenlemeler, daha çok kentin ekonomik hayatının sürdüğü ve 

ağırlıklı olarak yabancıların ve Gayrimüslimlerin yaşadığı alanlarla sınırlı kalmıştır. 

Bu bölümde, İzmir ve Selanik kentlerinin fiziksel yapısını en çok etkileyen kentsel 

yenileme çalışması olan “rıhtım ve liman yapımı” ele alınarak karşılaştırılacaktır. 

Her iki kentte bu projelerin ortaya çıkış süreci, planlanma ve uygulama aşamaları 

tartışılacaktır. Rıhtım ve limanın kentsel kurguyu nasıl etkilediği, onu nasıl 

yönlendirdiği, 19. yüzyıl dönümünde iki kentin nasıl şekillendiğini anlamak 

açısından önemlidir.  

19. yüzyılın ikinci yarısında önce İzmir, ardından Selanik Rıhtımı’nın inşası ve her 

iki kentte modern tesislere sahip limanların kurulması Osmanlı İmparatorluğu için 

bir rastlantı değildir: Bu dönemde tüm Akdeniz kentlerinde modern liman tesislerinin 

inşasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacın ortaya çıkmasında çeşitli etkenler rol 

almıştır. Bunlardan biri, 1830’lu yıllardan başlayarak buharlı gemilerin ortaya 

çıkması ile birlikte gemilerin taşıma kapasitesinin artması ve yolculuk sürelerinin 

kısalmasıdır. Kısa zamanda daha fazla mal ve eşya taşınabildiğinden, bunların 

düzenli olarak boşaltılıp gerekli yerlere aktarılabileceği, uygun düzeneklere sahip 

rıhtımlar ve limanlar gerekmiştir.  

İzmir ve Selanik limanlarının inşasında etkili olan bir diğer faktör demiryoludur: 

1866’da İzmir’in, 1873’te Selanik’in demiryolu hatlarının tamamlanması sonucunda, 

iki kent kendilerini verimli hinterlandlarının tarım ürünleri ile besleyecek alanlara 

daha hızlı ve etkin bir şekilde bağlanmıştır. Geleneksel kervan yollarının yerini alan 

demiryolu, malların daha kısa sürede, daha çok miktarda taşınmasını sağlamıştır. 

İzmir ve Selanik gibi ekonomisi ithalat ve ihracata dayalı iki Akdeniz kentinde 

demiryolunu tamamlayacak en önemli tesis modern bir limandır. Yük bindirme ve 

boşaltma işlemlerinin çağdaş yöntemlerle gerçekleştirilebileceği, belli bir kapasiteye 

sahip depoları bulunan, sigorta acentaları, denizcilik acentaları, komisyoncular gibi 

taşımacılık ve finans sektörünün değişen yüzünü temsil edecek bürolara sahip bir 

liman iki kent için de gerekli olmuştur.   

5.2.1 İzmir Rıhtımı ve Limanı’nın yapımı 

İzmir Rıhtımı yapılmadan önce, mevcut kıyı şeridinin şekillenmesini gözden 

geçirmek gereklidir. Bunun için 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak ortaya 

çıkan İzmir fotoğrafları ile bu dönemin haritalarına ve planlarına bakılabilir. 
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Bunlardan biri, 1865 yılında hazırlanmış olan, “İzmir Sahil Şeridi Planı” adıyla 

anılan çizim, kıyıya cephesi olan yapıların tek tek işlendiği ölçeksiz bir plandır 

(Atay, 1998, s. 108) (Şekil C.57). Atay’ın Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde 

bulduğu plan, Sarıkışla’dan Alsancak’a dek kıyıdaki yapıların “Fransız Konsolosluğu 

ve bahçesi”, “Yanako’nun evi” ve benzeri ifadelerle mülkiyet durumunu ve kullanım 

türlerini gösteren bir kroki niteliğindedir. Bazı yapılar önündeki deniz parçasının 

mülkiyetinin kime ait olduğu da yazmaktadır, bu durum deniz doldurularak kazanılan 

alanları göstermektedir. Planda ayrıca bu yapıların arkasındaki yol bağlantıları da 

gösterilmiştir. Atay (1998, s. 108) bu planı rıhtım yapımı öncesinde “tapu 

kayıtlarında olası herhangi bir karışıklığı önlemek için kayıtlarla halihazır durumun 

karşılaştırılması niteliğinde bir belge” olarak yorumlamıştır. Özellikle İngiliz 

İskelesinin güneyindeki parsellerin oldukça sıkışık ve cephelerinin çok dar olduğu 

görülmektedir (Şekil C.58). 

İzmir’in ticari gelişimi için en önemli kaynak olan kıyının mülkiyetini Evkaf 

Nezareti elinde bulundurmuştur; bu nedenle İzmir’deki Evkaf Müdürlüğü kıyıdaki 

arsalara olan talebi fark edip açık arttırma usülüyle arsaları satarak61 gelir elde 

etmiştir (Zandi-Sayek, 2000, s. 60). Bu uygulama, kıyı hattının düzensiz bir şekilde 

gelişmesine ve kimi zaman mülkiyetlerin belirlenmesinde zorluklara yol açmıştır. 

Örneğin, 1859 tarihli ve İ.MMS.18/801 sayılı “İzmir'de denizden doldurularak elde 

edilmiş olan yerlerin satışı ve dağıtımıyla ilgili mütalaaya dair” başlıklı belgeye göre, 

Polonyalı Alyoni isimli bir kişi Evkaf’tan kıyıda bulunan bir arsa satın almıştır, 

ancak satın aldıktan sonra Pişmişoğlu hoca Nişan kendisine aynı arsayı satmaya 

çalışmıştır. Aynı belgeden sadrazamın İzmir’de deniz doldurularak elde edilmiş 

kısımların taliplerine açık arttırma usülüyle satılmasına ilişkin bir yazı gönderdiği, 

çünkü deniz kıyısındaki emlak sahiplerinin arasında birçok anlaşmazlıklar çıktığı 

anlaşılmaktadır. Sadrazamın isteğine cevaben Evkaf müdürlerinin peşin ve taksitli 

satışlara ait kayıtları yollamışlar, ancak bazı arsaların müdürlerin izni dışında satışı 

gerçekleştiği ortaya çıkmıştır. Kıyının mülkiyet durumunun oldukça 

karmaşıklaşmasından ötürü, 1862 tarihinde Sadaret Mektubi Kalemi’nde “İzmir 

Evkaf Müdürlüğü tarafından sahildeki yerlerin birden fazla kişiye satılmasının 

önlenmesi” üzerine bir belge hazırlanmıştır (A.MKT.MVL 143/15). 1869’dan önce 

                                                 
 
61 1826’da Evkaf Nezareti’nin kurulmasıyla birlikte, vakıf mallarının satışı mümkün olmuştur (Zandi-
Sayek, 2000, s. 60). 
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yabancılara mülk satışının yasak olmasına karşın, Osmanlı uyruklu eşleri veya 

aracılar sayesinde mal edinebildikleri bilinmektedir (Zandi-Sayek, 2000, s. 60); hatta 

Kurmuş (2008, s. 146), yasanın çıkmasından çok önce bile İzmir çevresinde 

İngilizlerin toprak aldığını belirtmiştir. 

İzmir Rıhtımı’nın yapımından önce, kentin güneyindeki kıyı hattının daha düzgün 

olduğu görülmektedir, çünkü bu alanda yapımı 1829’da tamamlanan Sarıkışla ve 

yanındaki talim alanı ile 1819’dan beri kullanıldığı bilinen Hükümet Konağı 

bulunmaktadır. Alan askeri ve idari işlevinden ötürü, kıyının kuzeyinde yürütülen 

ticaret faaliyetlerinden ayrılmış ve merkezi otoritenin simgesi durumunda olmuştur. 

Konağın ilerisinde, kuzeye doğru Tophane ile Türk Gümrüğü ve Karantina Binası 

yer almaktadır.  

Karantina Binası’nın ilerisinde Frenk Gümrüğü bulunmaktadır. Daha önce 

değinildiği gibi, 19. yüzyıldan önce de İzmir’de ihracat (Türk) ve ithalat (Frenk) için 

kullanılan iki ayrı gümrük bulunduğu bilinmektedir. Gümrük yapılarından kuzeye 

doğru gidildiğinde, deniz kıyısına bitişik olarak sıralanan yapıları ve önlerindeki 

iskeleleri görülmektedir. Bu iskeleler gemilere mal yükleme işlemleri için 

kullanılmaktadır. Genellikle konsoloslukların ikamet ettiği ve Sahil Caddesi 

(Sahiliye) olarak anılan (Atay, 1997, s. 202) bu sokağın sonu İngiliz İskelesi ile 

bitmektedir. Daha önce değinildiği gibi, İngiliz Konsolosluğu yakınında Malta 

İskelesi veya Marina adıyla da anılan İngiliz İskelesi, İzmir’e denizden çıkış noktası 

ve henüz Tanzimat dönüşümü öncesinde kentin denize açık tek gezinti yeri olmuştur 

(Beyru, 1992a, s. 347). Daha önceleri Frenk Sokağı kıyısında sıralanan yapılardan 

gerçekleştirilen denizcilik işlemleri, denizin doldurulmasıyla inşa edilen Sahil 

Caddesi ve İngiliz İskelesi’nde yürütülmeye başlanmıştır. Sahil ile ilişkili art 

alandaki Frenk Sokağı ise, Fasula Meydanı’na dek her türlü ticari aktivitenin 

yürütüldüğü bir alan olarak özelleşmiştir (Zandi-Sayek, 2012, s. 17-20). 

Kente ilişkin en erken tarihli fotoğraflardan biri, 1854 veya 1856 tarihli İngiliz ve 

Avusturya-Macaristan konsolosluklarının denizden görünümünü göstermektedir 

(Şekil C.59). Ahşap bir rıhtım üzerinde inşa edildiği görülen konsolosluk 

binalarından soldaki İngiliz, sağdaki Avusturya Konsolosluğu’dur (Atay, 1997, s. 

195). Bu fotoğraftan, daha önceki seyyahların anlatımlarıyla tutarlı olarak, yapıların 

zemin katlarının taş, üst katlarının ahşap malzeme ile inşa edildiği anlaşılmaktadır. 

Bu döneme ait bir başka fotoğraf ise, kuzey yönünden İngiliz İskelesi’ne doğru 
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bakmaktadır (Şekil C.60). Fotoğrafta sıralanan yapıların üst kat pencereleri ve sağır 

yan duvarlarından görünen ahşap kaplamalar dikkate alınarak, üst katlarının ahşap 

strüktüre sahip olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bir Avrupa mahallesi olmasına 

rağmen, geleneksel Osmanlı mimari elemanlarını ve yapı biçimlenişlerini (cumbalar, 

şahnişinler, pencereler, alaturka kiremit) gözlemek mümkündür. Bir başka dikkat 

çekici nokta ise, yapıların önünde yer alan ve Storari haritasında da görülen ahşap 

sundurmalı iskelelerdir. Adeta deniz banyolarını andıran bu strüktürler yine bu alanın 

kent merkezinden farklı bir sosyal ve mimari karaktere sahip olduğunu 

kanıtlamaktadır. 

İngiliz İskelesi’nden sonra kırılarak girinti yapan kıyı hattı, Alsancak’a doğru 

uzanmaktadır. Kırılma noktasındaki alan Bella Vista (Belle Vue) olarak anılmıştır. 

Alsancak Burnu’na gelmeden önceki son çıkıntı, buharlı çalışan bir değirmene aittir. 

Storari haritasından da izlendiği gibi, Bella Vista ile değirmen arasındaki yerleşim 

yoğunluğu düşüktür, bu alanın doğusunda, daha önce kent planlama çalışmalarında 

sözü edilen parsellenmiş kısım bulunmaktadır. 

İzmir kent merkezinin kıyısında, gemilerin yanaşıp yükleme-boşaltma işlemlerini 

yapabileceği yeterli alanın olmadığı, İngiliz İskelesi gibi bazı yerlerin de kent 

merkezinden kopukluğu nedeniyle “özel” bir rıhtım gibi işlediği görülmektedir. 

Rıhtım yapımı öncesinde sahilin girintili-çıkıntılı yapısı ve kıyıdaki yapılardan 

denize doğru uzayan iskeleler, Sarıkışla’dan Alsancak yönünde çekilen erken tarihli 

fotoğraflarda görülmektedir. Svoboda’nın 1865 tarihli fotoğrafında ön planda talim 

alanı ile Sarıkışla’nın düzgün rıhtımı, geri planda ise Alsancak’a doğru giden 

düzensiz kıyı hattı ve kıyıya yanaşan gemiler görülmektedir (Şekil C.61).  

Atay’ın (1998, s. 197) 1865 öncesi çekildiğini varsaydığı bir fotoğraftan üretilen 

kartpostalda denize dik uzanan iki katlı büyük bir kagir yapı, önünde tek katlı bir 

başka kâgir yapı ve yanındaki ahşap iskeleler görünmektedir (Şekil C.62). Rıhtım 

düzenlemesi öncesinde çekilmiş olan bu fotoğrafta iki katlı yapının zemin katında 

Avusturya Lloyd Steamship Company bürosu, üst katında ise Rum Gazinosu yer 

almaktadır (Zandi-Sayek, 2012, s. 124). Fotoğraf liman işlemlerinin düzenlendiği 

alanın ticaret hacmi giderek artan bir kent için ne kadar yetersiz olduğunu 

kanıtlamaktadır. 1870 civarında çekilmiş olan Rubellin’in bir fotoğrafında, ön planda 

Sahil Caddesi ve geri planında soldan sağa sırasıyla Aya Fotini, Aya Yorgi ve St. 

Etienne kiliseleri görülmektedir (Şekil C.63). Atay (1997, s. 202) bu kıyıda gemi 
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yükleme-boşaltma işlemlerinin daha az olduğunu, çünkü gemilerin daha çok 

gümrüklere yanaştığını belirtmektedir. Cadde boyunca cepheleri kıyıya paralel olarak 

bitişik nizam dizilen yapılar görülmektedir. Ön tarafta ise, genellikle denize dik 

uzanan ve çoğunun strüktürü ahşap olan yapılar görülmektedir. Zandi-Sayek’in 

(2012, s. 128-129) Le Monde Illustré’den yayınladığı bir gravürde, rıhtım yapımı 

öncesinde İzmir sahilinde ahşap kazıklar üzerine oturan kahvehanelerin sıralandığı 

görülmektedir. Dolayısıyla fotoğraftaki yapıların bir kısmının kahvehane olduğu, bir 

kısmının ise depo olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

1833’te İzmir’e gelen Texier de kıyıdaki söz konusu ahşap yapıların varlığına 

değinmiş, “İzmir kenti için en gerekli şey güzel bir rıhtımdır, ki bu rıhtım malların 

boşaltılmasını kolaylaştırabileceği gibi, Avrupalı tüccar ve konsolosların en güzel 

evlerini inşa ettikleri ve haklı olarak ‘çöplük’ denen bu mahallenin de sağlıklı bir 

hale gelmesine neden olacaktır” diye belirtmiştir (Texier, 1862, s. 308). Texier 

(1862, s. 308) ayrıca Malta Sokağı ve İngiliz İskelesi’ndeki kısmi rıhtımdan 

bahsetmiş, deniz kıyısındaki bazı kahve barakalarının satın alınması için harcanacak 

az bir parayla rıhtımın dış limana kadar uzatılabileceğini belirtmiştir. Ancak yazar 

(1862, s. 308), deniz kıyısındaki yapıların sahiplerinin keyiflerine göre sokağı işgal 

ettiğini vurgulamış, kıyıda inşa edilen evlerin rıhtım yapımına engel olabileceğinin 

altını çizmiştir; çünkü burada arsa fiyatları çok yüksektir ve ne hükümet, ne de özel 

kişiler rıhtım yapımı için kıyıdaki evlerin satın alma masrafını üstlenemez, üstelik bu 

yapılar kaçakçılığın kontrol edilmesini de olanaksız duruma getirmektedir.  

İncelenen fotoğraflar, planlar ile seyyahların bu döneme ilişkin izlenimleri, yalnızca 

teknolojik ve ekonomik gelişmelerin değil, aynı zamanda İzmir’deki kıyının mevcut 

düzeninin de modern bir rıhtım ve liman inşasına yönelik büyük ölçekli bir projenin 

uygulanmasının zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. 

5.2.1.1 Projenin ortaya çıkış süreci 

İzmir’in liman ve rıhtımının inşaatı Osmanlı İmparatorluğu’nda bu tür inşaatların en 

erken örneklerinden biri olmuştur. Üstelik sahil şeridindeki karışık mülkiyet 

durumunun ve keyfi uygulamaların yarattığı görünümün de düzenlenmesi arzu 

edilmiştir. 20.03.1862 tarihli, A.MKT.MVL.143/15 sayılı belgede geçen “denizi 

umumun istifadesine kapamış olan binaların diğer cephelerinden yol açılması ile 

liman sahilinin tanzim ve tesviye olunması” ifadesi bu konuda bir örnektir. Daha 
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önce değinildiği gibi, 1857 yılında kentte rıhtım yapılması ve yerine karar vermesi 

için iki komisyon oluşturulmuştur. 1862 yılında ise, gümrükten mal kaçırılmasını 

önlemek amacıyla Sarıkışla ile Tuzla Burnu (Alsancak, Punta) arasında bir “kordon 

yapılması” fikri ortaya atılmıştır (Kütükoğlu, 1979, s. 499). Bu kordonun denizde bir 

sal üzerine parmaklık ile çevrilerek oluşturulması düşünülmüş, çıkış kapılarında 

bekleyecek memurlar için odalar yapılması kararlaştırılmıştır (Kütükoğlu, 1979, s. 

499). Üstelik bu kordonun inşasıyla, kaçakçılığı önlemek için daha az kolluk 

görevlisine ihtiyaç duyulacağı tespit edilmiştir. Bütün bu nedenler yüzünden, Bab-ı 

Âli, kordonun inşasını uygun bulmuştur ve keşif yapılması için valiliğe yazı 

gönderilmiştir (Kütükoğlu, 1979, s. 500). 

Yapılan keşif sonucunda, dubalar üzerine inşa edilecek bir kordonun denizin dalgalı 

olduğu durumlarda fazla sallanacağı, en uygun kordonun kazıklar üzerinde inşa 

edilebileceği anlaşılmıştır (Kütükoğlu, 1979, s. 500). 03.11.1862 tarihli, 

İ.MVL.476/21555 sayılı belgede, “İzmir Gümrüğü önüne inşası düşünülen kordonun, 

denize kazıklar çakılarak tanzim edilmesi” belirtilmiştir. Ancak, ilk ortaya atılan 

fikre göre bu tasarının maliyetinin daha fazla olarak hesaplanması üzerine, 

mühendislik bilgisi iyi olan ve bu gibi inşaatta deneyimli memur ve mühendisin 

seçilip böyle bir projenin fizibilitesinin araştırılması, eğer olanaklı ise nasıl bir 

kordonun yapılacağı, yapım ve yıllık bakım masraflarının ne kadar olacağı gibi 

konuların araştırılması uygun görülmüştür (Kütükoğlu, 1979, s. 500). Bunun üzerine, 

Ticaret ve Nâfia Nezareti tarafından Rıfat Efendi ve Hacı Yani Kalfa 

görevlendirilmiştir ve yaptıkları keşif sonucunda hem maliyet daha az hesaplanmış, 

hem de kordon inşaatının ya eksiltme yoluyla ihale edilmesi ya da İzmir İl Meclisi ve 

Gümrük memuru tarafından yaptırılması önerilmiştir (Kütükoğlu, 1979, s. 501). 

1862 yılında kordon inşası olarak başlayan proje, ilerleyen yıllarda “rıhtım 

yapımına” dönüşmüştür (Kütükoğlu, 1979, s. 501). 10.06.1863 tarihli, 

HR.TO.444/26 sayılı belgeden, İngiliz uyruklu J. Charnaud ve A. Barker’in 

“İzmir’de bir rıhtım inşası” üzerine bir girişimde bulundukları anlaşılmaktadır. 

İngiliz Konsolosu Cumberbatch 1864 yılında hazırladığı ticaret raporunda, “gümrük 

binasından bugünkü rıhtımın dışındaki bir noktada rıhtımın oluşturulmasının 

düşünülmekte olduğunu” kaydetmiştir (İzmir Ticaret Odası, 1998, s. 3). 1867’de 
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Charnaud, Barker ve yine İngiliz olan G. Guarracino’nun62 kurduğu İzmir Rıhtım 

Kumpanyası63 rıhtım inşasını üstlenmek istemiştir (Kütükoğlu, 1979, s. 501). 

Kumpanyanın rıhtım inşasına yönelik hazırladığı projeye göre, Sarıkışla ile Alsancak 

arasında düz bir hat halinde yapılması düşünülen rıhtımın inşa edilebilmesi için 

mevcut kıyı bandı ile rıhtım hattı arasında dolgu yapılması gerekli olmuştur 

(Kütükoğlu, 1979, s. 501). Ancak, bu hattın gerçekleştirilmesi için çok fazla alanın 

doldurulması gerekmiş, bu nedenle proje revize edilerek, mevcut sahilin kıvrımlarına 

uygun bir plan hazırlanmıştır (Şekil C.64). Girişimciler Charnaoud ve Barker’ın 

isimleri ve Guarracino’nun imzasının bulunduğu 1867 tarihli “Plan du Quai pour la 

Ville de Smyrne” (İzmir Kenti için Rıhtım Planı) başlıklı, İzmir Rıhtım Kumpanyası 

ile imzalanan sözleşmenin ekindeki çizimde, Sarıkışla ile Tuzla Burnu arasındaki 

kıyı hattındaki mevcut yapılar ile ilk tasarlanan dolgu sınırı ile revize edilen dolgu 

sınırı gösterilmiştir (Şekil C.65). 1/2500 ölçekli planda, mevcut yapılardan kâgir 

olanlar pembe ile, ahşap olanlar sarı ile boyanmıştır (Atay, 1998, s. 108). Sarıkışla, 

Hükümet Konağı, Tophane ve gümrük dışındaki yapıların isimleri belirtilmemiştir. 

Atay (1998, s. 108) planda Gümrük Binası’nın önündeki alanın doldurulmamış 

olmasına dikkat çekmiştir. 

Yapılması planlanan dolgu, mevcut kıyı hattının önünde bulunacağı için, kazanılan 

bu arazinin mevcut kıyıda emlak sahibi olanlar tarafından satın alınması uygun 

görülmüş; ayrıca İzmir Limanı denizi Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfı’na ait 

olduğu için, dolgu da vakıf malı olacağından almak isteyenlere taksitle satılmasına 

karar verilmiştir (Kütükoğlu, 1979, s. 502).  

İzmir Rıhtımı’nın, yukarıda değinilen kumpanya tarafından inşa edilmesine karar 

verildikten sonra, girişimciler Charnaud, Guarracino ve Barker ile Ticaret Nezareti 

arasında 27.11.1867 tarihinde 12 maddeli bir sözleşme imzalanmıştır (Kütükoğlu, 

1979, s. 503). Sözleşmenin dördüncü maddesi gereğince, İzmir Rıhtımlar 

Kumpanyası, denizi doldurma hakkını elde etmiş ve böylelikle edindiği arazi kendi 

malı sayılmıştır (Kütükoğlu, 1979, s. 502). Bu sayede, Osmanlı kanunlarına uymak 

                                                 
 
62 A.MKT.MHM.326/57 sayılı, 11.03.1865 tarihli belgeden Guarracino’nun aynı zamanda Varna 
Limanı’nın inşasına yönelik bir teklif verdiği anlaşılmaktadır. 
63 Kumpanyanın yönetim kurulunda İzmir’in önde gelen tüccarları, bankerleri ve mal sahipleri yer 
almıştır (Oberling, 1986, s. 317); kurul üyelerinin çoğu İngiliz uyruklu ya da İngiliz kökenlidir 
(Frangakis-Syrett, 2001, s. 26). 
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koşuluyla, kâr ve zararı kendisine ait olmak üzere bu araziyi istediği zamanda ve 

istediği şekilde satma hakkını edinmiştir (Kütükoğlu, 1979, s. 503).  

Sözleşmeye bağlı olarak, rıhtım inşası için verilen imtiyaz şartnamesi bulunmaktadır 

(Ek D). İ.MMS.59/2755 sayılı belgede bulunan şartname, hem Osmanlıca, hem 

Fransızca olarak 25 madde halinde düzenlenmiştir (Ek E). Şartnameye göre, Rıhtım 

Kumpanyası Sarıkışla ile Alsancak Garı arasında yaklaşık 19 metre genişliğinde, 

3500 metre uzunluğundaki rıhtımın bütün masraf ve zararı kendisine ait olmak üzere, 

sözleşme ekindeki sözü geçen plana uygun olarak beş yıl içinde yapmayı 

üstlenmiştir. Rıhtımın inşasının Sarıkışla-Gümrük arası, Gümrük-İngiliz 

Konsolosluğu arası, konsolosluk-Bella Vista arası, Bella Vista-Tuzla Burnu arası ve 

Tuzla Burnu-Aydın demiryolu arasında olmak üzere beş kısımda gerçekleştirilmesi 

uygun görülmüştür (Şekil C.66). Kumpanya, rıhtım inşası sırasında, halkın güvenliği 

ve sokakların düzeninin sağlanması için gereken önlemleri (korkuluk, parmaklık ve 

benzeri şeyler) almakla yükümlü tutulmuştur.  

Şartnameye göre kumpanya, rıhtımın iç sınırları arasında kalan deniz parçasının 

tamamını doldurmakla yetkili olmuştur. Üç yıldan önce başka kimselere satılmış olan 

deniz parçalarının, imtiyaz tarihinden başlayarak bir yıl içinde; eğer üç yıldan daha 

kısa bir süre içinde satış gerçekleşmişse, satış tarihinden sonra bir yıl içinde mal 

sahipleri tarafından doldurulması zorunlu tutulmuştur. Doldurma işi 

gerçekleştirilmediği sürece, kumpanya deniz parçalarını doldurup tekrar satma 

hakkına sahip olmuştur. Doldurulan arsaların satışında, sahilde mülkü bulunanlara 

öncelik tanınması; 1864-1865 yıllarının doldurma arsa fiyatları esas alınarak satış 

yapılması ve bedelin dolgu işlemi tamamlanınca kumpanyaya ödenmesi uygun 

görülmüştür.  

Kumpanya, doldurulan kısımlarda yeni açılacak sokaklar için ayrılan yerler dışında, 

bina inşa etmeye hak kazanmıştır. Buna karşılık, devlet zabıta ve gümrük memurları 

gibi kişiler için yapılacak nöbetçi kulübeleri dışında rıhtımda herhangi bir inşaatın 

yapılmasına izin verilmeyeceğini garanti etmiştir. 

Daha önce değinildiği gibi, sözleşme ekindeki planda gümrük önündeki alan 

doldurulmamıştır. Sözleşme uyarınca, kumpanya bu kısmı doldurma hakkı 

edinmiştir; eğer Gümrük Nezareti isterse bu kısımda masrafı kumpanya tarafından 

karşılanmak üzere bir gümrük havuzu oluşturulacaktır. 
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Gümrük konusunda sözleşmenin 12. maddesinde belirlenen şartlara göre, kumpanya 

Osmanlı Devleti’nin gümrük kurallarına uymak zorundadır ve gümrükten geçmeyen 

hiçbir malın ihracatına ve ithalatına izin vermeyecektir (Kütükoğlu, 1979, s. 503). 

Şartnamede ise, rıhtım inşaatı boyunca kumpanyanın üstleneceği masraflar ve 

zorluklara karşı, inşaatın tamamlanmasından başlayarak 25 yıl boyunca, rıhtımda 

yüklenip boşaltılacak mallardan (elde edilecek gelirin % 12’si devlete ait olmak 

üzere) vergi alma hakkına sahip olacaktır. Kumpanyanın Sarıkışla ile İngiliz 

Konsolosluğu arasındaki kısmı tamamlaması ve ticari işlemlerin başlamasından 

sonra, gümrük vergisinin alınması mümkün olacaktır.  

Kumpanya inşaat sırasında gerekli olacak ağaç, tuğla, toprak ve benzeri malzemeyi 

devlet arazisinden ücretsiz alabilecek ve bunun için Karşıyaka’da bir iskele inşa 

edecektir. Kumpanya ayrıca şartname uyarınca rıhtım alanı içinde kanalizasyon 

kanallarını inşa etmekle yükümlü tutulmuştur. Bunların yanı sıra, şartnamenin 12. 

maddesine göre, kumpanyaya gümrük binasından rıhtımın ucuna dek uzanan bir 

tramvay hattının inşası imtiyazı verilmiştir. Bu hat için rıhtım boyunca 3-6 metre 

kadar yer bırakılacaktır. 

Şartname, rıhtım inşasının kapsamı ve denizden doldurulacak alanın düzenlenmesi 

ve satışına ilişkin koşulları içermektedir. Bu imtiyaz şartnamesi uyarınca, kumpanya 

inşaatın tamamlanmasından 25 yıl sonra, rıhtım “onarım gerektirmeyecek şekilde” 

Osmanlı Devleti’ne bırakmakla ve bu süre içinde rıhtımın onarımı ve korunması için 

gerekli tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür. Kumpanya, iş bitirme teminatı 

olarak Osmanlı Bankası’na 10.000 lira yatıracaktır; eğer sözleşme tarihinden 12 ay 

sonra inşaata başlamazsa, Osmanlı Devleti sözleşmeyi feshedip teminat parasına el 

koyma yetkisine sahiptir. Şartnamenin ekinde rıhtımdaki mal ve eşyaların türüne 

göre hazırlanmış rıhtım vergisi tarifesi bulunmaktadır. 

İzmir Rıhtım Kumpanyası, sözleşmenin imzalanmasının ardından, rıhtımın inşası 

için Fransa’da Marsilya limanları (Port de la Joliette ve Port Napoléon), Cherbourg 

Askeri Limanı, İtalya’da Trieste Limanı (Porto Nuovo), Mısır’da Süveyş ve Said 

Limanları ile Cezayir Limanı ve tesislerinin inşasını üstlenmiş olan Marsilyalı 

Dussaud Kardeşler ile 6.000.000 franka anlaşmıştır (Oberling, 1986, s. 317).  

Rıhtım konusunda çalışmalar devam ederken, kumpanyaya verilen imtiyazın ilan 

edilmesinden sonra, İzmir ticaretinde büyük rol oynayan yabancı şirketler ile 
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kıyıdaki mülk sahipleri kumpanya ile yapılan anlaşmaya itiraz etmiştir (Kütükoğlu, 

1979, s. 507; Oberling, 1986, s. 317). İtiraz edilen konulardan biri, gümrük 

vergilerinin İzmir Rıhtım Kumpanyası tarafından alınmasıdır. Çünkü 1838 Ticaret 

Anlaşması’na göre, o tarihe dek ithalat ve ihracatta alınan tüm vergiler kaldırılmış ve 

yalnızca ithalat için % 2, ihracat için % 9 oranında vergi konmuştur (Kütükoğlu, 

1979, s. 507). Ayrıca 1861 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile diğer devletler arasında 

imzalanan ticaret anlaşmasına göre, Türkiye’ye ithal edilecek mallardan alınacak 

gümrük vergisini gösteren tarife, her ülkeye göre ayrı hesaplanmalıdır (Kurmuş, 

2008, s. 243). Dolayısıyla, yabancı tüccarlar uygulamanın haksız olduğunu 

savunarak bu durumu protesto etmiştir.  

Rıhtım Kumpanyası kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri ağırlıklı olarak İngiliz 

uyruklu olmalarına karşın, İngiliz Konsolosu Cumberbatch bu projeyi fazla 

desteklememiş (Frangakis-Syrett, 2001, s. 26), hatta o da vergi uygulamasını protesto 

edenler arasında yer almıştır. Konsolos bu konuyla ilgili itirazını 31.12.1868 tarihli 

raporunda şöyle açıklamıştır (İzmir Ticaret Odası, 1998, s. 16): 

Bu kişilerin Gümrük Bürosu önüne bir bariyer koyma haklarını ben protesto ettim. Bu karar 

derneğe karşı Ticaret Anlaşması’nı yerine getirmediği için verilmişti ve böylece yüksek 

rıhtım vergisi gümrük Bürosu rıhtımındaki maldan alınmayacaktı; ancak Gümrük Bürosu 

rıhtımı İzmir ticaretinin dörtte biri için yetersiz olduğundan rıhtım üzerinde doğru bir yolun 

oluşturulması gerekli olacaktı. Eğer ağır ürünlerin Frenk hane iskelelerinden ihracı 

yasaklanırsa bu ticaret için yarar değil zarar sağlayacaktır. Bu ihracat uygulaması yüz yıldır 

süregelmektedir ve bunun devamı bu limanın trafiğinin devamı için kesinlikle gereklidir.  

Bir diğer itiraz konusu, kıyıdaki mülk sahiplerinin yeni rıhtım inşasıyla mülklerinin 

denizin gerisinde kalması olmuştur, çünkü bu yüzden arsa sahipleri hem deniz 

kenarındaki prestijli konumlarını kaybedecek, hem de kendi iskelelerinden bedava 

mal yükleme ve indirme işlemlerini yürütemez duruma geleceklerdir (Zandi-Sayek, 

2000, s. 67). Kent paydaşlarının ve çıkar gruplarının rıhtım projesine karşı çıkması 

sonucunda, kumpanya arsaları satamaz hale gelmiş ve en önemli gelir kaynağından 

yoksun kalmıştır (Oberling, 1986, s. 317-318). Mevcut kanalizasyon borularının yeni 

inşa edilen rıhtımın altından uzatılması ve rıhtım boyunca işleyecek olan tramvayın 

hem insan, hem de yük taşımada kullanılacak olması da itiraz edilen konular 

arasındadır (Zandi-Sayek, 2000, s. 69). 

01.04.1868’de Hariciye Nazırı Fuad Paşa İngiliz elçisi Sir Elliott’a gönderdiği 

yazıda, “yapılması kararlaştırılan rıhtımın büyük kolaylıklar sağlayacağı, ancak 
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şimdiki masrafların üstünde bir şey ödemeye ihtiyaç olmayacağı; istemeyen 

gemilerin rıhtıma yanaşmak zorunda olmadığı ve daha önce olduğu gibi gümrükte 

yüklerini serbestçe yükleyip boşaltabileceklerini” belirtmiştir (Kütükoğlu, 1979, s. 

507; Georgiades, 1885, s. 158-159). Bu durum Kumpanya ile imzalanan sözleşmeye 

aykırı olduğu için, mevcut sözleşmeye ek olarak 29.10.1868’de yedi maddelik bir 

sözleşme daha hazırlanmıştır (Kütükoğlu, 1979, s. 508).  

Bu sözleşmeye göre, gümrük binasının önünde yaklaşık 75 metrelik bir alanda rıhtım 

inşa edilmemesi ve sahil boyunca yalnızca bu alanda mal yükleyip boşaltan 

gemilerden vergi alınmaması uygun görülmüştür (Kütükoğlu, 1979, s. 508). Buna 

karşılık, kumpanya rıhtımda bitirdiği her kısımda yanaşan gemilerden vergi 

alabilecektir; eğer bu yolla edindiği gelir 20.000 Osmanlı lirasını geçmezse devletin 

% 12’lik payı da kumpanyaya kalacaktır (Kütükoğlu, 1979, s. 508). Sözleşmenin 

beşinci maddesinde kumpanyanın iskelenin yanında veya rıhtımda uygun gördüğü 

yerlerde denize doğru çıkıntı yapan dalgakıranlar inşa edebileceği; gelip giden 

malların korunması için gümrük kurallarına uygun olmak üzere dalgakıran ve 

rıhtımda mağaza ve depo yapma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir (Kütükoğlu, 

1979, s. 508). Bu ek sözleşme ile vergi alımından doğan krizin çözülmesi 

sağlanmıştır. 

Sözleşmelerin imzalanmasına karşın, rıhtım projesinin uygulanması, kumpanyanın 

karşılaştığı ekonomik güçlükler yüzünden bir türlü başlayamamıştır. Kumpanyanın 

09.01.1868’de düzenlenen tüzüğü uyarınca, sermayesi 2.500.000 frank olarak 

belirlenmiş, kurucular inşaatın tamamlanması için kendilerine tanınan beş yıl süre 

içinde 6.000.000 frankı elde etmeyi garanti etmiştir (Kütükoğlu, 1979, s. 509). 

Kumpanya sermayesini oluşturan tutarı piyasaya süreceği hisse senetlerinden 

edinmeyi planlamıştır, ayrıca hissedarlar deniz doldurularak edinilecek olan arsaların 

satışından da gelir elde etmeyi düşünmüştür (Kütükoğlu, 1979, s. 510). Ancak, daha 

önce değinildiği gibi, kumpanya arsalarını satamamış, konsolos Cumberbatch’in bu 

durum üzerine belirttiği gibi, “sürekli yanlış anlaşmalar olmuş ve sermayedarlar 

paralarını ellerinde tutmuşlardır” (İzmir Ticaret Odası, 1998, s. 16). Hisse 

senetlerinin de yeterince satılmaması üzerine, Dussaud Kardeşler kumpanyaya kredi 

vermiştir, ancak yine durum düzelmemiş, kumpanya iflasın eşiğine gelmiştir 

(Kütükoğlu, 1979, s. 510). 
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Yaptıkları birçok başarılı liman ve rıhtım projesinden edindikleri itibarı kaybetmek 

istemeyen Dussaud’lar, kumpanyayı satın alarak iflasa engel olmuştur. 6 Mayıs 

1869’da imzalanan sözleşme ile İzmir Rıhtımı imtiyazı el değiştirmiştir (Kütükoğlu, 

1979, s. 510) ve aralarında Amiral Lecomte ve Fransa’nın eski Posta ve Telgraf 

Bakanı Bay Granet’nin de olduğu hissedarlardan oluşan Dussaud Kardeşler’in 

7.000.000 frank sermaye ile kurduğu şirkete geçmiştir (Cuinet, 1894, s. 448). 

Frangakis-Syrett (2001, s. 26) bu el değiştirmeyi İngilizlerin başlattığı projenin 

“Fransızlaşması” olarak yorumlamıştır. Daha imtiyaz Fransız şirketine geçmeden 

önce, 1868’in başlarında Fransız Konsolosu “İzmir’in her zaman İmparatorluk içinde 

kentsel gelişmelerin öncüsü olduğunu ve endüstriyel projelerde de diğer kentlerin 

önünde olacağını” açıklamıştır (Frangakis-Syrett, 2001, s. 28). Fransız 

Konsolosu’nun yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Fransız diplomatları ve iş 

adamlarının da İzmir Rıhtımı projesini Fransızların üstlenmesinden memnun 

oldukları anlaşılmaktadır (Frangakis-Syrett, 2001, s. 28). İzmir ekonomisinde ve 

özellikle büyük ölçekli altyapı projelerinin uygulanmasında İngiliz üstünlüğü64 göz 

önüne alındığında, rıhtım yapımının Fransızların İzmir’de elde ettiği en büyük 

ölçekli proje olmasının önemi ortaya çıkmaktadır (Frangakis-Syrett, 2001, s. 28). 

5.2.1.2 Projenin uygulama aşaması 

1863 yılında başlayan rıhtım yapımı girişiminden altı yıl sonra, konsolos 

Cumberbatch’in 31.12.1869 tarihli raporunda belirttiği gibi, “hafif bir ilerleme 

kaydedilmiştir” (İzmir Ticaret Odası, 1998, s. 20). Konsolosun sözü geçen raporda 

ayrıca Dussaud’ların rıhtımın planını değiştirdiğini ve Gümrük Bürosu’nun önünde 

çok kapasiteli ve güvenli bir liman oluşturmak istediklerini kaydetmiştir (İzmir 

Ticaret Odası, 1998, s. 20). Oberling (1986, s. 319), Dussaud’ların gümrüğün 

kuzeyinde 900 metre uzunluğunda, yaklaşık 20 hektarlık bir alanı kapsayan bir 

dalgakıran inşa etmeyi planladıklarını belirtmiştir. 

Yıldız Esas Evrakı belgeleri arasında Dussaud’ların planladığı rıhtım ve limana dair 

çizimler bulunmaktadır. Y.EE.27/7 sayılı belgede, belediye mühendisi Williamson’ın 

hazırladığı, 10/22 Eylül 1871 tarihinde İzmir Rıhtımı’nda yapılan işlerin gelişimini 

gösteren bir plan krokisi mevcuttur (Şekil C.67). 1/2500 ölçeğinde çizilen krokiye 

                                                 
 
64 O. Kurmuş’un “Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi” adlı eseri, bu konuda hazırlanmış kapsamlı bir 
çalışmadır. 
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rıhtım için denize dökülen taşların bulunacağı en dış hat ile yapılması planlanan 

limanın konturları işlenmiştir. Limanın mevcut gümrük binasının önünden 

başlayarak kuzeye, İngiliz İskelesi’ne doğru yaklaşık 550 metre uzunluğunda ve 300 

metre derinliğinde olduğu görülmektedir (Şekil C.68). Krokide ayrıca, çizimin 

yapıldığı tarihte denize yerleştirilmiş blokların yeri belirtilmiştir: Tuzla Burnu-Bella 

Vista arası ve gümrük-İngiliz Konsolosluğu arası bloklar bulunmaktadır.  

Yine aynı belgede mühendis Williamson imzalı, 1/100 ölçeğinde rıhtım bloklarının 

kesitlerini içeren bir pafta bulunmaktadır (Şekil C.69). 19.09.1871 tarihinde 

hazırlanan paftada, taş dökülen kısımların, yani Bella Vista-Tuzla Burnu arası, 

Gümrük önü ve liman kısımlarının kesitleri yer almaktadır. Paftanın sol tarafında ilk 

tasarlanan kesit, sağında ise mevcut durumun kesit çizimi görülmektedir. İlk kesitlere 

oranla, mevcut kesitlerin temelinin daha geniş ve daha yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Rıhtım yapımında 4 metrelik, 3,40 metrelik ve daha büyük boyutlarda beton bloklar, 

kaplama taşı ile temelde ve doldurulacak kısımlarda taş bloklar kullanılmıştır, fakat 

sözü geçen çizimlerin yapıldığı aşamada hesaplanandan fazla malzemenin gerektiği 

belirlenmiştir (Kütükoğlu, 1979, s. 511). Kesit çizimlerinde görüldüğü gibi, taşlar 

döküldükçe deniz zemininin oturmasından ötürü, başta yapılan derinlik hesapları ve 

ona bağlı hacim hesapları değişmiştir (Kütükoğlu, 1979, s. 512). Başlangıçta rıhtım 

inşaatı için 66.800 m³’lük taş doldurmasının gerekli olduğu hesap edilmiştir; ancak 

1871’de yapılan tespitler doğrultusunda yaklaşık 50.000 m³ daha taş ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır; dökme yapılacak kısımlarda ise, 100.000 m³’ten fazla taş gerekmiştir 

(Kütükoğlu, 1979, s. 513).  

Bu durumda rıhtım inşaatının istenen sürede tamamlanamayacağı ortaya çıkmış ve 

kumpanya Osmanlı Devleti’nden ek süre istemiştir (Kütükoğlu, 1979, s. 513). 

Konsolos Cumberbatch’in 01.06.1872 tarihli raporunda belirttiği üzere, imtiyaz 

şartları 1872 yılı Kasım ayından başlamak üzere iki yıllığına uzatılmıştır (İzmir 

Ticaret Odası, 1998, s. 27). Raporunda, rıhtımın dış duvarlarının ancak yarısının 

tamamlanmış olduğunu belirten Cumberbatch, hükümetin İstanbul’daki yabancı 

temsilciliklerin uyarısı üzerine imtiyaz süresini uzatmış olduğunu, böylece inşa 

edilmiş olan deniz duvarı ile rıhtım duvarı arasında biriken suyun sağlığa zarar veren 

etkilerinden kaçınılmış olacağını bildirmiştir (İzmir Ticaret Odası, 1998, s. 27). Bu 

arada, Mr. Whittall, Patterson ve diğerlerinin Cumberbatch’e 19.12.1872 tarihinde 
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yazdığı rapordan gümrüğün kötü idare edildiği, gümrüğe gelen kargoları almak için 

ayrılmış binaların çok sıkışık olduğu ve henüz Karantina Binası’nın temellerinin 

atılmadığı anlaşılmaktadır (İzmir Ticaret Odası, 1998, s. 36-37).  

Devam eden rıhtım inşasına ilişkin evraklar arasında, imzasız bir görünüş çizimi 

bulunmaktadır. “İzmir Rıhtımı inşaatının planı ve bina resmi” başlıklı, 30.08.1871 

tarihli ve Y.EE.26/18 sayılı bu belgede rıhtımda yeni inşa edilecek yapılara ilişkin 

örnek bir görünüş ve kısmi planı yer almaktadır (Şekil C.70). Çizimde arkadlı bir 

zemin üzerinde yükselen yapılar görülmektedir. Arkadlar yaya yolu olarak 

ayrılmıştır ve genişliği 2.50 ila 2.90 metre arasında değişmektedir. Arkadları 

oluşturan sütunların altı farklı tipte tasarlandığı ve yüksekliklerinin 4.50 ila 5.00 

metre arasında değiştiği görülmektedir. 12.09.1873 tarihinde Rıhtım Kumpanyası’nın 

komiserliğe gönderdiği belgede bu çizimin açıklaması bulunmaktadır. Buna göre, 

kumpanya rıhtımdaki yaya kaldırımının üzerine dikilecek kemerli sütunların üstünde 

yükselecek yapıların yüksek yapıların manzarasına zarar vermeyeceğini belirtmiştir 

(BOA, Y.EE.27/7). Binaların arsaların genişliğine ve sahiplerinin görüşüne göre 

tasarlanması, üst katlarının ise birbirlerine örnek olarak aynı tarzda inşa edilmesi 

uygun görülmüştür. Kaldırım genişliği konusunda da açıklama yapılan yazıda, 

rıhtımın genişliğinin 18.75 metre olduğu, arabalar, hayvanlar ve atlıların geçişini 

kesintiye uğratmamak için yaya kaldırımlarının en fazla 1.75 metre olabileceği 

belirtilmiştir. Eğer bina sahipleri yapıların üst katlarını yaya kaldırımının dış 

kenarına dek uzatırsa 1.75 metre yer kazanılacak, eğer alt kat geri çekilir ise, o 

zaman yaya kaldırımları 3.50 metre genişliğe ulaşacaktır. Çizimde belirtilen 

sütunlardan 2 numaralı olanın diğerlerinden daha kalın ve yüksek olduğu için, daha 

masraflı ve daha iyi olduğu açıklanmıştır. Bu nedenle, bu çizimin bir öneri olduğu ve 

kaldırım genişliği, sütun tipi gibi kriterlerin belirlenmesi için kumpanya tarafından 

sunulduğu anlaşılmaktadır. Zandi-Sayek (2000, s. 71), 1874 yılında bir grup mülk 

sahibinin sözü geçen çizimden şikayetçi olduğunu, çünkü rıhtımın aynı görünüşe 

sahip olmasından ve yaya yolu için kendi arsa paylarının 1.75 metre geriye 

çekilmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtmiştir. 

1873 yılı Şubat ayında İzmir’e gelen İngiliz Büyükelçisi Sir H. Elliot, yapılmakta 

olan rıhtımı gezmiştir ve Dışişleri Bakanı’na “limanın tüm rüzgarlardan korunaklı 

olup çok sayıda gemi alma kapasitesine sahip olduğunu” belirtmiş ve “artık 

gemilerin rüzgara karşı demirleyip mavnalara yük aktarmak yerine, iki demiryolu 
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hattı bağlantısı ve gümrüğü bulunan bu korunaklı limanda rahatlıkla yük 

aktarabileceğini” eklemiştir (Oberling, 1986, s. 320).  

Tüm bu olumlu gelişmelere karşın, çalışma sırasında halk memnuniyetsizlik 

duymuştur. Rıhtım yapımı sırasında denizin doldurulması işlemi için öncelikle 

dalgakıran işlevi görmesi amacıyla rıhtım istinat duvarları inşa edilmiştir (Oberling, 

1986, s. 321). Ancak bu sırada, Cumberbatch’in değinmiş olduğu gibi, duvarla eski 

kıyı hattı arasında biriken durgun su, kıyıya yakın oturanlara rahatsızlık vermiştir, 

çünkü rıhtım inşaatı boyunca, daha önce İzmir Körfezi’ne dökülen lağım o alanda 

birikmiştir (Oberling, 1986, s. 321). Ayrıca İzmir’in dışındaki taş ocaklarından 

rıhtıma malzeme taşınması için kurulan demiryolu hattının kentin yoğunluğu yüksek 

yerleşim alanlarından geçmesi de halk arasında rahatsızlık yaratmıştır (Oberling, 

1986, s. 321).  

Bunların dışında, 1867 tarihli sözleşme uyarınca kendi arsalarının önündeki kısmı 

doldurmakla yükümlü mal sahiplerinin bu işi gerçekleştirmeye yanaşmaması da 

rıhtım yapımını aksatmıştır; bu nedenle Dussaud’lar mal sahipleriyle anlaşmış, 

kimine doldurma işlemi için daha fazla süre tanımış, kimine kıyının doldurulmasıyla 

mülkünün önünde oluşan yeni arsayı satın alabilmesi için teşvik sağlamıştır 

(Oberling, 1986, s. 323). BOA Evkaf defterleri arasında bulunan 28.01.1875 tarih ve 

34673 sayılı defterde, Rıhtım Kumpanyası’na terk edilecek kıyı arsalarının 

miktarının Aydın vilayet mühendisliği tarafından 28.12.1874 tarihinde hesaplandığı 

kaydedilmiştir. Daha önce genel bir ölçüm yapıldığı, sözü geçen tarihte her bir 

arsanın II. Kordon Caddesi üzerinde kalan kısmının tek tek hesaplandığı, bunun 

sonucunda terk edilecek arsa miktarının ilk hesaplanandan daha az olduğu 

belirtilmiştir.  

Ek sürenin 1874 yılında dolmasına karşın, rıhtım inşasının tamamen bitirilemediği 

anlaşılmaktadır. Cumberbatch 31.12.1874 tarihli raporunda Rıhtım Kumpanyası’na 

verilen iki yılın dolduğunu, ancak ticari açıdan bir avantaj sağlamak için daha 2-3 yıl 

geçmesi gerektiğini, çünkü henüz iskelenin tamamlanmadığını belirtmiştir (İzmir 

Ticaret Odası, 1998, s. 47). Atay’ın (1998) TDİ Denizcilik Müzesi Arşivi’nde 

bulduğu 1875 tarihli İzmir Rıhtım Çalışmaları Planı rıhtım projesinin tamamlanmış 

halinin nasıl olduğunu göstermektedir (Şekil C.71). Daha önce hazırlanan planlardan 

farklı olarak yalnızca kıyıdaki binalar değil, sokaklar da işlenmiştir. 25 arşın (18.75 

metre) genişliğindeki rıhtım alanı üzerindeki yapı adalarıyla birlikte gösterilmiştir. 
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Ona paralel olarak uzanan II. Kordon (Rue Parallèle) 12 arşın genişliğinde olarak 

işaretlenmiştir. Planın kuzey ucunda Aydın demiryolu ve Alsancak Garı ile 

demiryolunun Darağacı mevkiinde kurulan iskelesi seçilmektedir. Güney ucunda ise 

Sarıkışla, Hükümet Konağı ve eskiden Tophane’nin bulunduğu alanda iki gümrük 

binası görülmektedir. Gümrük alanının önü doldurulmamış, ancak gri ile 

işaretlenmiştir. Planda ayrıca liman projesi net olarak ifade edilmiştir: Port D’Abri 

(İç Liman) batı yönünde açılı bir dalgakıranla korunmaktadır. Kuzey yönünde 

uzanan kısa dalgakıranda pasaport, telgrafhane, sağlık ofisi gibi yapılar dizilmiştir. 

Güney dalgakıranı daha uzun olup boştur, gümrük yönüne doğru gri ile taranmış 

olduğundan zamanla genişletilerek kullanılacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca ana 

dalgakırana güney yönünde gümrük kısmının önüne doğru yeni bir kısım daha 

ekleneceği görülmektedir. Atay (1998, s. 109), Sultan Abdülaziz Han’a ithaf edilen 

planın projenin tamamlanmış durumu ve gelecekte yapılması düşünülen kısımlarını 

gösteren bir “prestij planı” olduğunu düşünmektedir. 

Edinilen farklı verilere göre, projenin ilk aşaması (gümrük önünde kalan 75 metrelik 

kısım dışındaki alanlar) 1876-1877 yıllarında bitirilmiştir. Georgiades (1885, s. 161) 

rıhtım yapımının Ağustos 1875’te bittiğini belirtmiştir. Oysa Konsolos Cumberbatch 

1875 tarihli ticaret raporunda rıhtımın bitirilemediğini, sahile yakın yaşayan kişiler 

için bu durumun sağlıksız ve rahatsız edici olduğunu, ancak çözümün uzak 

göründüğünü açıklamıştır (İzmir Ticaret Odası, 1998, s. 51). 31.03.1877 tarihinde 

“1876 yılı için” ticaret raporu hazırlayan İngiliz Konsolosu Joly, Rıhtım 

Kumpanyası’nın çalışmalarını “tamamlamak üzere” olduğunu belirtmiştir (İzmir 

Ticaret Odası, 1998, s. 55).  

Uygulama tamamlandığında, ancak Dussaud’ların 1875 planında göstermiş olduğu 

limanın dalgakıranı ile denize dik uzanan iki rıhtımı, gümrük ve Tuzla Burnu 

arasında doldurulan rıhtım kısmı ve II. Kordon Caddesi’nin tamamlandığı, ancak 

yeni binaların ve rıhtımdaki tramvay yolunun inşasının henüz bitmediği 

anlaşılmaktadır. 1876 İzmir Takvim ve Rehberi’ne göre, gümrük idaresi rıhtımın 

güneydoğu ucunda bulunmaktadır ve yerli mallar Türk Gümrüğü’nden, yabancı 

mallar Avrupa Gümrüğü’nden geçmektedir (Berber, 2008, s. 22). Gümrük depoları 

ise, fotoğraflarda görüldüğü gibi, rıhtımın güneyinde, güney dalgakırana yakın bir 

alanda inşa edilmiştir.  
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Rıhtım yapımı sırasında denizden yaklaşık 146.000 m²’lik bir alan doldurulmuştur 

(Oberling, 1986, s. 321) ve doldurulan kısmın genişliği 50-100 metre arasında 

değişmektedir. Yaklaşık 19 hektarlık alan kaplayan liman tamamen korunaklı 

olduğundan İç Liman (Port D’Abri) olarak adlandırılmıştır (Frangakis-Syrett, 2001, 

s. 25). Limanın batısı ve kısmen kuzeyini koruyan, yaklaşık 750 metre uzunluğunda 

bir dalgakıranı ile kıyıya dik uzanan iki dalgakıranı bulunmaktadır. Limanın 

kuzeyinde gemilerin girmesi için 100 metre genişliğinde bir açıklık bulunmaktadır. 

Rıhtımdan uzanan kollardan kuzeydeki daha kısa olup yaklaşık 100 metre 

uzunluğundadır, güney kolunun boyu 300 metredir.  

1870’li yıllarda çekilen İzmir fotoğrafları, rıhtım yapımının aşamalarını göstermesi 

bakımından oldukça önemlidir. Kentin doğusundan limanı gösteren Rubellin’in bir 

fotoğrafı, henüz rıhtım dolgusunun yapıldığı, ancak dalgakıranların tamamlanmadığı 

bir dönemde çekilmiştir, bu nedenle 1870-1873 yılları arasında çekilmiş olmalıdır 

(Şekil C.72). Fotoğrafın sağ tarafındaki inşaat ise, gümrük depolarına ait olmalıdır. 

1870 civarında çekilen anonim bir fotoğrafta rıhtım yapımının sürmekte olduğu, 

Sarıkışla ve Konak arasındaki dolgu alanının oluşturulduğu görülmektedir (Şekil 

C.73). Bonfils’in Sarıkışla’nın güneyinden Tuzla Burnu’na doğru çektiği bir 

fotoğrafta, rıhtım yapımının tamamlanmış olduğu görülmektedir, ancak dalgakıranlar 

görüntüde yer almadığı için, fotoğrafın tarihi 1870-1873 yılları arasında olabilir 

(Şekil C.74). Yine Rubellin’in çektiği bir başka fotoğrafta, panoramik olarak İzmir 

Rıhtımı görülmektedir (Şekil C.75). Gümrük depoları ve rıhtımın tamamlandığı 

görülen fotoğrafta güney dalgakıranının üzeri boştur ve gümrük alanı önünde rıhtım 

görülmemektedir. Bu nedenle, fotoğraf 1875-1877 yılları arasına tarihlenebilir. 

Rubellin büyük olasılıkla aynı tarihte kentin doğusundan rıhtımın görünüşünü 

çekmiştir, burada da gümrük depoları ile önüne gemilerin yanaştığı güney 

dalgakıranının bir kısmı görülmektedir (Şekil C.76).  

Rıhtımın tamamlanmasının ardından, kumpanya ile 29.03.1876 tarihinde gümrük 

vergileri üzerine dokuz maddelik bir sözleşme imzalanmıştır (Kütükoğlu, 1979, s. 

514). 1877 yılı sonunda Nafia (Bayındırlık) Dairesi, Aydın Vilayeti ve Şura-yı 

Devlet arasındaki yazışmalardan, gümrük önünde bulunan 75 m uzunluğundaki 

alanın serbest bırakılmış olmasının “İzmir sahiline rıhtım inşasında devlet ve 

kumpanya tarafından elde edilmesi ümit edilen faydaların tamamıyla meydana 

gelmesine engel olduğu” anlaşılmaktadır (İ.MMS.59/2755 içinde 31.12.1877 tarihli 
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evrak). Bu tarihte, 1875 planında Dussaud’ların sunduğu gümrük, telgrafhane, 

karantina, pasaport dairelerinin henüz yapılmadığı da söz konusu belgede 

belirtilmiştir. Ayrıca Meles Çayı’na set inşa edilmesi, kentin kanalizasyon 

şebekesinin iyileştirilmesi, demiryolu genel merkezinin kumpanyaya terk edilecek 

eski gümrük arsasında inşa edilmesi, bu merkez ile yeni inşa olunacak gümrük 

dairesi önüne bir siper rıhtım yapılması, eski gümrük yakınındaki balıkhanenin 

uygun bir yere taşınması, II. Kordon Caddesi’nin Sarıkışla ile birleştirilmesi, yıkılan 

Ok Kalesi’nin yerine inşa edilen çarşıdan geçen sokak ile eski gümrükten Kemeraltı 

Caddesi’ne uzanan sokağın genişletilmesi gibi işlerin kumpanyadan istenmesi söz 

konusu olmuştur. Aslında Meles Çayı ve kanalizasyonla ilgili işler, belediyenin 

sorumluluğu altındadır, ama belediyenin bunu gerçekleştirecek maddi olanakları 

olmadığından, kumpanyanın bu işleri “belediye dairesinin nezareti altında 

gerçekleştirmesi” istenmiştir (İ.MMS.59/2755, 31.12.1877). 

Yapılması istenen işler üzerine bir sözleşme taslağı hazırlanmış ve İstanbul’daki 

kumpanya temsilcisi ile taslak maddeleri üzerine görüşülmüştür. Buna göre, 

kumpanya II. Kordon Caddesi’nin Sarıkışla önüne dek uzatılması için birçok büyük 

binanın yıkılması gerekeceğinden çok fazla masraf edileceği, ayrıca gümrük 

önündeki rıhtımın tamamlanması sonucu zaten mevcut rıhtım Hükümet Konağı ile 

birleşeceği için bu koşulu kabul etmemiştir. Kumpanya yetkilisi, Meles Çayı seti ve 

kanalizasyon yapımı için Nafia Nezareti ile görüşüldüğünü, bu yüzden belediyenin 

onayının alınmasına gerek olmadığını bildirmiştir (İ.MMS.59/2755, 31.12.1877). 

Rıhtım yapımına İngilizlerin muhalefet etmesi nedeniyle, bu sefer gümrük önündeki 

rıhtım inşasına başlanmadan önce, Hariciye Nezareti İngiltere Hariciye Nazırı Lord 

Derby ile yazışmış, bu konudaki görüşlerini almıştır. Lord Derby, “imtiyaz süresi 

bitip rıhtım Osmanlı Hükümeti’ne devredildiğinde, eskisi gibi serbest olmak üzere 

bir yol açılmadıkça65 rıhtım vergisinin arttırılmaması ve şimdiki gümrük tarifesinin 

imtiyaz süresi dolana dek yürürlükte kalması” gibi koşullar yerine getirilirse, bu işe 

karşı çıkmayacağını bildirmiştir (İ.MMS.59/2755 içinde 09.04.1878 tarihli evrak). 

Sözleşme taslağı üzerinde kumpanya ile görüşüldükten ve İngilizlerin onayı 

alındıktan sonra, 15.05.1878 tarihinde 1867 sözleşmesinin “ikinci ek sözleşmesi” 

imzalanmıştır (İ.MMS.59/2755). Taslakta değinilen maddeler sözleşmede yer 

                                                 
 
65 Rıhtım inşası sırasında gümrük önündeki serbest alan kastedilmiştir. 
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almıştır (Ek F). HR.TO.518/46 sayılı belgede bulunan sözleşmeye göre, Rıhtım 

Kumpanyası masrafını kendi karşılamak ve iki yılda tamamlamak üzere, gümrük 

önünde yeni bir rıhtım inşa edecektir. II. Kordon ve diğer sokakların genişletilmesi 

sözleşmede yer almamıştır. Buna karşın, II. Kordon Caddesi’nin gümrüğe dek 

uzatılması ve bu caddeden geçen sokaklarla kaldırımlarının inşa edilmesi 

öngörülmüştür. Cadde üzerinde yıkılması gerekli yapılar için yerel hükümet tazminat 

verecek, yıkım bitiminde bu para hükümete geri verilecektir.  

Sözleşmede liman alanıyla ilgili olarak, güneydeki rıhtımın eninin 30 metre olacak 

şekilde genişletilmesi66, bu rıhtımın batısında tüccarlar için dükkanlar yapılması, yeni 

bir gümrük dairesinin inşa edilmesi, kuzeydeki rıhtıma en geç bir yıl içinde 

tamamlanmak üzere Karantina İdaresi, Pasaport Dairesi, Liman Müdürlüğü ve 

fenerler ile batı rıhtımında kömür depoları inşa edilmesi67 maddeleri bulunmaktadır. 

İ.MMS.59/2755 sayılı belgede Nafia Dairesi’nin Gümrük Dairesi ile ilgili maddeyi 

“limanın güney rıhtımında 9000 m²’lik bir Gümrük Dairesi inşa edilmesi” şeklinde 

değiştirdiği belirtilmiştir.  

1867 sözleşmesinde sözü geçen tramvay yolu yapımı, 1878 sözleşmesinde “rıhtım 

boyunca demiryolu yapımı”na dönüşmüş ve rıhtıma büyük bir demiryolu istasyonu 

inşası eklenmiştir (Şekil C.77). Ayrıca Meles Çayı setinin inşası ve kumpanya 

tarafından yapılan kanalizasyon şebekesinin ana borular ile birleştirilip gerekirse 

uzatılması sözleşmede yer almaktadır. 

Bu sözleşme ile Rıhtım Kumpanyası’nın imtiyaz süresi 1912 yılına dek uzatılmıştır. 

İmtiyaz dolunca, rıhtımdaki demiryolu hattı, istasyon ve sözleşmede yapımına karar 

verilen yapıların Osmanlı Hükümeti’ne geçmesi kararlaştırılmıştır. Gümrük 

önündeki rıhtımın inşası ile Kumpanya gümrük vergilerinin imtiyazına sahip olmuş 

ve 1867 sözleşmesi uyarınca elde ettiği gelirin % 12’sini devlete vermekle yükümlü 

tutulmuştur.  

Sözleşmenin ardından Dussaud’lar yapım işine başlamıştır. 1880 yılında gümrük 

önündeki rıhtımın tamamlanması68 sonucunda, Sarıkışla binasından Aydın 

                                                 
 
66 Zaten bu kısım “henüz tamamlanmamış” olarak 1875 haritasında gri ile taranmıştır. 
67 Sözleşmede inşası tasarlanan alanlara ilişkin bir planın bulunduğu belirtilmiştir, ancak bu plan 
bulunamamıştır.  
68 01.05.1880 tarihinde eski gümrük önünde vergi alınmayan “serbest kısım” tamamen kaldırılmıştır 
(Georgiades, 1885, s. 162). 



 
 

230

demiryolunun Alsancak’taki gar binasına dek sahil boyunca uzanan, 3325 metre 

uzunluğunda ve ortalama 18 metre genişliğinde bir rıhtım elde edilmiştir (Cuinet, 

1894, s. 447, Frangakis-Syrett, 2001, s. 25). Rıhtım Caddesi’ne (Kordon) çift şeritli 

tramvay hattı yerleştirilmiş, böylece gümrük binası ile gar birleştirilmiştir 

(Frangakis-Syrett, 2001, s. 25). Ayrıca, 1875 planında görülen İç Liman’ın 

güneyindeki ikinci liman yapılmıştır. Bu liman büyük olasılıkla 1881 yılından sonra 

tamamlanmıştır, çünkü aynı yıl yayınlanan Annuaire-Almanach du Commerce’te 

(1881, s. 499) güney limanının yapımının sürdüğü belirtilmektedir. Daha az 

korunaklı ve küçük olan bu liman yaklaşık 12 hektarlık bir alan kaplamaktadır ve 

300 metre uzunluğunda bir dalgakıranı bulunmaktadır. Küçük liman, ancak İç 

Liman’da yeteri kadar yer olmadığında kullanılmıştır. Her iki limanın arasında küçük 

gemilerin geçebileceği 30-40 m genişliğinde bir açıklık bulunmaktadır (Frangakis- 

Syrett, 2001, s. 25). İç Liman’ın kuzeyindeki dalgakıranda sağlık bürosu, deniz 

feneri idaresi, liman idaresi, pasaport ve telgrafhane bulunmaktadır (Cuinet, 1894, s. 

447) (Şekil C.78, C.79). 1890 tarihinde Sebah Joallier’in fotoğrafında İç Liman ve 

kuzey dalgakıranı ile fenerleri denizden görülmektedir (Şekil C.80). 1885’te İzmir 

üzerine bir monografi yayınlayan Georgiades’in planında ise, birleştirilen ve 

Kışla’dan Tuzla Burnu’na dek kesintisiz uzanan rıhtım ile dalgakıranın eski gümrük 

önündeki kısma doğru uzatıldığı görülmektedir (Şekil C.81). Böylelikle daha 

korunaklı İç Liman’ın dışında küçük bir liman daha elde edilmiştir.  

Kasım 1885 tarihli, İ.DH.971/76663 sayılı belgeden, 1878 sözleşmesinde geçen 

gümrük binasının yapımının tamamlanmadığı anlaşılmaktadır. Belgeye göre 

“yaklaşan kış günlerinde bu durumun devam etmesinin ağır sonuçlar doğuracak 

olması yüzünden Gümrük İdaresi’nin ticaret mallarını koruyacak duruma gelebilmesi 

için iyileştirilmesi gerekmektedir”. Gümrük binasının yapımı için bir keşif yapıldığı 

ve bu bedelin gümrük gelirlerinden karşılanması bildirilmiştir. Belgeden gümrük 

depoları için yeterli alan olmadığı, gelip giden malların yoğunluğu nedeniyle 

birçoğunun açıkta kaldığı anlaşılmaktadır. Rubellin’in 1880’li yıllarda Sarıkışla 

tarafından çektiği fotoğrafta limanın güney rıhtımındaki gümrük depoları 

görülmektedir (Şekil C.82). Bu durumda, 1885’te tamamlanmamış olan, sözleşmede 

sözü edilen 9000 m²’lik gümrük binası olmalıdır. Rubellin’in İç Liman’dan çektiği 

bir başka fotoğrafta gümrük depoları görülmektedir (Şekil C.83). Tek katlı, farklı 
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mimari üsluplara sahip depoların farklı dönemlerde inşa edildiği düşünülmektedir. 

Depoların arasında iki katlı kagir yapı, gümrük idaresine ait olmalıdır (Şekil C.84).  

19. yüzyılın sonunda, yeni antrepoların inşası için Gümrük Dairesi’nin sahilindeki 

denizin doldurulması veya rıhtımda uygun bir arsanın edinilmesi söz konusu 

olmuştur (MV.64/10). Ancak, sonunda ikisinin de uygun olmadığı düşünülmüş, 

bunun yerine II. Kordon Caddesi’nde Keşişoğlu’na ait hanın satın alınıp yerine 

antreponun inşasına karar verilmiştir (MV.64/78). 28.06.1906 tarihli, 

Y.PRK.ML.27/65 sayılı belgeden yeniden İzmir Limanı gümrük binasının 

genişletilmesinin gündeme geldiği; 23.06.1907 tarihli, BEO.30837/231183 sayılı 

belgeden inşaatın ihalesinin Rıhtım Kumpanyası’nın müdürüne verildiği 

anlaşılmaktadır. 

5.2.1.3 Projenin sonuçları 

Süreçten anlaşıldığı gibi, İzmir rıhtım ve limanının tamamlanması iki aşamada 

gerçekleşmiştir; 1869-1877 yıllarında gümrük önündeki kısım dışında Sarıkışla 

Tuzla Burnu arasındaki kıyı doldurularak rıhtım ve İç Liman inşa edilmiş (Şekil 

C.85-C.87), 1880 yılında gümrük önündeki kısım da doldurulmuş, sonrasında İç 

Liman’ın güneyinde daha küçük ikinci bir liman daha inşa edilmiştir. Gümrük binası 

ve depolar gibi tesislerin yapımı ise, farklı dönemlerde gerçekleşmiş, zaman içinde 

gereken ekler ve yenilemeler yapılmıştır.  

İngiliz Konsolos Denni’nin Aralık 1882 tarihinde yayınlanan ve 1877-1881 dönemini 

ele alan ticaret raporuna göre, “rıhtım projesinin uygulanması sonucunda kent 

güzelleşmiş, vatandaşlar için bir gezi yeri oluşmuş, iletişim kolaylaşmış, ticaret için 

yarar sağlanmıştır; ancak tüccarlar haklı olarak bu avantajlar için çok yüksek bir 

bedel ödediklerini düşünmektedirler” (İzmir Ticaret Odası, 1998, s. 75). Konsolosun 

tüccarların ifadelerinden aktardığına göre, rıhtım inşası tüccarların haklarını göz 

önünde tutmadan yapılmıştır, tüccarların tazminat talepleri karşılanmamıştır ve 

rıhtım yapımından önce tüccarlar gümrüğe serbestçe girerken artık Rıhtım 

Kumpanyası’na yüksek ücretler ödemek zorunda kalmışlardır (İzmir Ticaret Odası, 

1998, s. 75). Bu durumda, rıhtım yapımından genel olarak tüccarların memnun 

olduğu, ancak işletilmesi ile ilgili sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır.  

Kurmuş (2008, s. 245), rıhtımın işletmeye açılmasından hemen sonra, İngiliz 

tüccarların rıhtım gümrük tarifesinin yüksek tutulduğu, hatta Fransız ve Alman 
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gemilerine % 50 indirimli tarife uygulandığı yönünde şikayetleri olduğunu 

belirtmiştir. Aslında, rıhtım ücretlerinin İzmir tüccarları, yerel hükümet temsilcileri 

ve Rıhtım Kumpanyası yetkililerinden oluşan bir kurul tarafından belirlenmesi 

gerekirken, kumpanya üst düzey bürokratlarla olan ilişkileri nedeniyle kendi uygun 

gördüğü ücret tarifesini uygulamıştır (Kurmuş, 2008, s. 245). Fransızların ticarette 

İngilizlerle rekabet etmesi nedeniyle yaptıkları bu uygulama, yalnız rıhtım 

vergileriyle sınırlı kalmamıştır. Kurmuş (2008, s. 246), 1860 yılında Osmanlı 

karasularındaki bütün fenerleri işletme hakkını elde eden bir başka Fransız şirketinin, 

1879 yılında imtiyaz hakları yenilendikten sonra İngiliz gemilerinden iki katı ücret 

aldığını belirtmiştir. 1877 yılında belirlenen rıhtım ücretleri 1881’de dört katına 

çıkmıştır, bu nedenle İngilizler İzmir yerine bazı malları Kuşadası’ndan ithal etmek 

zorunda kalmıştır (Kurmuş, 2008, s. 246). 

Bütün bu uygulamalar yüzünden zor durumda kalan İngiliz tüccarlar Rıhtım 

Kumpanyası’nı satın almak ve böylece rıhtımın işletme imtiyazını ele geçirmek için 

İzmirli iki İngiliz tüccarın öncülük etmesiyle İzmir Rıhtımları Kumpanyası’nı 

(Smryna Quays Limited) kurmuşlardır (Kurmuş, 2008, s. 246). Kumpanya Dussaud 

Kardeşler ile görüşerek bir satış planı belirlemiş; buna göre rıhtımın bütün işletme 

haklarıyla birlikte kumpanya tarafından satın alınması, rıhtım üzerindeki depo, otel, 

dükkan gibi taşınmaz malların kira gelirinin ise, Dussaud’lara bırakılması uygun 

görülmüştür (Kurmuş, 2008, s. 246-247).  

Bu durumu Aydın Valiliği Bab-ı Âli’ye bildirmiş ve Dussaud’ların İstanbul 

temsilcisi ile görüşülerek yapılan sözleşmelere göre imtiyazın satılmasının mümkün 

olmadığı, ancak İngiliz Hükümeti’nin onayı alınırsa böyle bir satışın 

gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir (Kütükoğlu, 1979, s. 526). Osmanlı 

Hükümeti’nin rıhtım ücretlerini 1877 yılındaki düzeye indirdiğini, ayrıca Fransız ve 

Alman gemilerine tanınan ayrıcalıkların kaldırıldığını açıklaması nedeniyle, İngiliz 

kumpanyasının faaliyet göstermesine gerek kalmamış ve feshedilmiştir (Kurmuş, 

2008, s. 247). Böylelikle satıştan vazgeçilmiş ve hükümet ile Dussaud’lar arasında 

1883 tarihinde üçüncü ek sözleşme imzalanmıştır (Kütükoğlu, 1979, s. 526). 1885 

yılında ise, E. Dussaud ile İzmir-Kasaba Demiryolu Kumpanyası yönetim kurulu 

üyelerinden W. F. Watson arasında rıhtım imtiyazının satışı konusunda tekrar 

görüşmeler başlamıştır; ancak Watson’ın bu görüşmeleri kendi adına yürüttüğü 

anlaşılmıştır (Kütükoğlu, 1979, s. 526-527).  
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Osmanlı Hükümeti’nin İzmir Rıhtım Kumpanyası’nın yabancılara satılmasını 

istemediği bilinmektedir, ancak ekonomik olanaksızlıklar yüzünden kumpanyanın 

1888’de hükümete sunduğu satış şartları yerine getirilememiştir (Kütükoğlu, 1979, s. 

527-530). Bu işin çözülememesinden ötürü, rıhtımların kiraya verilerek satış 

borcunun ödenmesi düşünülmüş, ancak bu öneri ile durum daha karmaşık hale 

gelmiştir (Kütükoğlu, 1979, s. 532). İzmir’deki İngiliz Konsolosu 1889 tarihli 

raporunda rıhtım satışı ile ilgili şöyle yazmıştır (İzmir Ticaret Odası, 1998, s. 103): 

Sultan rıhtımı şimdiki sahibinden almak için özel bir anlaşma yapmıştır. Ancak Fransız şirket 

henüz parasını almamıştır. Parayı aldıkları zaman şirketin yönetimini bırakacaklardır. Bu 

durum hem tüccarlar, hem de halk arasında endişe yaratmaktadır, çünkü insanlar rıhtım 

yönetimi Türklerin eline geçtiği zaman, tramvay ve drenaj sisteminin iyi durumda 

tutulamayacağını düşünmektedirler. 

Konsolos, bu kaygıların giderilmesi için yönetim kurulunun çoğunluğunun 

Avrupalılardan oluştuğu bir kamu şirketinin kurularak, Dussaud’lara belli bir kar 

verilmesi ve rıhtımın satın alınmasını önermiştir; çünkü konsolosa göre İzmir ticareti 

için rıhtımların iyi işletilmesi çok önemlidir ve güçsüz bir yönetim kurulmasına izin 

verilmemelidir (İzmir Ticaret Odası, 1998, s. 103). Konsolos böyle bir durumda 

iskele ve rıhtımların büyütülmesi ile gemi havuzlarının inşa edilmesinin mümkün 

olacağını kaydetmiştir (İzmir Ticaret Odası, 1998, s. 103).  

1891 yılında Osmanlı Hükümeti ve Dussaud’lar arasında yapılan yeni bir sözleşme 

ile İzmir Rıhtımı’nın satışına ilişkin kararlaştırılan hükümler geçersiz sayılmış, buna 

karşılık 1867’den başlayarak yapılan tüm sözleşme ve şartnameler geçerli kılınmıştır; 

ek olarak Rıhtım Kumpanyası Aralık 1912’den başlayarak 40 yıl boyunca İzmir 

Rıhtımı’nı işletme hakkına sahip olmuştur (Kütükoğlu, 1979, s. 542). Bu durumda, 

Osmanlı Hükümeti 1912’den sonra rıhtımın devlete devredilmesinden vazgeçmiştir, 

ancak kumpanyanın elde ettiği gelirin % 50’sini devlete bırakması şartı (Kütükoğlu, 

1979, s. 543) en azından hükümetin İzmir Rıhtımı işletmesinden gelir elde etmeye 

devam etmesi bakımından önemlidir. 

Rıhtım ve liman inşası, İzmir için kentsel morfolojiyi etkileyen ve kent gelişimini 

yönlendiren en büyük ölçekli proje olması bakımından önemlidir. Belediyenin 

kurulmasından başlayarak yapılan kentsel düzenlemeler69 genellikle yol 

                                                 
 
69 1845 yangını sonrası Ermeni Mahallesi’nin düzenlenmesi, belediye kurulmadan önce yapıldığı için 
sözü geçen projelerden ayrı tutulmalıdır. 
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düzenlemeleriyle sınırlı kalmış, 1848 yılından beri yürürlükte olan nizamnameler 

uygulanamamıştır. Bu proje aynı zamanda, kent ekonomisine sağladığı katkı ile öne 

çıkmaktadır: Gemilerin yanaşabilmesi için uygun bir rıhtım ile korunaklı bir liman 

inşasının yanı sıra, malların aktarımı, depolanması, denetlenmesi için gerekli tesisler 

kurulmuştur. Kentin uluslararası ticaret bağlantıları ve gemi taşımacılığına bağlı 

ekonomisi dikkate alındığında, projenin gerçekleştirilmesinin önemi daha iyi 

anlaşılmaktadır. Ayrıca rıhtımda oluşturulan yeni parseller kent ekonomisini 

kalkındıracak yeni alanlar yaratmıştır (Şekil C.88). 

Eski kıyı hattının önünde doldurulan 50-100 metrelik kısım, kısa süre içinde kentin 

en gözde mekânı olmuştur (Şekil C.89, C.90). Bankalar, denizcilik ve sigorta 

acenteleri, ticarethaneler liman arkasında ve Frenk Sokağı çevresinde toplanmıştır 

(Bilsel, 2008, s. 154). Rıhtımın Sarıkışla ve liman girişini de içeren kuzeydoğu 

dolgusu 1250 metre boyunca ticarete ayrılmıştır (Şekil C.91-C.93), kalan 2075 

metrelik kısım konutların da bulunduğu gezinti ve sosyal aktivite alanı olmuştur 

(Cuinet, 1894, s. 449) (Şekil C.94-C.96). Rıhtımın kent mimarisine yaptığı katkının 

değerlendirilebilmesi için, bu alanda inşa edilen farklı yapı türleri ve mimari 

biçimlenişleri tespit edilecektir. 

Bu alanda oluşan yapılaşma ile ilgili bilgiler, kartpostallar ve fotoğraflar gibi görsel 

kaynakların yanı sıra, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında hazırlanan planlara 

dayanmaktadır. Bunlardan biri, Rıhtım Kumpanyası’nın mimarı Polikarp Vitalis’in 

imzasının bulunduğu, 2/14 Ekim 1889 tarihli ve 1/500 ölçekli “İzmir Rıhtımı 

Planı”dır (BOA, 9 numaralı plan). Hükümet Konağı ile Tuzla Burnu arasındaki 

rıhtım parsellerinin mülkiyet durumunu gösteren planda eski kıyı hattı işlenmiş olup, 

lejantında vakıf mülkü, özel mülk ve Rıhtım Kumpanyası mülkü olan araziler 

belirtilmiştir (Şekil C.97). Özel mülk alanlarının üstünde mülk sahiplerinin isimleri 

de yazılmış, kurumsal mülklerin üstüne kurum adı (örneğin Fransız Konsolosluğu 

gibi) yazılmıştır. Parseller incelendiğinde, özellikle Frenk Sokağı boyunca dar 

cepheli yapıların olmasının, rıhtım önünde oluşturulan parsellerin de dar olmasına 

yol açtığı görülmektedir. Ancak rıhtımın kuzeyinde veya güneyinde (Tuzla Burnu 

çevresi) parsel boyutları büyümektedir. Parsellerdeki isimler, kentte bulunan her 

cemaatin rıhtımdan yer almış olduğunu göstermektedir. Rıhtım Kumpanyası mülkü 

olan arazilerden biri Gümrük İdaresi yakınındadır ve bu alan kumpanyanın ofisi 

olarak işaretlenmiştir. Planda ayrıca “Rıhtım Kumpanyası’na ait olduğu varsayılan” 
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alanlar da taranmıştır, bu durum o arsaların mülkiyetinin kesin olarak kumpanyaya 

geçmediğini göstermektedir. 

Bir diğer plan ise, Haziran 1905’te yayınlanan Goad Şirketi’nin Sigorta Planları’dır 

(Şekil C.98). Kemeraltı’ndan başlayarak Rıhtım’ın ticaret bölgesini ve Frenk 

Mahallesi’nin bir kısmını içeren plan, yapıların kullanım şekli, işlevi, yapım sistemi, 

çatı biçimlenişi gibi birçok ayrıntıyı içermektedir. Sarıkışla’dan başlayan plan 

rıhtımın konut alanları dışındaki ticaret yapılarını içermektedir. Plandan bölgedeki 

ticarethane, depo, imalathane, otel, kafe, birahane, sosyal kulüp gibi farklı kullanım 

türlerini saptamak mümkündür.  

Rıhtımın ticarete ayrılan kısmı, Frenk Sokağı ile ilişki içinde olmuştur. Daha önce 

değinildiği gibi, 17. yüzyılın başından beri bu alandaki yapıların İzmir’in genelinde 

görülen geleneksel konut ve ticaret yapılarından farklılaştığı, denize doğru uzun 

parsellerin içinde “ferhane” isimli yeni bir yapı türünün ortaya çıktığı bilinmektedir. 

Frenk Gümrüğü ve İngiliz İskelesi arasındaki dolgu alanın gerisinde kalan Frenk 

Sokağı’nın denizle doğrudan ilişkisi kesildiği için, ferhanelerin konut ve depolama 

işlemine yönelik kullanımları azalmıştır; 1880’lerde Gayrimüslimlerin bu yapıları 

satın alıp dönüştürmesiyle birlikte, zemin katı atölye, yazıhane gibi ticari kullanıma 

üst katı ise, daha önce olduğu gibi, konuta ayrılmıştır (Colonas, 2005, s. 95) (Şekil 

C.99, C.100). Ferhaneler II. Kordon Caddesi ile Frenk Sokağı arasında bağlantı 

sağlayan avlulu geçitlere dönüşmüştür (Colonas, 2005, s. 95). Ferhanelerdeki 

dönüşümün yanı sıra, Frenk Mahallesi’nde yeni bir ticaret yapısı olarak çok katlı 

pasaj yapıları ortaya çıkmıştır. Günlük ve lüks tüketime yönelik farklı türde malların 

bir arada satıldığı bu alışveriş yapılarından en bilinenleri Tenekidis ve Bon 

Marché’dir (Colonas, 2005, s. 107) (Şekil C.101). Bu değişim, Frenk Sokağı’nın 

gelir düzeyi yüksek nüfusa yönelik lüks ticarette uzmanlaşmasına yol açmış, buna 

karşılık zaten Frenk Sokağı ve Rıhtım’dan kopuk olan Kemeraltı’ndaki hanlarda 

daha mütevazı nüfusa hizmet veren tüccar ve zanaatkârlar kalmıştır (Bilsel, 2008, s. 

154).  

Rıhtım ve çevresindeki alanlarda yalnız ticaret yapılarında değil, konut yapılarında 

da yeniliklere rastlanmaktadır. Özellikle Kordon’un konut işlevine ayrılan kısmından 

Alsancak’a doğru uzanan kesimde bu yenilik göze çarpmaktadır (Şekil C.102). 

Kasım 1905’te yayınlanan bir başka sigorta planında, Alsancak’taki konutlara ait 

parsel sınırları görülmektedir (Şekil C.103), buna göre yapı adalarının denize bakan 
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kenarlarının dar cepheli parsellere bölündüğü görülmektedir. Bazı yapı adalarında 

rıhtımdaki bu parseller adanın kısa kenarı boyunca uzanmaktadır, bazı yapı adaları 

ise ortadan bölünmüştür, deniz kenarında sıralanan parseller ile onların üstünde II. 

Kordon Caddesi boyunca sıralanan parseller bulunmaktadır. Colonas’ın (2005, s. 

116) Apostolidis’in 1901 tarihinde La Construction Moderne isimli dergide 

yayınlanan makalesinden aktardığına göre, parsellerin darlığı, buraya özgü farklı 

konut biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Buradaki evlerin çoğu iki katlı, 

kâgir yapılardır, genellikle üst katlarında cephenin orta aksında bir cumba veya 

balkon bulunmaktadır (Şekil C.104). 

Rıhtım, konut ve ticaret mimarisini etkilemekle birlikte, 19. yüzyıl içinde özellikle 

İzmir’in kozmopolit yapısının geçirdiği sosyal dönüşümü de etkilemiştir. Aslında 

İzmir’de rıhtım yapımından önce, İngiliz İskelesi olarak anılan kısmın küçük ölçekli 

bir “Kordon” işlevi gördüğü bilinmektedir: Gemilerin yolcu alıp indirdiği bu alan 

aynı zamanda bir gezinti ve eğlence alanı niteliğindedir. Ayrıca bu alanda kente 

gelen yabancıların konaklaması için yapılmış otellerin varlığı 1850’li yılların 

öncesine dayanmaktadır (Beyru, 2011, s. 229). 

Rıhtımın inşasıyla birlikte Frenk Sokağı ve İngiliz İskelesi gibi kesimler kıyıdan 

uzaklaşmıştır. Böylece Rıhtım, kentin en hareketli ve kozmopolit kamusal alanı 

durumuna gelmiştir. Frenk ve Rum mahallelerinde ortaya çıkan tiyatro, gazino, kulüp 

lokali gibi kültür ve eğlence yapılarına, Rıhtım’ın ticaret alanı boyunca sıralanan 

otel, kafe, pastane, birahane gibi yapılar da eklenmiştir. Rıhtım yapımı ve sonrasında 

bu yapıların sayılarının hızla arttığı görülmektedir. Bu amaçla 1881-1902 yılları 

arasında yayınlanan ticaret yıllıklarından derlenen veriler Çizelge 5.1’de 

listelenmiştir. Çizelgede yalnızca 1895 yılı verileri İzmir Ticaret Yıllığı’na aittir, 

diğerleri Şark Ticaret Yıllıkları’ndan alınmış olduğu için, İzmir’deki tüm yapıların 

kayıt edilmemiş olması olasıdır.  

1881 yılı verilerine göre, İzmir’de yeme-içme, konaklama ve sosyal aktivitelere 

yönelik kültür ve hizmet yapılarının toplam sayısı 40 iken, neredeyse 20 yıl içinde 

(1902’de) bu sayı 102’ye çıkmıştır. Bu hızlı artış içinde kentte en çok görülen yapılar 

kafeler ve oteller olmuştur. Sözü geçen yapılar içinde Rıhtım’da en sık rastlanan yapı 

grubu ise, otellerdir. 1876 İzmir Takvim ve Rehberi’nde kentin tamamında sekiz otel 

(Berber, 2008, s. 58) bulunmaktadır; yaklaşık 20 yıl içinde bu sayı iki katına 
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çıkmıştır: 1895 tarihli Indicateur des Professions Commerciales et Industrielles de 

Smyrne’de (Kısım 2, s. 117-118) 17 otel kayıtlıdır. 1905 Goad Haritası’na göre, 

yalnızca I. Kordon Caddesi’nde 16 otel bulunmaktadır. En bilinenleri arasında 

Alexandrie, D’Angleterre, Londres ve Huck otelleri yer almaktadır (Şekil C.105-

C.108).  

Çizelge 5.1 : İzmir’de yeme-içme ve sosyal aktivitelere yönelik yapılar70. 

Yapı türleri 1881 1883 1885 1889 1891 1895 1902 

Pastane - 4 5 4 5 9 13 

Kafe ve konser kafe 18 20 20 5* 28 33 35 

Restoran  3 4 - 14 13 31 17 

Kulüp 8 6 5 6 7 6 11 

Tiyatro 3 4 - 5 5 - 4 

Otel 8 8 7 4* 5* 17 22 

(*) Sayının çok az olması nedeniyle, tüm kafe ve otellerin kayıt edilmediği düşünülmektedir. 

I. Kordon Caddesi’ndeki bir kısmı otellerin içinde olmak üzere, kafe, pastane, 

restoran ve barlar da 1905 Goad Haritası’nda işaretlenmiştir, bu yapıların toplam 

sayısı 34’tür. Buradaki kafelerin bir kısmında (örneğin Alhambra) konserler de 

verilmektedir. Hatta 1891 yılına ait Annuaire Oriental du Commerce’de (s. 811) bu 

yapılar “kafeler” ve “konser kafeler” olarak iki ayrı kategoride listelenmiştir. Hotel 

de Ville’in zemin katında yer alan Café Louca aynı zamanda bir tiyatrodur (Şekil 

C.109). Dolayısıyla, yeme-içme ve kültürel aktivitelerin iç içe geçmiş olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Daha önce belirtildiği gibi, 1895 yılında, kentte bulunan 33 adet kafe/kahvehanenin 

15’i Rıhtım’da yer almaktadır (Indicateur des Professions Commerciales et 

Industrielles de Smyrne, 1895, Kısım 2, s. 87-88). Bunların en ünlüleri arasında 

Alhambra ve Kramer sayılabilir. Yine aynı yıllıkta (Kısım 2, s. 117-118) listelenen 

31 restoran ve 17 otelden 28’i Rıhtım ve II. Kordon’da bulunmaktadır. Bu yapılar 

dışında, Avcılar Kulübü, Helen Kulübü, Sporting Club, Lucas Tiyatrosu, Türk 

Tiyatrosu, Rıhtım Tiyatrosu, Concert America gibi sosyal ve kültürel yapılar 

Rıhtım’da yer almıştır.  

                                                 
 
70 Yunanca İzmir Ticaret Rehberi (1888), Annuaire Almanach du Commerce (1881, 1883, 1885), 
Annuaire Oriental du Commerce (1889, 1891, 1902) ve Indicateur des Professions Commerciales et 
Industrielles de Smyrne’den (1895) derlenmiştir. 
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5.2.2 Selanik Rıhtımı ve Limanı’nın yapımı 

Selanik Rıhtımı yapımı öncesine dek deniz surlarının korunmuş olması, kentin 

sahiline ilişkin edinilen görsel malzemenin çok kısıtlı olmasına neden olmuştur. Bu 

döneme ait fotoğrafların elde edilememesi nedeniyle, ancak gravürlerden -her zaman 

gerçeği yansıtmadıkları göz önünde bulundurularak- yararlanmak mümkün 

olmaktadır. 19. yüzyıl öncesine ait seyyah ve tahrir kayıtlarından da bilindiği gibi, 

surların dışındaki tek yerleşim alanı olan İştira, eski Bizans Limanı’nın dolması 

sonucu kentin güneybatısında oluşmuştur. Kentin deniz cephesine açılan tek kapısı 

olan Yalı Kapısı da bu alanın kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Evliya Çelebi (1985, 

s. 89) burada Mısır Çarşısı, çeşitli malların satıldığı pazarlar, kereste ve terzi 

dükkanları ile bir mescit bulunduğunu kaydetmiştir. Daha önce sözü edildiği gibi, 

1685 tarihli bir planda bu alandaki yapılaşma ve iskeleler betimlenmiştir.  

19. yüzyıldaki gravürlerde ise, bu alandaki yapılaşma dikkati çekecek yoğunluktadır. 

1852 tarihli Conybeare ve Housen’in kitabında yer alan Selanik gravüründe, kentin 

Kelemeriye tarafından görünümü resmedilmiştir (Şekil C.110). Deniz surları dışında 

dar bir kıyı hattı olduğu ve bu hat üzerinde, özellikle surların ortasından batıya doğru 

az katlı ama yoğun bir yapılaşma olduğu görülmektedir. İştira alanı kentin batısında 

kalmaktadır, ancak gravürün ölçekli ve orantılı bir çizim olmadığını dikkate almak 

gereklidir. Tarihsiz bir başka gravürde, deniz surları dışındaki yapılaşma sahilin 

tümüne yayılmış durumdadır (Şekil C.110). Kentin doğusundan bakılarak hazırlanan 

bir diğer gravürde, doğu surlarının dışındaki kışla binası görülmektedir (Şekil 

C.111). Deniz surları ise görülmemektedir, ancak kıyıdaki yapıların önünde rıhtıma 

benzer herhangi bir dolgu bulunmaması nedeniyle, bu gravürün rıhtım yapımı 

öncesine ait olduğu düşünülmektedir.  

Rıhtım yapımından hemen önce, Ekim 1869 tarihli Fransız Konsolosluk 

Kayıtları’nda, Selanik’in deniz surlarının yıkılmasına ilişkin bir rapor bulunmaktadır. 

“Correspondance Consulaire et Commerciale, Salonique, vol. 26” başlıklı rapordan 

aktaran Yerolympos’a (2004, s. 215) göre, kentin kıyı şeridinin mevcut durumunu 

ayrıntılı olarak betimleyen, denize açılan tek kapı olan Yalı Kapısı’nın Selanik gibi 

canlı bir ticaret kentinde gümrük ve limanla gerekli bağlantının kurulmasına engel 

olduğu; deniz surlarının ise, malların limandan kente rahatlıkla aktarılmasına ve bir 

rıhtım inşasına izin vermediği bildirilmiştir. Raporda liman işlemlerinin kentin 

batısında, surların dışındaki 500 metre uzunluğunda dar bir sahada yürütüldüğü; 
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burada karantina, gümrük, fener idaresinin yanı sıra, tabakhaneler, kömür depoları, 

kereste depoları ile gemicilere yönelik pazarlar bulunduğu kaydedilmiştir 

(Yerolympos, 2004, s. 215). Dolayısıyla, 19. yüzyılın ortasında Selanik gibi ticaret 

hacmi artmakta olan bir kıyı kentinin düzgün bir rıhtıma ve liman tesislerine ihtiyacı 

olduğu açıkça görülmektedir. 

5.2.2.1 Projenin ortaya çıkış süreci 

Her ne kadar Selanik’in modern bir rıhtıma kavuşması, deniz surlarının yıkılmasıyla 

birlikte planlanmış olsa da, rıhtım yapılması fikri daha önce oluşmuştur. İlk olarak 

16.02.1867’de, İzmir Rıhtımı imtiyazını alan İngiliz girişimciler Guarracino ve 

Charnaoud, Selanik Rıhtımı için de imtiyaz istemiş, hatta aynı yıl Nafia Nezareti ile 

25 maddelik bir sözleşme imzalamışlardır; ancak bilinmeyen nedenlerden ötürü proje 

yürürlüğe girmemiştir (Bayram, 2009, s. 43). Girişimcilerin İzmir’de kurdukları 

Rıhtım Kumpanyası’nın ekonomik sorunlar yaşaması ve arsalarını satamamaları bu 

duruma yol açmış olabilir. Projenin askıya alınmış olması, rıhtım projesini 

destekleyen uluslararası taşımacılık ve ticaretle uğraşan şirketlerin işlerini sekteye 

uğratmış olmalıdır. Nitekim, Şubat 1868’de Selanik’teki denizcilik işletmeleri 

temsilcilerinden oluşan bir grup, konsoloslara yazdıkları ortak mektupta “gümrük 

binasının genişletilmesi, yangına karşı dayanıklı kâgir binaların ve depoların 

yapılması, malların depolanması için hangarları bulunan sağlam bir rıhtım inşa 

edilmesi” gibi isteklerini belirtmişlerdir (İ.MMS.37/1554).  

22 Şubat 1869’da, Aydın ve Tuna vilayetlerinden sonra, Selanik’e vali olarak atanan 

Sabri Paşa (Süreyya, 1996b, s. 1412), Selanik deniz surlarını yıkmak ve kıyı boyunca 

1500 metre uzunluğunda bir rıhtım inşa etmek için Bab-ı Âli’den tam yetki alarak 

göreve başlamıştır (Yerolympos, 2004, s. 215). Ekim 1869 tarihli Fransız 

Konsolosluğu Kayıtları’nda, ticaret, denizcilik ve kamu sağlığı için yararlı olacak bu 

projenin daha önce Sabri Paşa’nın denetiminde İzmir’de uygulandığı belirtilmiş, 

İzmir Rıhtımı’nın kente kazandırdığı yararların Selanik’e de kazandırılacağı 

vurgulanmıştır (Yerolympos, 2004, s. 215). 

İzmir Rıhtımı inşası, imtiyazı alan şirketin ekonomik sorunları yüzünden 1869 yılına 

dek başlayamamıştır; Sabri Paşa Mart 1868’de Tuna valiliğine atandığına göre, İzmir 

Rıhtım Kumpanyası ile ilk sözleşmenin imzalanmasının ardından kentten ayrılmış 

olmalıdır. Ancak Selanik’teki Fransız Konsolosluğu’nun raporlarında belirtildiği 
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gibi, Sabri Paşa’nın İzmir Rıhtımı’nın yapımında “pazarlıkları yapıp anlaşmayı 

noktalayan kişi” olup olmadığı bilinmemektedir71. Her ne kadar Sabri Paşa’nın kente 

gelmesinden önce rıhtım imtiyazı almak isteyen özel girişimciler olmuşsa da, 

Selanik’te rıhtım yapımının planlanıp projesinin hayata geçirilmesi merkezi 

yönetimin girişimiyle gerçekleştirilmiştir. Fransız Konsolosluk Raporları’nda, isim 

belirtmemekle birlikte, Sabri Paşa’nın İzmir Rıhtımı inşasından sorumlu mühendisle 

anlaştığı belirtilmektedir (Yerolympos, 2004, s. 215-216). İzmirli mimar Roch 

Vitalis tarafından hazırlanıp Sabri Paşa’ya sunulan 22 Mayıs 1869 tarihli “Selanik 

Rıhtımı Raporu” başlıklı teklifte, doğuda Beyaz Kule’den başlayarak batıda 

Tophane’ye dek uzanan deniz surlarının yıkılması, çıkan molozla denizin 

doldurulması öngörülmüştür (Şekil C.113). Yıkılan surlar boyunca 1665 metre 

uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde bir rıhtım inşa edilmesi tasarlanmış, bu 

işlemin toplam masrafı ise 7.286 lira 90 kuruş olarak hesaplanmıştır (BOA, 

İ.MMS.37/1554). Ayrıca raporun ekinde 21 Mayıs 1869 tarihli ve yine aynı mimarın 

imzasını taşıyan “Selanik’te Rıhtım Projesi” başlıklı bir plan bulunmaktadır (Şekil 

C.114).  

Söz konusu plan, Selanik kıyısının rıhtım yapılmadan önceki mevcut halini 

belgelemesi bakımından önemlidir. 1869 Fransız Konsolosluk Raporları’nda 

belirtildiği gibi, İştira’daki yapılaşma planda görülmektedir. Mevcut gümrük binası 

deniz kıyısında, Mısır Çarşısı’nın batısında yer almaktadır, önünde uzanan bir 

iskelesi vardır. Gümrüğün yanı sıra, İştira kıyısı boyunca uzanan irili-ufaklı 11 iskele 

daha bulunmaktadır. Karantina İdaresi, gümrüğün doğusunda, surlara neredeyse 

bitişik konumda yer almaktadır.  

Bu plan, mevcut kıyı hattı üzerinde uygulanacak rıhtımın sınırlarını, yeni açılacak 

yolları ve dolgu alanındaki parsel sınırlarını göstermektedir. Ayrıca İştira’daki ve 

kentin sur içinde kalan kısmındaki mevcut yapı adalarının da konturlarının yeni 

düzenlenecek rıhtımın ızgara planlı dokusuna uydurulmaya çalışıldığı görülmektedir. 

Böylece rıhtımda sahile paralel ve dik olarak açılacak yeni yolların mevcut dokuyla 

bütünleştirilmesi sağlanacaktır. Tıpkı İzmir Rıhtımı için planlandığı gibi, kıyı hattı 

boyunca uzanan bir rıhtım caddesi ve ona paralel uzanan ikinci bir cadde ile bu iki 

cadde arasındaki bağlantıyı sağlayan dik yönde sokaklar tasarlanmıştır. Planın 
                                                 
 
71 Sabri Paşa’nın İzmir Rıhtımı projesindeki rolü, Yerolympos’un (1996, s. 63) da vurguladığı gibi, 
İzmir Rıhtımı inşası ile ilgili kaynaklarda geçmemektedir. 
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eşelinden hesaplandığına göre, dolgu yapılacak kısmın mevcut kıyı hattından 

uzaklığı 35-100 metre arasında değişmektedir. Rıhtımda kurulacak tesislerin tamamı 

işlenmemiştir, ancak gümrük binasının rıhtımın en batı ucuna, Tophane’nin güneyine 

konumlanacağı ve önünde bir iskelesi olacağı görülmektedir. Gümrüğün yanında 

Karantina ile Fener İdaresi bulunmaktadır. Ayrıca vilayet merkezinin kentin 

kuzeyindeki Hükümet Konağı’ndan rıhtımdaki yeni bir parsele taşınması 

planlanmıştır, ancak bu tasarı gerçekleştirilmemiştir. 

Daha sonra Vitalis 29 Nisan 1871 tarihinde rıhtım için yeni bir plan teklifi hazırlamış 

ve imtiyaz isteğinde bulunmuştur (Şekil C.115). Bu isteği Sadrazam Mehmet Emin 

Ali Paşa tarafından Sultan Abdülaziz’in onayına sunulmuştur ve Nafia Nezareti 

teknik uzmanları, Vitalis’in rıhtım projesini uygun bulmuştur (Bayram, 2009, s. 44).  

Bu noktada, İzmir ve Selanik rıhtım yapımında çalışan mimarlardan bahsetmekte 

yarar vardır. Pinon (1994, s. 50), İngiliz asıllı Levanten Polikarp Antoine Vitalis’in 

hem İzmir Rıhtım Kumpanyası’nın hem İzmir’deki Fransız Konsolosluğu’nun 

mimarı72 olduğunu belirtmiştir. Polikarp 1865’te öldükten sonra onun işini devralan 

oğlu (ismi belirtilmemiş), Fransız Konsolosluğu’nun yeniden yapımında çalışmıştır 

(Pinon, 1994, s. 50). Büyük olasılıkla onun oğlu, Sabri Paşa’nın Selanik’e çağırdığı 

mühendis Roch A. Vitalis olmalıdır. 1889’da İzmir Rıhtım Kumpanyası mimarı olan 

Polikarp A. Vitalis (Annuaire Oriental du Commerce, 1889, s. 667) ise, aynı ailenin 

üçüncü kuşağı olmalıdır. Vitalisleri Şark Ticaret Yıllıklarından da izlemek 

mümkündür: 1881 tarihli Annuaire-Almanach du Commerce’de (s. 478-492) 

İzmir’de R. Vitalis bulunmaktadır; 1883 yılından beri hem P. Vitalis, hem R. Vitalis 

yer almaktadır (Annuaire-Almanach du Commerce, 1883, s. 572-590). Dolayısıyla 

üç kuşak Vitalis’lerin İzmir’de çalıştığı anlaşılmaktadır.   

Roch Vitalis’in Selanik için önerdiği projenin hedefi, kentin denize açılması, modern 

liman tesislerinin inşası, rıhtım ile inşası planlanan demiryolu arasında bağlantının 

sağlanması ve limanla ilişkili gümrük, depolama, sağlık birimleri gibi tesislerin 

inşası için yeni alanların oluşturulması ve kıyının doldurulan kısmında oluşturulacak 

yeni parsellerle geleneksel kent dokusunun birleştirilmesidir (Yerolympos, 1996, s. 

63). Teklif için daha ayrıntılandırılmış 1871 yılı planında, rıhtım projesinin, 

İzmir’dekine benzer olarak bir rıhtım caddesi ve ona paralel uzanan ikinci bir 

                                                 
 
72 Aslında P. A. Vitalis’in mimar değil, bir duvarcı ustası olduğu belirtilmiştir (Pinon, 1994, s. 50). 
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caddeden oluştuğu, iki caddenin Beyaz Kule yakınında birleştiği görülmektedir. 

Planda rıhtımda oluşacak yeni parseller pembeye boyanmış ve üzerlerine “satılık” 

yazılmıştır (Şekil C. 116). Yalı Kapısı ve Beyaz Kule arasındaki yapı adalarının 

bölümlenmesi, 1869 yılındaki teklifte sunulan plana benzemektedir. Bazı adalar 

bütün olarak bırakılmış, bazıları ise parsellere bölünmüştür. İştira bölgesinde 

oluşturulacak yeni liman tesisleri için ayrılan yapı adaları da görülmektedir, 

Hükümet Konağı ve Gümrük İdaresi’nin taşınacağı yeni alanlar, 1869 yılı planında 

gösterilen yerlerde işaretlenmiştir. Ayrıca, bu planda doğu surlarının dışında Beyaz 

Kule’den denize dik uzanan “yeni bulvar”ın başlangıç kısmı çizilmiştir. Dolayısıyla 

bu tasarılar büyük olasılıkla vali ve diğer yerel idarecilerle görüşülmüş ve buna göre 

revize edilen plan teklifine işlenmiştir. Plan uyarınca doldurulacak kısmın genişliği, 

mevcut kıyı hattının şekline göre yaklaşık 30-100 metre arasında değişmektedir. 

1871 yılı planında İştira dikkate alındığında, mevcut yapıların 1869 yılı planından 

daha fazla olduğu, ayrıca yapıların yapım sistemlerine göre (kâgir yapılar gri, ahşap 

yapılar sarı) boyandığı görülmektedir. Rıhtım hattı boyunca surların gerisinde 

sıralanan yapıların da parsel sınırlarının belirtildiği ve yine yapım sistemlerine göre 

boyanmış oldukları görülmektedir. Bu plandan İştira bölgesinin kâgir ağırlıklı 

olduğu, Yalı Kapısı ile Beyaz Kule arasında sur gerisinde sıralanan yapılar arasında 

ise, ahşap ve kâgir oranının neredeyse eşit olduğu tespit edilebilmektedir. 

Nafia Nezareti bu projenin maliyetini yaklaşık 70.000 lira olarak öngörmüş, 

maliyetin bu rakamı aşması durumunda ortaya çıkan masrafın devlet tarafından değil, 

yüklenici tarafından karşılanmasına karar verilmiştir (Bayram, 2009, s. 44). Vitalis’in 

alacağı inşa bedeli ise, maliyetin % 4’ü, yani 2800 liradır; ancak inşaatın 70.000 

liranın altında gerçekleşmesi durumunda, toplam maliyetin % 4’ünü alması 

düşünülmüştür (Bayram, 2009, s. 44). 

Proje uyarınca, oluşturulacak yeni parsellerin “açık arttırma usulüyle satılması” 

uygun görülmüş, böylece projenin kendini finanse etmesi hedeflenmiştir 

(Yerolympos, 1996, s. 63). 1871 yılında yapılan planın lejantında rıhtımdaki 

parseller için fiyatlandırma kategorileri belirtilmiştir. Buna göre, gümrük ile yeni 

Hükümet Konağı arası birinci kategori, konaktan güneydoğuya doğru 350 metrelik 

kısım ikinci kategori ve bu noktadan Beyaz Kule’ye dek 650 metrelik kısım üçüncü 

kategori olarak ayrılmıştır. Denizin doldurulmasıyla oluşan alanın 22.500 m²’si 

kamusal alana ayrılmıştır: yetimhanesi olan bir hastane, Beşçınar gibi bir park, rıhtım 
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boyunca giden tramvay hattının bu alan içinde yapılması düşünülmüştür 

(Yerolympos, 1996, s. 64). Kalan 110.000 m²’lik alan ise, özel mülkiyete ayrılmıştır; 

bu kısımda kentin üst düzey gelir sahibi sakinlerinin yatırım yapması beklenmiştir 

(Yerolympos, 1996, s. 64). 

Selanik Rıhtımı inşası için Nafia Nezareti Vitalis’in teklifini uygun bulmuş ve 1870 

yılında kendisiyle sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca, rıhtım inşasını 

yapacak olan şirket sahil doldurulması sonucu elde edilen arsalar için her türlü 

tasarruf hakkına sahip olmuştur, hatta istediğinde bunları bütün ya da parça halinde 

satabilme hakkını da edinmiştir; bunun yanı sıra rıhtım tarifelerinde de söz hakkına 

sahip olmuştur (Bayram, 2009, s. 45). Ancak İzmir’de yatırımcıların duyduğu 

güvensizlik ve rıhtım yapımında halkın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle, dolgu 

alanlarının satışında meydana gelen zorlukların yaşanmaması için, Meclis-i Vükelâ 

(Bakanlar Kurulu) Selanik rıhtım inşası için farklı çözümler aramıştır: kamu şirketi, 

belediye şirketi veya özel bir anonim şirketin kurulması düşünülmüştür 

(Yerolympos, 1996, s. 64). Hükümet bu projeyi desteklemesine karşın, İzmir’de 

olduğu gibi, finanse etmeyi kabul etmemiş, ancak ilk masraflar için Selanik 

Vilayeti’nin kasasından 15.000 liralık avans vermiştir (Yerolympos, 1996, s. 64). 

Açık arttırma ile satılacak dolgu alanları için arşın kare başına ortalama 1 liralık fiyat 

düşünülmüş, böylelikle bir “prestij alanı” olacak rıhtım arsalarının kolaylıkla 

satılması amaçlanmıştır (Yerolympos, 1996, s. 65). Açık arttırmada başlangıç fiyatı 

olarak arşın kare başına 70 kuruş saptanmıştır ve verilen son fiyat üstünden arsa 

bedelinin 1/3’ünün açık arttırma sırasında ödenmesine karar verilmiştir; ancak hem 

hükümetin bu tür büyük ölçekli işleri uygulamaya koyup başarıyla tamamlaması 

konusunda yatırımcılarda güven uyandırmaması, hem de yatırımcıların açık arttırma 

sırasında arsaları düşük bedelle alıp sonra kendi aralarında yüksek fiyatla satmak 

üzere anlaşmaları olasılığı uygulamanın başlamasına engel olmuştur (Yerolympos, 

1996, s. 66). 

5.2.2.2 Projenin uygulama aşaması 

Projenin sözü geçen engellere takılmaması için Vali Sabri Paşa bir tanıtım 

kampanyası yapmış ve -henüz rıhtım planları tamamlanmadan- 3 Haziran 1870 

tarihinde rıhtımın inşaat çalışmalarını resmen başlatmıştır (Anastassiadou, 2001, s. 

130). O gün, deniz surları önünde bir tören düzenleyen vali, sembolik olarak surun 
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yıkımı için ilk çekici vurmuştur ve aynı zamanda yeni arsaları almaya talip olan ilk 

yatırımcılar (Osmanlı Bankası ve Osmanlı Postanesi) halka duyurulmuştur 

(Yerolympos, 1996, s. 66). Osmanlı Bankası ve Postane, rıhtımda yeni ofislerini, 

depolarını ve konutlarını yaptırmak üzere İstanbul’daki merkezlerinden onay almıştır 

(Yerolympos, 1996, s. 66). Böylece, Selanik Rıhtımı’nın inşası başlamıştır. 

İnşaat sürerken bir yandan açık arttırmayla rıhtım arsalarının satışı 

gerçekleştirilmiştir. Yerolympos (1996, s. 66), ilk açık attırmalarda beklenenin 

üzerinde satış olduğunu, 120.000 liraya 85.000 arşın karelik (yaklaşık 47.800 m²) 

alan satıldığı ve satılan tüm arsaların % 47’sini Avrupa uyruklu vatandaşların 

aldığını belirtmiştir. Ancak bu başarılı girişim kısa sürmüştür ve 1871 yılının 

ortalarından başlayarak sorunlar baş göstermiştir: Rıhtım çalışmaları ilerlediği halde, 

satış bedelinin 1/3’ünü ödeyen yatırımcılar, kalanını ödememişlerdir (Yerolympos, 

1996, s. 66). Bunun üzerine Sabri Paşa 28.04.1871 tarihinde “vilayetin ihtiyacı olan 

tamirat, inşaat,imar faaliyetlerinin yüz yüze görüşülmesi” için İstanbul’a gitmek 

üzere hükümetten izin almıştır (BOA, İ.DH.631/43878). Yerolympos (1996, s. 66), 

valinin bu ziyareti aslında hükümetten borç almak için gerçekleştirdiğini belirtmiştir.   

Ekim 1871’de Sabri Paşa görevden alınarak yerine İsmail Paşa Selanik’e vali olarak 

atanmıştır ve rıhtım yapım çalışmaları durma noktasına gelmiştir. 21.09.1872 tarihli, 

İ.MMS.44/1812 sayılı belgeye göre, rıhtım inşaatı ile ilgili durumu incelemek üzere 

görevlendirilen Şevket Paşa’nın yaptırdığı araştırma sonucunda, rıhtım inşaatında 

masraf defterinde gösterilenden daha az miktarda para harcandığı ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle, Vitalis ile ekibi rıhtım yapımı işinden kovulmuştur (Yerolympos, 1996, 

s. 67). Bu durum yatırımcılar arasında panik yaratmış ve paralarını geri almak 

istemişlerdir (Yerolympos, 1996, s. 66). Bu arada Selanik konsolosları duruma 

müdahale ederek, projenin tamamlanmasını kendi vatandaşlarının üstlenmesi için 

çaba sarfetmişlerdir. Yerolympos’un (2004, s. 316) yayınladığı 23.04.1872 tarihli 

Fransız Konsolosluğu Raporu’nda, Compagnie Piot isimli bir şirketin rıhtım yapım 

işini üstlenmek için Bab-ı Âli’den izin almak için teklifte bulunduğu ve teklif şartları 

kaydedilmiştir. Konsoloslar ayrıca kamusal alan için ayrılan parsellerin satılarak 

inşaatı tamamlamak için gerekli paranın sağlanmasını önermiştir (Yerolympos, 1996, 

s. 67).  

Bu arada Selanik’i Mitroviça ve Üsküp’e bağlayacak demiryolu hattının da içinde 

bulunduğu Rumeli demiryollarının inşası ile Selanik Limanı’nın yapılması gündeme 
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gelmiştir. 1869 yılında Rumeli Vilayeti’nde demiryolu yapım işini kabul eden Baron 

Hirsch, 1870 yılında Paris’te birer Fransız şirketi olarak hem demiryolu inşaatını 

gerçekleştirecek olan Rumeli Demiryolları Kumpanyası’nı, hem de demiryollarının 

işletilmesini üstlenecek olan Rumeli Demiryolları İşletme Kumpanyası’nı kurmuştur 

(Engin, 1993, s. 61). 1872 yılında Hirsch ile Sadrazam Mahmud Nedim Paşa 

arasında bir dizi sözleşme, şartname ve nizamname imzalanmıştır ve bunlar 

doğrultusunda Osmanlı Hükümeti “Selanik, Dedeağaç ve Varna limanlarının yapımı 

ve işletilmesi için 10.000.000 frank ayırmayı, ziraat ve ticareti geliştirmek ve 

nakliyatı arttırmak amacıyla demiryolu ağına bağlanacak şose yolların inşasını 

üstlenmeyi” kabul etmiştir (Engin, 1993, s. 89). Ancak demiryolu yapım sürecinde, 

hükümetin üstlendiği bu koşulları yerine getirememesi ve bunun sonucunda Rumeli 

Demiryolları Kumpanyası ile çıkan anlaşmazlıklar yüzünden liman yapımı ile ilgili 

herhangi bir çalışma gerçekleştirilememiştir73. 

Bu süreçte sık değişen Selanik valileri, rıhtım inşasının bitirilmesi için uğraşmıştır 

(Şekil C.117). 1879’da Vali Halil Rıfat Paşa rıhtım yapımını hızlandırmış ve 

tamamlanmasına gayret etmiştir (Yerolympos, 2004, s. 121). Liman idaresi içine 

dahil edilmiş olan belediye binasını yaptırmış, ayrıca bitmiş olan gümrük binasının 

yanına sağlık bürosu ve fener idaresini inşa ettirmiştir (Yerolympos, 2004, s. 121). 

Ayrıca, Aralık 1879’da çalışmaya başlayan Rıhtım Komisyonu, Vali Halil Rıfat Paşa 

tarafından rıhtım çalışmasının tamamlanması, rıhtımın güzelleştirilmesi, rıhtımda 

satışı yapılmayan parsellerin satılması ve Sabri Paşa döneminden eksik kalan arsa 

ödemelerinin toplanmasını sağlamakla görevlendirilmiştir (Yerolympos, 2004, s. 

123). Son parselin 1882’de satılmasıyla rıhtım yapımı noktalanmış (Yerolympos, 

1996, s. 67), aynı yıl İştira ve rıhtımın taşla kaplanması tamamlanmıştır (Risal, 2001, 

s. 127) (Şekil C.118).  

1880-1882 yılları arasında hazırlanan Wernieski planında, inşası tamamlanan rıhtım 

ve yeni açılan yollar görülmektedir. Buna göre, doğuda Beyaz Kule çevresindeki 

surların bir kısmı yıkılmış ve bu noktadan İştira’ya dek rıhtım boyunca ve rıhtıma 

paralel uzanan iki ana cadde açılmıştır. Kıyıda oluşturulan parsellerde ise ender 

olarak yapılaşma görülmektedir: 1879’da açılan Saias İplik Fabrikası (Anastassiadou, 

2001, s. 180) (Şekil C.119, C.120), rıhtımın güneybatı ucunda İştira’da bulunan 
                                                 
 
73 Hatta sözü geçen yolların ve limanların yapılmamasından ötürü kumpanyanın 1890-1902 yılları 
arasında uğradığı zarara karşılık hükümetin tazminat ödemesi kararlaştırılmıştır (Engin, 1993, s. 209). 
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Gümrük İdaresi ve yanındaki Karantina binası. Ayrıca, 1871 Rıhtım Planı’nda 

İştira’da görülen parsel düzenlemelerinin uygulandığı tespit edilmektedir. 

İnşası tamamlanan rıhtım, küçük gemilerin kentin kıyısına yanaşmasını 

kolaylaştırmıştır, ancak malların yükleme ve boşaltma işleri hala beden gücüne 

dayanmaktadır (Anastassiadou, 2001, s. 130) (Şekil C.121). Anastassiadou’nun 

(2001, s. 130) Fransız Dışişleri Bakanlığı’nın 1892 tarihli ticaret raporundan 

aktardığına göre, “Selanik Limanı’nda indirme ve bindirme işlemlerini 

kolaylaştıracak hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Dalgakıran yokluğu, rıhtımın 

darlığı ve kötü durumu, gümrükte yeterli araç yokluğu, rıhtım ile gar arasındaki 

mesafe, malların masrafını önemli ölçüde arttırmaktadır.” Selanik Rıhtımı’nın 1880 

yılından sonra ticari hareketliliğinin arttığı BOA belgelerinden de izlenebilmektedir: 

Selanik’in tahıl ihracatı 1882’de 66.740 tondan 1891’de 139.843 tona çıkmış, toplam 

ithalat ve ihracat hacmi 1885 yılında 64.151.000 franktan 1890 yılında 80.183.000 

franka çıkmıştır (Bayram, 2009, s. 180-181). Oysa, rıhtım yapımından önce, 1861-

1865 yılları arasında pamuk ihracatı nedeniyle Selanik’in ticaret hacminin artmasına 

karşın, Fransız Dış Ticaret Kayıtları’nda yayınlanan toplam ithalat ve ihracat 

rakamları 1880’li yılların çok altındadır: 1864’te 47.529.000 frank, 1865’te 

43.338.000 frank olmuştur (Annales du Commerce Extérieur, 1869, no. 15-26).  

Bu zorlukları gidermek isteyen Hazine-i Hassa Selanik Körfezi’ne yeni bir liman ve 

kentin doğu sahiline (Beyaz Kule ile güneyde Allatini Değirmeni arasındaki kısım) 

yeni bir rıhtım inşa etmeyi tasarlamıştır ve bunun için 1887 yılında hükümetten 

imtiyaz edinmiştir (İ.DH.1051/82580). Hazine’nin imtiyazı almasının, inşaatın 

gerçekleştirilmesi sırasında gerçek veya tüzel kişilerle Hazine arasında sorunlar 

yaşanmasına neden olabileceği düşünülmüştür, bu nedenle Hazine’nin imtiyazı 

“kendi adına” olmak kaydıyla işin yapımını üstelenecek şirketlerden uygun olanına 

vermesi uygun bulunmuştur (Bayram, 2009, s. 46). Liman inşasını yüklenecek olan 

şirketin, sadece bu işe özel olmak üzere yeni bir şirket kurması ve bunun kanun ve 

yönetmelikler bakımından bir “Osmanlı şirketi” olmasına karar verilmiştir (Bayram, 

2009, s. 47). 

Hazine-i Hassa’nın bu doğrultuda hazırladığı planlara göre, kentin güneybatısında, 

İştira’nın önünde konumlanacak olan limanın rıhtımları iki kısımdan oluşmaktadır: 

İlki güneydoğuda, denize dik olarak konumlanıp 80 metre genişliğinde ve 200 metre 

uzunluğunda, diğeri ise, kuzeybatıda, yine denize dik olarak konumlanıp 50 metre 
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genişliğinde ve 200 metre uzunluğunda tasarlanmıştır (Şekil C.122). Ayrıca bu 

kısımda 8 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda küçük gemilerin 

sığınabilecekleri ek bir rıhtımın inşa edilmesi planlanmıştır (Bayram, 2009, s. 52). İki 

rıhtım arasında kalacak kısmın 540 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde 

kıyıya paralel bir rıhtımla birleştirilmesi ve bu rıhtıma paralel, sahilden 400 metre 

açıkta ve 500 metre uzunluğunda bir dalgakıran setinin inşa edilmesi de 

tasarlanmıştır (Bayram, 2009, s. 52). Denize dik uzanan rıhtımların her biri üzerine 

20x80 metre boyutlarında dörder ambar inşa edilmesi de proje kapsamında yer 

almıştır (Bayram, 2009, s. 52). Liman inşasının yanı sıra, mevcut rıhtımın 

genişliğinin 12 metreden 20 metreye çıkartılması işi de yüklenici şirkete verilmiştir 

(Yerolympos, 2004, s. 174) (Şekil C.123, C.124). 

İnşa edilmesi planlanan bu liman kompleksi aynı zamanda, İzmir’deki limanın 

konumunun aksine, demiryolunun kente vardığı noktaya çok yakın bulunmaktadır, 

dolayısıyla gemilerden boşaltılan yüklerin aktarımı sorununun daha rahat 

çözülebilmesi olanaklı olmuştur. Rıhtımda ambarların yanı sıra güneydoğu tarafında 

60 metreye 90 metre ölçülerinde bir alan, gümrük binaları için ayrılmıştır. Bu 

binaların Rıhtım Caddesi’nden yük hayvanlarının ve arabaların geçişine uygun bir 

alan ile ayrılması öngörülmüştür (Bayram, 2009, s. 54). Ambarların hem gümrük 

antreposu olarak, hem de diğer depolama işlemleri ve nakledilen eşyalar için 

kullanılması düşünülmüştür (Bayram, 2009, s. 54).  

Hazine’nin mühendis Maasi’ye hazırlattığı keşif doğrultusunda, liman yapımında 

deniz içindeki inşaat (rıhtım ve setler için taraklama74, deniz dibinin doldurulması, 

yapay taş blokların üretimi ve blokların deniz dibine yerleştirilmesi ve benzeri 

işlemler) için 8.568.075 frank, alt ve üst yapı inşaatı (kanalizasyon, su tesisatı, 

aydınlatma, deniz feneri, vinçler, gar ile liman arası demiryolu bağlantısı ve benzeri 

iş kalemleri) için 1.364.300 frank olmak üzere, toplamda 9.932.375 frank gerekli 

olduğu saptanmıştır (Bayram, 2009, s. 80-81). 

Kentin doğusundaki rıhtımın ise, Beyaz Kule ile doğusundaki Zeki Bey’in yalısı 

arasındaki kısmın doldurularak elde edilmesi düşünülmüştür (Şekil C.125). 371 

metre uzunluğundaki bu kıyı parçasının dolgu masrafı 3337,25 lira olarak 

                                                 
 
74 İnşaatın temellerinin sert zemine oturması için, deniz dibindeki yumuşak zeminin temizlenmesi 
işlemi (Bayram, 2009, s. 120). 
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hesaplanmıştır ve bu alanın doldurulması işlemini Selanik Emlak İdaresi’nin 

üstlenmesi kararlaştırılmıştır (Bayram, 2009, s. 86-87). Doldurulacak kısımda ortaya 

çıkacak yeni arsaların satışında, tıpkı İzmir’de olduğu gibi, kıyıda arsası olanlara 

öncelik verilmesi, istemedikleri durumda ise, talip olan başka kişilere satılması 

uygun görülmüştür (Bayram, 2009, s. 87). 

Bunun sonucunda, Hazine öncelikle inşaat alanının sınırlarını belirlemiş ve buna 

göre rıhtım inşası için ihale şartlarını hazırlamıştır (BOA, HH.THR.208/31) (Şekil 

C.126). Alan sınırını doğuda Beyaz Kule oluşturmaktadır ve yapımını Vali Sabri 

Paşa’nın başlatmış olduğu mevcut rıhtımın ölçülerinin emsal olarak kullanılması 

düşünülmüştür (Bayram, 2009, s. 91). 1889’da hazırlanan ihale şartları uyarınca inşa 

edilecek rıhtım duvarının uzunluğu 335 metre, eni batıda 22 metre, doğuda 17 

metredir; böylece ortaya çıkan toplam inşaat alanı 4500 metrekare olarak 

hesaplanmıştır (Bayram, 2009, s. 93). Hazine’nin hazırladığı ihale şartları, rıhtımın 

yapım sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir. Şartnameye göre, dolgu 

yapılacak alanın her iki tarafında sıralı olarak, 40’ar cm aralıklarla kazıklar çakılıp 

kazıkların üstü 2 cm kalınlığında sandıklama tahtaları ile kaplanacak; iç kısımlar 

doldurulurken eşit oranda kum, kireç ve santorit karışımından oluşan harç ve kırılmış 

moloz taşlar kullanılacak; dolgu işlemi bittikten sonra oluşan yüzey mermerle 

kaplanacaktır (Bayram, 2009, s. 229-230). Rıhtımın dolgu ve inşasının iki aşamada 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır: Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 

beş ay içinde altyapının bitirilmesi, sonraki iki ay içinde üst birimlerin bitirilmesi 

kararlaştırılmıştır (Bayram, 2009, s. 230) (Şekil C.127). Dolgu işinin “eksiltme” 

yoluyla ihaleye çıkartılmasına karar verilmiş ve Selanik Emlak İdaresi tarafından en 

düşük teklifi veren yatırımcıya kesin olarak ihale edilmiştir (Bayram, 2009, s. 94). 

Bu arada, Osmanlı Hükümeti Selanik Limanı’nın İzmir Rıhtımı ve Limanı gibi 

imtiyaz edinilmesi yerine ihale yoluyla inşa edilmesini uygun gördüğünden, çeşitli 

kişiler liman ihalesi için teklif vermişlerdir. Hazine-i Hassa, ihalenin Fransız asıllı 

parlamenter Edmond Bartissol’e verilmesinden yana olmuştur, Padişah II. 

Abdülhamit de Hazine’den gelen görüş doğrultusunda 30.06.1896’da Selanik Limanı 

ve eklerinin inşası ve gerektiğinde işletilmesi ihalesinin Bartissol’e verilmesini 

onaylamıştır (Bayram, 2009, s. 110); bunun sonucunda aynı yıl Hazine-i Hassa ile 

Bartissol arasında sözleşme imzalanmıştır (Anastassiadou, 2001, s. 131). Sözleşme 

doğrultusunda, 1897’de liman inşası için Société Ottomane de Construction du Port 
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de Salonique (Selanik Liman İnşaatı Şirket-i Osmaniye) adlı bir Osmanlı şirketi 

kurulmuştur. Girişimci Bartissol’ün hem devlet ödeneğinden işin gerçekleşmesi için 

yardım alması, hem de denizden kazanılan arazinin 25 hektarlık bir kısmına sahip 

olması uygun görülmüştür (Anastassiadou, 2001, s. 131). 6.000.000 frank olarak 

hesaplanan inşaat bedelinin beşte biri de Hazine’ye ait olup, Selanik emlak 

gelirlerinden bu masrafın karşılanması düşünülmüştür (Bayram, 2009, s. 95). 

Limanın temel atma töreni 20 Aralık 1897 tarihinde gerçekleşmiştir (Bayram, 2009, 

s. 112), böylece ilk rıhtım inşasının başlamasından 27 yıl sonra liman yapımına 

başlanmıştır. Beş yıl içinde bitirilmesi öngörülen limanın ihale şartlarına göre, 

Bartissol’ün şirketi bir koruma duvarı (dalgakıran), taş iskele ve rıhtımlar ile gümrük, 

karantina ve liman idarelerinin inşası, limanın işletilmesi için gerekli ekipmanın 

hazırlanması ve tıpkı İzmir Rıhtım ve Limanı’nda olduğu gibi, inşaat için gerekli 

malzemenin alana taşınması için gerekli demiryolunun inşasından sorumlu 

tutulmuştur (Bayram, 2009, s. 231-235).   

“Selanik Limanı Tarifnamesi ve Şartnamesi”nden aktaran Bayram’a (2009, s. 237) 

göre, liman yapımının şu şekilde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir: Öncelikle, 

mevcut rıhtımın yaklaşık 500 metre açığında ve ona mümkün olduğunca paralel 

duran, 560 metre uzunluğunda bir dalgakıran inşa edilecektir. Sonra, kıyıya bitişik ve 

dik olarak bir set yapılacak ve bu set dalgakıran ile arasında 150 metre genişliğinde 

bir geçiş alanı kalana dek uzatılacaktır. Ayrıca, batıda sözü edilen set boyunca 

uzanan 250 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde bir taş iskele inşa 

edilecektir. Diğer set duvarı ise, doğuda, yine rıhtım duvarına mümkün olduğunca 

dik olacak şekilde 200 metre uzunluğunda ve 90 metre genişliğinde yapılacaktır. 

Sözü edilen setlerle mevcut rıhtım arasında, rıhtımın yaklaşık 130 metre açığında 

400 metre uzunluğunda bir rıhtım inşa edilecektir. Rıhtım ve taş iskeleler boyunca 5 

metre genişliğinde kaldırım veya taş döşeme yapılacaktır. Geri kalan kısımlar ise 

şose olup, 25 santimetre kalınlığında kırma taş ile kaplanacaktır. Bunlara ek olarak, 

rıhtım boyunca 1 metre yüksekliğinde bir koruma duvarı ile üzerinde iki metre 

yüksekliğinde demir parmaklık yapılacaktır (Bayram, 2009, s. 237). 

Şartnamede liman yapısını oluşturan kısımların dışında, yapılacak depo alanlarına 

ilişkin bilgiler de ayrıntılı olarak betimlenmiştir (Bayram, 2009, s. 237-238). Ambar 

binalarının toplam yüzölçümü 8000 m² olarak belirtilmiştir; taş subasman üzerine 

metal iskeletli bir strüktürle inşa edilecek ambarların cepheleri tuğla ile, çatıları ise, 
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kiremit veya oluklu galvanize sac levha ile örtülecektir. Limanda malların nakliyatını 

sağlamak ve rıhtımla taş iskeleleri de kentin ana demiryolu hattına bağlamak için 

3000 metre uzunluğunda demiryolu inşa edilecektir. Demiryolu üzerinde hareket 

edebilen ve buharla işleyen farklı büyüklükte dört vinç ile dalgakıranın iki ucunda 

birer fener kurulacaktır, bu ekipman için gerekli su ve gaz boruları döşenecektir. 

Ayrıca, rıhtımda suyun boşaltılması için gereken kanalizasyon boruları da inşa 

edilecektir (Bayram, 2009, s. 237-238).  

Şartname ekinde liman üzerinde inşa edilecek ambar, gümrük dairesi gibi tesisleri ve 

demiryolu hattı ile duraklarını gösteren 1/1000 ölçekli bir plan sunulmuştur 

(A.AMD.884/27). Planda, inşası planlanan dalgakıran, batı ve doğu rıhtımları ile 

mevcut rıhtımın önüne inşa edilecek olan yeni rıhtım görülmektedir (Şekil C.128). 

Çizimde batı ve doğu rıhtımları üzerinde ikişer sundurma ve aralarındaki rıhtımda 

sıralanan dört adet sundurma pembe boyalı olarak çizilmiştir. Sundurmalar büyük 

olasılıkla antrepo yapıları olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca yeni 

rıhtımın arkasında gümrük, karantina ve liman idareleri için ayrılan yapılar ile liman 

inşasını gerçekleştirecek şirketin denizi doldurmasından elde edeceği arsalar 

bulunmaktadır.  

Limanın inşası sırasında geniş hacimli ambar ve antrepoların yapılacak olması, 

mevcut rıhtımdan 60 metre geride kalmış olan gümrük binasının yeniden yapılmasını 

gündeme getirmiş ve projeye eklenmiştir (Bayram, 2009, s. 126). Ancak limanın 

yapımının beş yıldan önce bitmeyecek olması yüzünden, mevcut gümrüğün geçici 

olarak önünde ve arkasında açıkta kalan yerlerin örtülerek önünde yeni bir ahşap 

iskele yapılması uygun görülmüştür (Bayram, 2009, s. 127). Ayrıca yeni gümrük 

binasının inşası tamamlanıncaya dek, kente deniz yolu ile gelen yolcuları ve gümrük 

işlemlerini bekleyen tüccarları ağırlamak üzere, batı iskelesinde Rüsumat (Vergi) 

Eminliği tarafından bir salon yapılmasına karar verilmiştir (Bayram, 2009, s. 133).  

Öte yandan, Bayram’ın (2009, s. 135) değindiği gibi, liman yapımını üstlenen 

şirketin sorumluluğunda olmasına ve liman inşaatı tamamlanmak üzere olmasına 

karşın, Karantina İdaresi’nin binasının yapılmamış olması sorun yaratmıştır. Oysa 

liman sözleşmesinin 25. maddesinde belirtildiği gibi, gümrük, karantina ve liman 

idaresi için 5400 m² yer ayrılmıştır (Bayram, 2009, s. 236). Ancak, karantina tesisi 

için hem gerekenden daha az alan ayrılması, hem de bu alanın karantina için uygun 

bir konumda olmayışı sorunun çözülmesini güçleştirmiştir, sonunda Hazine şirketin 
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arazisinden gereken yeri kiralamak zorunda kalmıştır (Bayram, 2009, s. 136). 

Karakol ve Pasaport İdaresi’ne ilişkin yapıların sözleşmede yer almamasından ötürü 

çıkan sorun, yine Hazine’nin bu yapılar için uygun alanı şirket arazisinden 

kiralamasıyla çözülebilmiştir (Bayram, 2009, s. 137). 

Sözü edilen aksaklıklara karşın, liman inşaatı 1903 yılında bitirilmiştir (Şekil C.129- 

C.133). İnşaatı denetlemeye gelen Kabul Komisyonu, liman ve eklentilerinin 

şartnamede öngörülen koşullara göre tamamlandığını, ancak kesin kabulden önce 

demiryolları, taraklama, anroşmanlar75, kâgir duvarlar, koruma parmaklıkları, 

sundurmalar ve benzeri ayrıntılarla ilgili saptanan eksiklerin giderilmesini şart 

koşmuştur (Bayram, 2009, s. 161). Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından, 1 

Mart 1903 tarihinde Selanik Limanı kesin olarak işletmeye açılmıştır (Bayram, 2009, 

s. 184). Bu arada, eksiklerin tamamlanması ve set duvarlarında oluşan çatlakların 

gözlenmesi için liman komiseri her ay rapor vermekle görevlendirilmiştir (Bayram, 

2009, s. 165). 18 Haziran 1904’te imzalanan sözleşme sonucunda, Selanik 

Limanı’nın işletmesi, yapım işini üstlenen Selanik Liman İnşaatı Şirket-i 

Osmaniye’ye 40 yıllığına verilmiştir (Bayram, 2009, s. 210). 1910 yılında Mimar E. 

Modiano’nun tasarladığı 25 metre eninde, 200 metre boyundaki gümrük binasının 

inşaatının tamamlanarak hizmete açılmasıyla, liman kompleksinin önemli bir eksiği 

giderilmiştir (Tsaktsiras ve diğ., 2004, s. 181) (Şekil C.134-C.136). 

5.2.2.3 Projenin sonuçları 

İzmir’den farklı olarak Selanik Rıhtımı ve Limanı ayrı dönemlerde inşa edilmiş, tek 

bir proje olarak uygulanamamıştır. Ancak iki projenin de kentin gelişiminde olumlu 

sonuçlar doğurduğu göz ardı edilmemelidir. Önce, yüzyıllar boyunca bir liman kenti 

olmasına karşın, kıyı ile iletişimi deniz tarafındaki tek bir kapı aracılığıyla olan kent, 

deniz surlarının yıkılıp düzgün bir rıhtımın yapılmasıyla yepyeni bir yüze 

kavuşmuştur (Şekil C.137-C.139). Selanik Rıhtımı ve Limanı’nın yapımı, kentin 

morfolojisinde önemli bir değişim yaratmıştır (Şekil C.140, C.141), üstelik kent 

ekonomisine de katkıda bulunmuştur: Hem yeni arsalar oluşturularak rant sağlanmış, 

hem de liman tesisleri kentin ticaret kapasitesini arttırmaya yardımcı olmuştur. Bu 

durum İzmir’de olduğu gibi mimariyi ve sosyal hayatı da derinden etkilemiştir (Şekil 

                                                 
 
75 Bir yapının su içindeki temellerini güçlendirmek ve suların aşındırmasından korumak için zemine 
taş dökme işi (Hasol, 2005, s. 46). 
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C.142). Şüphesiz, bu etkileşimin tek nedeni, rıhtım ve liman yapımının kente 

kazandırdığı yeni alanlar değildir, kentin kozmopolit yapısı ve dönemin koşulları 

unutulmamalıdır.  

Deniz kıyısında yaşanan değişim ve yenilenme, kentin diğer alanlarına da 

yansımıştır. Daha önce değinildiği gibi, yeni gelişme alanı olarak sunulan rıhtım ile 

kentin geri kalanının bütünleştirilmesi için yollara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

Örneğin, Aya Sofya Caddesi uzatılarak rıhtıma dek indirilmiştir, Sabri Paşa 

Caddesi’nin denize açılan noktasında Olimpos Meydanı (Eleftherias Meydanı, Place 

de Liberté) oluşturulmuştur (Şekil C.143, C.144). Limanı besleyen ticaret bölgesi 

olan İştira (Şekil C.145), eskiden sur dışında ve kentten kopuk bir mahalle iken, 

kentin en canlı odaklarından biri durumuna gelmiştir. Bu canlılığı besleyen 

etkenlerden biri de, 1892 yılında Olimpos Meydanı ile kentin yeni gözde 

mahallelerinden biri olan Hamidiye Mahallesi arasında kurulan kentin ilk tramvay 

hattı olmuştur. 

Rıhtım yapımı sırasında yüklenici şirket ile yaşanan ekonomik sıkıntılar ve halkın 

projenin uygulanmasına duyduğu güvensizlik, inşaat sürecini kesintiye uğratmış ve 

İzmir’deki rıhtımın neredeyse yarı uzunluğunda olmasına karşın, işin 10 yıl gibi uzun 

bir sürede tamamlanmasına yol açmıştır. Liman yapımına ilişkin düşünceler, aslında 

ilk olarak rıhtım yapımı sırasında demiryolunun kente bağlanacak olması ile ortaya 

atılmış olsa da, inşaatın başlaması rıhtımın tamamlanmasından 15 yıl sonra 

gerçekleşmiştir. Proje ile ilgili teknik ayrıntılara karar verilmesi ve uygulama 

sırasında işlemlerin uzaması, yerel idarenin karar merkezi olmamasından 

kaynaklanmıştır. Bayram’ın (2009, s. 221) değindiği gibi, her türlü karar ve öneri 

için Hazine-i Hassa Nezareti ile yazışılması, sürecin uzamasına ve işlerin aksamasına 

yol açmıştır. 

İngiliz Savaş Bürosu’nun 1909’da yayınladığı Selanik Kenti Planı, kent uzamının ne 

kadar geliştiğini göstermektedir (Şekil C.146). Doğu surlarının yıkılmasından 30 yıl 

sonra, doğusunda ve batısında yeni gelişen mahalleleri, kent merkezi ile bu 

mahalleleri birbirine bağlayan yol aksları, liman ve demiryolu gibi büyük ölçekli 

altyapı tesisleri ile yaklaşık 150.000 kişilik bir nüfusu barındıran bir kent 

görülmektedir. Savaş Bürosu’nun yine aynı yıl yayınladığı Selanik Limanı ve 

Demiryolu İstasyonu Planı’nda ise, liman ve demiryolu tesislerine ilişkin ayrıntılar 

bulunmaktadır (Şekil C.147). Buna göre, kentin ana limanından başka, batıda 
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demiryolu istasyonunun kıyısında iki iskele daha yer almaktadır. Bunlardan biri 

demiryolu iskelesi, diğeri ise petrol iskelesidir; bu alanın kıyısında petrol depoları 

bulunmaktadır. Ana limanın doğu ve batı iskelelerinde depo yapıları gözükmektedir, 

ortadaki rıhtımda ise gümrük binası yer almaktadır. Gümrük binasının arkasındaki 

alanda yeni ofis ve depo binaları ile Düyun-u Umumiye İdaresi’nin ofisi 

bulunmaktadır, ancak bu alan için ayrılan parsellerin tamamında yapılaşma yoktur. 

İştira bölgesinde rıhtım arsalarının ilk müşterilerinden olan Osmanlı Bankası’nın 

depoları görülmektedir. Rıhtım boyunca kentin değişen yüzünü yansıtan yapı 

türlerine rastlanmaktadır: Kafeler, Olimpos Oteli, Selanik Kulübü, Messagerie 

Maritime Denizcilik Acentası, Fransız Postanesi, Imperial Otel ve Splendid Palace 

Oteli. Planda ayrıca limana uzatılan demiryolu hattı, rıhtım boyunca giden ve Sabri 

Paşa Caddesi’ne dönen tramvay hattı seçilmektedir.  

1909 planında görüldüğü gibi, Selanik kıyısında yeni yapı türleri ortaya çıkmıştır. 

1905 İzmir Sigorta Planları gibi, Selanik’in rıhtım sonrası oluşan parsellerine 

yerleşmiş binalara ilişkin bir planın varlığı henüz kesinleşmemiştir. 1890 yılında 

kentin geçirdiği büyük yangının kıyıdaki yapıların bir kısmını etkilediği 

bilinmektedir. Bu nedenle, ticaret yıllıkları, yayınlanmış vergi kayıtları, fotoğraflar, 

kartpostallar ve kentin mimari mirasına ilişkin araştırmalardan 1890-1912 yılları 

arasında rıhtım alanındaki yapılar tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Selanik’teki yerli ve yabancı işletmelere ilişkin dökümler Şark Ticaret Yıllıkları’nda 

geçmektedir, ancak çoğu zaman işletmelerin adresi belirtilmemiştir. Buna karşın, 19. 

yüzyılın ikinci yarısında kentte hangi sektörlerin bulunduğunun saptanmasına olanak 

vermektedirler. 1891 tarihli Annuaire Oriental du Commerce’e (s. 778-784) göre, 

Selanik’te sayıları 10 ve üstünde olan ticari işletmeler ile finans sektöründe çalışanlar 

Çizelge 5.2’de özetlenmiştir. Çizelgede, toptancılık kentte en sık rastlanan işletme 

türüdür, komisyonculuk ve sigortacılık bunu izlemektedir. Kentin ekonomisinin 

temelini oluşturan uluslararası ticaretle ilgili iş kolları yaygındır. Tabloda 

listelenenlerin yanı sıra, bu alanda hizmet veren gemicilik brokerleri (4) ve denizcilik 

şirketleri (3) de bulunmaktadır (Annuaire Oriental du Commerce, 1891, s. 778-784). 

Geleneksel iş kolları arasında sayılabilecek ve 19. yüzyılın ilk yarısında en yaygın 

meslekler arasında olan dericilik (8), mefruşatçılık (9), demircilik (9), hırdavatçılık 

(9) ve ayakkabı tamirciliği (7) gibi mesleklere ait işletmeler ticari işletmelerin sayıca 

gerisinde kalmıştır (Annuaire Oriental du Commerce, 1891, s. 778-784).  
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1891 verilerinden yeri saptanabilen işletmeler göz önüne alındığında, finans 

sektörünün ağırlıklı olarak Frenk Sokağı ve çevresinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır 

(Şekil C.148-C.150). Bu durumun nedeni şöyle açıklanabilir: Batıda liman, kuzeyde 

Vardar Caddesi ile doğuda Sabri Paşa Caddesi arasında kalan alan, kentin Osmanlı 

Dönemi boyunca ticaret merkezi olmuştur, deniz surlarının yıkılmasıyla birlikte alan 

kendi içinde bütünleşmiştir. Frenk Sokağı’nın bu alanın ana akslarından birisi olması 

ve kentte finans sektörüyle uğraşan cemaatlerin özellikle Frenk ve Yahudi 

mahallelerinde bulunmaları, bu meslek grubunun belirli bir aksta toplanmasına neden 

olmuştur.  

Çizelge 5.2 : 1891 yılında Selanik’teki ticari işletmeler.  

İşletme türü/ İşletmeci Sayısı 

Toptancılık  52 

Komisyoncu 32 

Sigortacılık 28 

İmalatçılık 18 

İplik eğirme 12 

Buharlı gemi  11 

Kolonyal mal ticareti 10 

Sarraflık 9 

Bankerlik 8 

Banka 2 

19. yüzyıl sonunda ticaret ve finans sektörünün geçirdiği değişime bağlı olarak, 

Frenk Mahallesi’ndeki geleneksel ticaret birimleri olan hanlar, genellikle bir galeri 

etrafına dizilmiş yazıhane birimlerinden oluşan “pasaj”lara dönüşmeye başlamıştır. 

Bu yapılarda kentin yeni meslek grupları olan brokerler, sigorta acentaları, avukatlar, 

doktorlar, mimarlar yer almıştır (Colonas, 2005, s. 137). Frenk Sokağı ve 

çevresindeki dönemin önemli pasajları arasında Cité Saul ile Allatini, Lombardo, 

Davidetto, Tourpalis ve St. Minas pasajları sayılabilir (Colonas, 2005, s. 137) (Şekil 

C.151). Bu bölge aynı zamanda kentin gelir düzeyi yüksek olan sakinleri için bir 

alışveriş merkezidir: 19. yüzyıl sonunda, değişmekte olan tüketim kültürünün bir 

yansıması olarak kentte açılan çok katlı, büyük ve lüks mağazaları (örneğin Orosdi-

Back (1901), Tiring ve Stein (1908) mağazaları) Frenk Mahallesi’nde ve II. Kordon 

Caddesi’nde yer almıştır (Anastassaidou, 2001, s. 175) (Şekil C.152-155).  

19. yüzyıl içerisinde geleneksel yeme-içme ve konaklama kültürünün geçirdiği 

dönüşüm, Selanik Rıhtımı’na da yansımıştır. Kentin en yeni ve düzenli alanı olarak 
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ortaya çıkan rıhtım, düzensiz, dar sokakların ve sürekli artan nüfusla birlikte yoğun 

yapılaşmanın oluşturduğu geleneksel dokusundan kurtulamayan kent için yeni bir 

odak noktası oluşturmuştur (Şekil C.156). Yapımında hedeflendiği gibi rıhtım, kısa 

sürede yatırımcıların ve işletmelerin ilgisini çekmiş ve büro, otel, kafe, birahane, 

mağaza gibi 1909 planında görülen yeni yapılarla dolmaya başlamıştır (Şekil C.157, 

C.158).  

Dimitriadis’in (2008) yayınladığı 1906 yılına ait vergi kayıtları, Ticaret Yıllığı gibi 

işletmelerin türlerini sıralamaz, ancak yapı türlerini ve kentin temel ticarethanelerinin 

sayısını göstermesi bakımından önemlidir. Bu kayıtlara göre kentte bulunan ticaret, 

üretim ve hizmet yapıları Çizelge 5.3’te sıralanmıştır (Dimitriadis, 2008, s. 467-472). 

Çarşı ve rıhtım alanı, ağırlıklı olarak konutların oluşturduğu diğer mahallelerden ayrı 

olarak ele alınmıştır. Frenk Sokağı ve çevresinde Frenk Mahallesi olarak geçen 

kesim ise, 1906 mahalle sınırlarına göre kısmen Malta Cedid (Yahudi) 

Mahallesi’nde, kısmen de Çarşı Mahallesi’nde yer almaktadır. 1906 verilerine göre, 

özellikle çarşı ve rıhtım çevresinde ticaret ve küçük ölçekli üretimin yoğunlaştığı 

görülmektedir. Ayrıca, bu alanda meyhane, birahane, kahvehane, kafe gibi yapıların 

kentin geri kalanına göre daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Otel, restoran ve tiyatro 

gibi yapılar ise, kentin yalnızca bu kesiminde bulunmaktadır (Şekil C.159, C.160).  

Çizelge 5.3 : 1906 yılında Selanik’teki kayıtlı yapı türleri ve sayıları. 

Yapı türleri Çarşı ve rıhtım Diğer mahalleler Toplam 

Dükkan  1303 987 2290 

Atölye ve depo 1206 235 1441 

Han ve pasaj 44 18 62 

İmalathane 7 8 15 

Meyhane ve birahane 69 53 122 

Kahvehane ve kafe 62 50 112 

Fırın 34 60 94 

Eczane 27 7 34 

Otel 24 - 24 

Restoran  18 - 18 

Tiyatro 6 - 6 

Çarşı Mahallesi de kendi içinde alt bölümlere ayrılmaktadır. Dimitriadis’in ( 2008, s. 

467-472) verileri doğrultusunda, rıhtım yapımıyla ortaya çıkan I. Kordon ve II. 

Kordon Caddeleri ile eski liman dışındaki ticaret alanı olan ve liman yapımıyla 

kısmen yenilenen İştira bölgesi, kendi aralarında Çizelge 5.4’te karşılaştırılmıştır. 

Limanın art alanı olması nedeniyle, dükkan, atölye ve depo yapıları ağırlıklı olarak 
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İştira’dadır, buna karşılık kentin yeni prestijli mekanlarını barındıran yeme-içme, 

konaklama, eğlence ve kültür-sanat işlevlerine yönelik yapılar I. ve II. Kordon 

Caddeleri’nde daha fazladır (Şekil C.161-C.163).  

Ticaret Yıllıkları ve vergi kayıtları aynı zamanda, sosyal yapının değişen yüzünü de 

göstermektedir. Örneğin, 1891 yılında kentte 18 doktor bulunmaktadır, bunların beşi 

Paris’te okumuştur; bunların yanı sıra beş avukat, yedi eczacı kayıtlıdır (Annuaire 

Oriental du Commerce, 1891, s. 778-784). Ancak, hiç mimar ve mühendis olmaması 

şaşırtıcıdır.   

Çizelge 5.4 : 1906 yılında Selanik’in yenilenen mahalle ve caddelerindeki yapılar. 

Yapı türleri İştira I. Kordon  II. Kordon Toplam 

Dükkan  81 4 39 124 

Atölye ve depo 407 18 66 491 

Han ve pasaj 1 - - 1 

İmalathane - 2 2 4 

Meyhane ve birahane - 2 5 7 

Lokal  - 6 - 6 

Kahvehane ve kafe 5 20 4 29 

Fırın - 2 3 5 

Eczane - 2 1 3 

Otel 2 2 4 8 

Restoran  1 2 4 7 

Tiyatro - 4 - 4 

Kentin yenilikçi ve dönüşen yüzü haline gelen rıhtım bölgesi, aynı zamanda canlı bir 

sosyal hayatın merkezi olmuştur: 1891 yılında kentte bulunan üç tiyatronun biri, dört 

kafenin üçü ve yedi otelin dördü rıhtımda yer alırken, 15 yıl içinde bu alanda dört 

tiyatro, 24 kafe, altı otel, altı restoran, yedi birahane ve altı lokal yer almıştır. Bunlar 

içinde hem kafe, hem konser salonu olan Alhambra, Crystal, Royal ve Floca kafeleri; 

Royal, Imperial, D’Angleterre, Olympos Palace, Splendid Palace ve Roma otelleri, 

Bastasini Restoranı ve Selanik Kulübü, 1880-1912 yılları arasında Rıhtım’da yer alan 

ve kent belleğinde önemli bir yer tutan yapılardır.  

5.2.3 İki projenin değerlendirilmesi 

İzmir ve Selanik rıhtım ve limanlarının yapım süreçleri birçok paralellik 

barındırmaktadır. Rıhtım yapımının ortaya çıkışı, yapım sürecinin kurgulanması, 

süreçte yaşanan zorluklar, yapımı üstlenen şirketler ile sürece müdahale eden yerli ve 

yabancı aktörler her iki kentte benzerlik göstermektedir. İlk olarak rıhtım yapımı 
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fikri İzmir’de ortaya çıkmıştır. 1857 yılında Alsancak Garı’nın yapımı sürecinde 

İzmir Limanı’nın yapılmasının gündeme geldiği bilinmektedir. 1862 yılında ise, 

Osmanlı Hükümeti’nin kaçakçılığı önlemek için İzmir sahiline “kordon inşası”nı 

gündeme getirip bunun için keşif hazırlatması, İzmir Rıhtımı yapım sürecinin devlet 

kontrolünde başladığını kanıtlamaktadır. Ancak, kordon yerine rıhtım yapılmasının 

daha uygun görülmesiyle birlikte proje kapsamı büyümüştür.  

Ne merkezi yönetimin, ne de yerel yönetimin bu türde büyük ölçekli bir projeyi 

organize edecek teknik ve ekonomik altyapıya sahip olması, projenin tasarlanıp 

uygulanması işini yabancıların üstlenmesine yol açmıştır. Benzer durum, 

demiryollarının yapımı, havagazı ile sokak ve yapıların aydınlatılması, su ve 

kanalizasyon şebekesinin kurulması gibi altyapı projelerinde de ortaya çıkmıştır. 

1867 yılında, hem İzmir, hem de Selanik Rıhtımları’nın inşası için bir grup İngiliz 

tüccar devletten imtiyaz istemiştir, imtiyazları kabul edilen tüccarların Selanik 

Rıhtımı yapımına ilişkin sözleşmesi feshedilmiştir. Ancak bu dönemde İzmir Rıhtımı 

ile ilgili çalışmaları devam etmiştir. Rıhtım yapımı ile ilgili ayrıntılara karar 

verilmesinden ve İngiliz tüccarların kurduğu üstlenici şirketle anlaşma 

sağlanmasından sonra, Aydın Valisi’nin Selanik’e atanması, benzer bir sürecin orada 

da başlamasına neden olmuştur.  

Dolayısıyla, hem İzmir, hem Selanik Rıhtımları’nın yapım sürecini merkezi hükümet 

başlatmıştır, denetim ise yerel hükümetin elinde olmuştur. Ancak yerel hükümetin 

tam yetkili olmaması nedeniyle, her karar ve süreçteki her değişiklik için merkezi 

hükümete danışılması gerekmiş, bu da süreci uzatmıştır. İzmir Limanı, rıhtım 

yapımıyla birlikte düşünülmüş ve gerçekleştirilmiştir. Selanik Limanı da aslında 

rıhtım inşaatı sırasında, demiryolu yapımını üstlenen şirket tarafından ortaya 

atılmıştır. Çünkü demiryolunun Selanik’te deniz kıyısına dek gelmesi ve kentin 

uluslararası ticarette önemli bir yere sahip olması nedeniyle, Rumeli Demiryolları 

Kumpanyası ile Osmanlı Hükümeti imzaladığı sözleşmede Selanik ile birlikte Varna 

ve Dedeağaç limanlarının yapımı ve işletilmesi için devletin belli bir miktar para 

ayırması koşulu bulunmaktadır. Böylelikle zaten demiryolu yapımını üstlenen şirket, 

getirisi çok kârlı olacak liman yapımı ve işletilmesini de üstlenmeyi hedeflemiştir. 

Ancak daha önce değinildiği gibi çıkan anlaşmazlık nedeniyle bu iş 

gerçekleştirilememiştir.  



 
 

258

Her iki kentin rıhtım yapımı ve işletme imtiyazını yabancı şirketler üstlenmiştir. 

Liman yapımında ise, yukarıda değinilen nedenlerden ötürü, iki kentte süreç farklı 

işlemiştir: İzmir Rıhtımı ile birlikte liman projesi de uygulamaya geçirilmiştir, oysa 

Selanik kentinin modern bir limana kavuşması, rıhtım yapımından yaklaşık 20 yıl 

sonra gerçekleşmiştir. Bu gecikme, elbette Selanik ticaretinin zararına olmuştur. 

1885 yılında Selanik’e gelen Wratislaw, rıhtımın dar ve kötü kalite taştan yapılmış 

olduğunu ve liman yapılmadığı için gemilerin rıhtıma kıçtan demirlediklerini 

belirtmiştir (Wratislaw, 1924, s. 12-14’ten aktaran Grigoriou ve Hekimoglou, 2008, 

s. 184). Bu durumda, zaten modern tesislere sahip olmayan rıhtımda mal indirme-

bindirme işlemlerinin gerçekleşmesi zor olmuştur. Ayrıca İştira’da bulunan 

gümrüğün konumu ve kapasitesinin yetersiz olması da yoğun ticari hareketliliğin 

yaşandığı bir liman kenti için uygun değildir. Üstelik, yapım süreci de oldukça uzun 

olmuştur: Liman yapımı kararlaştırılıp 1887 yılında Hazine-i Hassa’ya imtiyaz 

verildikten sonra, uygulamanın tamamlanması 16 yıl sürmüştür. 

İzmir Limanı imtiyazı yine rıhtım inşasını yapan şirketin olmuştur, Selanik 

Limanı’nın imtiyazını ise Hazine-i Hassa almış ve “kendi adına” olmak üzere uygun 

bulduğu şirkete işin yapımını ihale yoluyla vermiştir. İki kentin liman yapımını 

üstlenen şirket Fransız kökenlidir. Her ne kadar Selanik Limanı yapımını üstlenen 

şirket “Osmanlı” şirketi olarak kurulmuşsa da, kurucusu Fransız Bartissol’dur, 

İzmir’de ise Dussaud Kardeşler liman yapımını yürütmüştür. Ancak, İzmir Rıhtımı 

yapımında, kentteki yabancı tüccarların, sermayedarların süreci daha fazla 

yönlendirdiği görülmektedir. Özellikle İzmir’de İngilizlerin Fransızlarla rekabet 

etmesi ve bu nedenle yapım sürecine engel olmaya çalışmaları, yabancı 

sermayedarların yapımını üstlenmedikleri projelerde bile söz sahibi olduğunu 

göstermektedir. Büyük olasılıkla, İzmir’de yaşanan süreçten Osmanlı Hükümeti ders 

almış olmalıdır, çünkü yapımına İzmir Limanı’ndan sonra başlanan Selanik 

Limanı’nda “yarı-devlet” imtiyazı modelinin benimsenmiş olması, sürecin daha 

devlet kontrolünde yürütülmesini sağlamıştır. 

Hem İzmir, hem Selanik yapım işini üstlenen şirketler, iş bitiminden sonra liman 

işletmelerini de devralmıştır. İzmir Rıhtımı’nın imtiyaz süresi bittiği zaman Rıhtım 

Kumpanyası tarafından Osmanlı Hükümeti’ne bırakılacak olmasına karşın, önce 

rıhtım imtiyazının İngilizler tarafından satın alınmak istenmesi, sonradan sürece Bab-

ı Âlinin katılması ile karmaşık hale gelmiştir. Merkezi yönetimin rıhtımı satın alacak 
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yeterli ekonomik gücünün olmaması, imtiyaz süresinin Rıhtım Kumpanyası lehine 

uzatılmasına neden olmuştur. Bu süre boyunca rıhtım gelirlerinin yarısının devlete 

kalması ekonomik açıdan olumlu bir durumdur. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu için, 

iki kentin dış ticaretteki önemi göz önüne alındığında, bu kârlı işletmelerden yabancı 

yatırımcıların yararlanması, hem devlet ekonomisi için ciddi bir kayıp oluşturmakta, 

hem de Osmanlı yönetiminin Tanzimat Dönemi boyunca pekiştirmeye çalıştığı 

merkezi otoriteyi prestij kaybına uğratmaktadır. 

İki kentin rıhtım yapım sürecinde yaşanan maddi zorluklar ve inşaata ilişkin sıkıntılar 

benzer olmuştur. İzmir’de büyük çıkar çevrelerini oluşturan yabancı sermayedarlar 

ve tüccarlar rıhtım yapımı sürecini yönlendirmede etkili olmuştur. Hatta Rıhtım 

Kumpanyası’nın gümrük vergilerini toplayacak olması, kent ticaretinde büyük pay 

sahibi olan İngilizleri rahatsız etmiş ve sonucunda çalışma diplomatik düzeyde 

protesto edilmiştir. Tepkilerden çekinen Bab-ı Âli, kumpanya ile sözleşme imzalamış 

olmasına karşın bir “ara yol” bulmaya çalışmış ve geri adım atarak vergi serbestliği 

olan 75 metrelik bir bölge belirlemiştir. Bu süreçte, Hariciye Nazırı Ali Fuat Paşa, 

gümrük vergilerinin kumpanya tarafından toplanacak olmasına itiraz eden İngilizler 

ile arabuluculuk sağlamıştır (Kütükoğlu, 1979, s. 507). Elbette bu durum işin yapım 

sürecini de etkilemiş, rıhtım inşası tamamlandıktan sonra eksik kalan bu kısma rıhtım 

yapılması gerekmiştir.  

Hem İzmir, hem Selanik’te deniz doldurularak elde edilecek arsaların satılması yolu 

ile proje finansmanının sağlanması düşünülmüştür. Ancak bu yaklaşım, iki projede 

de olumlu sonuç vermemiştir. Satışlardan istenen sonucun elde edilmemesi, 

uygulamanın yavaşlamasına neden olmuş, bu süreç doldurulan kıyıdan arsa satın 

almış olan mal sahiplerini mağdur etmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasındaki en 

önemli nedenlerden biri, Osmanlı Devleti’nin büyük ölçekli projelerin organizasyonu 

ve tamamlanması konusunda kamuoyunda yarattığı güvensizliktir. Bu nedenle hem 

İzmir’de hem Selanik’te arsa satışları beklenildiği gibi olmamıştır. İzmir’de yaşanan 

bir diğer önemli sıkıntı, rıhtım yapımı öncesinde yıllar boyunca önlerindeki denizi 

doldurarak arsa edinmiş ve kıyıda yapı inşa etmiş, bu sayede kendi iskelelerinden 

serbestçe mal geçirme olanağı edinmiş olan mal sahiplerinin, rıhtım yapımı için 

denizin doldurulmasıyla ayrıcalıklı konumlarını kaybedecek olmalarıdır. Özetle, 

“denetimsiz” bir alan olan kıyı bandının hükümetle anlaşan yabancı bir şirket 

tarafından “denetimli” duruma getirilmeye çalışılması büyük tepkilere yol açmıştır. 
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Hatta Bab-ı Ali’nin kumpanya ile imzaladığı sözleşmeye göre kendi önlerindeki 

denizi doldurmakla yükümlü olmalarına rağmen, kimi mal sahipleri bu işi 

üstlenmemiş, süreci zora sokmuştur.  

Selanik’te böyle bir sıkıntı olmamıştır, çünkü zaten surlarla çevrili olan kent, ancak 

surların yıkılmasıyla birlikte prestijli kıyı arsalarına sahip olmuştur. Hem İzmir’de, 

hem Selanik’te yapım sürecinin uzaması, önce inşa edilen rıhtımın dış duvarı ile kıyı 

hattı arasında durgun su birikmesine, hatta akan kanalizasyonun bu alanda 

toplanmasına neden olmuştur. Bu durum da kamu sağlığını olumsuz yönde 

etkilemiştir. Süreç sırasında yaşanan olumsuzluklara karşın, her iki proje de 

tamamlanmıştır. Sonuç olarak, önce İzmir, ardından Selanik modern birer rıhtım ve 

donanımlı birer limana sahip olmuştur. 

Yapım süreci dışında, rıhtımların İzmir ve Selanik’e kattığı yenilikler arasında da 

benzerlikler görülmektedir. 19. yüzyıl ortasından beri, Avrupa ve Amerika ile ticaret 

aracılığıyla başlayan iletişim, İzmir ve Selanik’te sosyal hayatı değiştirmeye 

başlamıştır: Eğitim seçenekleri artmış, yeni meslek grupları doğmuş, yayıncılık 

gelişmiş, yurt dışında ilgiyle izlenen sosyo-kültürel aktiviteler bu iki kente de 

gelmeye başlamıştır. Bunun sonucunda, daha önce sadece belli alanlarla (örneğin 

İzmir’de Frenk Sokağı veya İngiliz İskelesi, Selanik’te Frenk Sokağı) sınırlı kalan 

sosyal etkileşim alanları, rıhtımla birlikte kentin yeni inşa edilen kısımlarına yayılmış 

ve böylelikle daha fazla kentlinin bu etkileşime katılmasına yol açmıştır. Her iki 

kentin “Kordon”u, hem İmparatorluğun büyük ölçekli kentsel projeleri hayata 

geçirdiğini gösteren bir vitrin, hem de kentliler ve ziyaretçiler için bir sosyalleşme 

alanı olmuştur. 

Bununla birlikte, geleneksel yeme-içme ve konaklama kültürünün de 19. yüzyıl 

içerisinde değişmesi, bu değişime ayak uyduran girişimcilerin kentin en gözde ve en 

yeni mekanı olan “Kordon”u seçmelerine neden olmuştur. Artık kahvehanelerin 

yerini kafeler almaya başlamıştır; hanlar ise ticaret ve konaklama işlevinin bir arada 

yürütüldüğü birimler olmaktan çıkmış, onların yerine ticarethanelerin, büroların 

bulunduğu küçük ölçekli iş merkezleri inşa edilmeye başlanmıştır. Yolculuk 

olanaklarının artması ve kolaylaşması, konaklama birimi olarak otel yapılarının 

ortaya çıkmasına aracılık etmiştir (Kayın, 2000, s. 12). Hizmet sektörüne yönelik bu 

işletmeler aynı zamanda müşterilerinin kültürel ihtiyaçlarına da cevap vermişlerdir: 
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Kulüp toplantıları, konserler ve dans gösterileri, balolar, tiyatro temsilleri gibi 

aktiviteler bu yapılarda gerçekleştirilmiştir.  

Sosyal hayatta yaşanan etkileşimin yanı sıra, iki kentin ticaret hayatında da büyük 

değişiklikler olmuştur. Surlarının dışına çıkan Selanik’in ticaret alanı İştira ile kent 

merkezindeki çarşı alanları birleşmiştir. Limanın bu kısmın önünde inşa edilmesi 

ticaret bölgesinin sürekliliğini pekiştirmiştir. İzmir’de ise, durum farklıdır. Kentte 

ticaret ikili bir hayat sürdürmektedir: Kemeraltı ve çevresinde, kentin eski limanı ve 

ticaret merkezinin sürekliliği devam etmekle birlikte, geleneksel ticaret birimleri ve 

zanaatkarlar Frenk Sokağı ve kuzeyindeki dönüşümden kopuk olarak satış ve üretim 

işlemlerini sürdürmektedir. Frenk Sokağı ise, denizle ilişkisinin kesilmesine rağmen, 

kıyıda oluşan yeni gelişim alanlarından kopmamış, aksine oradaki alanları besleyen 

“elit” bir ticaret bölgesi olarak yaşamını sürdürmüştür. 

Kentlerin rıhtımları boyunca sıralanan yapılar göz önüne alındığında, benzer mimari 

biçimleniş ve yapı türleri görülmektedir. İzmir’de tahıl, tütün, palamut depoları, 

uluslararası ticaret şirketlerinin acentaları, borsa, denizcilik acentaları gibi kurumlar 

liman ile ilişkili olarak rıhtımın güneybatısında yer almıştır. Kuzeye doğru oteller, 

yeme-içme ve eğlence yerleri, kulüpler bulunmaktadır. Rıhtımın kuzeyindeki iki 

kilometrelik alan ise konutlara ayrılmıştır. Selanik Rıhtımı daha kısa olmasına karşın, 

benzer bir işlevsel ayrışma görülmektedir. Limanla ilişkili olarak oteller, denizcilik 

acentaları, kafe, tiyatro gibi yapılar rıhtımın batısında, konut yapıları ise doğusunda 

yer almıştır. Doğu ve batı alanlarının ortasında ise, depolama ve üretim birimleri 

bulunmuştur. 
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6.  SONUÇLAR 

Doğu Akdeniz’in iki liman kenti olan İzmir ve Selanik, farklı tarihsel süreçlerden 

geçerek Osmanlı İmparatorluğu’nun başkent İstanbul’dan sonra gelen en önemli 

limanları arasında yer almıştır. Dağların çevrelediği korunaklı ve derin birer körfezin 

kıyısında, verimli ovaların kıyısında kurulmuş olan iki kent, tarihleri boyunca sırayla 

Yunan, Roma ve Bizans devletlerinin egemenliği altına girmiş; 1424’te İzmir ve 

1430’da Selanik, gelişmekte olan Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına 

katılmıştır.  

Selanik, Osmanlı Avrupası’nda Balkanlar’ın stratejik bir noktasında yer alan bir 

liman ve kale olarak 15. yüzyıl boyunca devletin yatırımlarından faydalanarak 

gelişmiş, 15. yüzyılın son çeyreğinden 16. yüzyıl başına dek nüfusunu ikiye 

katlayarak büyümüştür. Buna karşılık 15. ve 16. yüzyıl boyunca İzmir, Ege’nin 

verimli ovalarından başkente zengin tarım ürünlerini aktaran küçük ölçekli bir “yerli 

liman” olarak varlığını sürdürmüş, ekonomik bakımdan dönemin uluslararası ticaret 

ağlarıyla ilişkili olan Halep, İskenderiye, Bursa, Sakız Adası gibi merkezlerin 

gerisinde kalmıştır.  

İzmir ve Selanik kentlerinin gelişimini yönlendiren çeşitli dönüm noktaları 

bulunmaktadır. Bu bağlamda, 16. yüzyıl sonunda Avrupa’da tahıl kıtlığının ortaya 

çıkması sonucu Avrupalı tüccarların İzmir’in zengin ovalarına yönelmesi ve Sakız 

Adası’nın Osmanlılar tarafından fethedilmesi ile uluslararası ticaret rotalarının 

İzmir’e kaymaya başlaması, kentin ticaretinin Bab-ı Âli’nin arzından bağımsız olarak 

gelişmesine yol açmıştır. Aynı zamanda, 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın başında 

İber Yarımadası’ndan gelen Yahudilerin Selanik’e yerleştirilmesi, kentte 

dokumacılık sektörünü geliştirmiş ve Selanik’in Osmanlı ordusuna kumaş dokuyan 

bir merkez olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır.   

Hem Osmanlı İmparatorluğu, hem de İzmir ile Selanik için 16. yüzyılda gerçekleşen 

bir diğer önemli dönüm noktası, Fransa’ya verilen ve “kapitülasyonlar” olarak anılan 

ekonomik ayrıcalıklar olmuştur. Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu’da Fransız dış 

ticaretinin diğer milletlere göre üstünlük kazanıp gelişmesini sağlayan bu imtiyazlar 
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sayesinde, önce Fransız tüccarları Osmanlı topraklarında yeni pazarlar keşfetme 

olanağı bulmuş, ardından bu ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen diğer Avrupa 

ülkeleri Fransız bayrağı altında ticaret yapmaya başlamıştır. Fransa’dan sonra önce 

İngiltere’ye, sonra diğer Avrupa ülkelerine de benzer ayrıcalıklar tanınmıştır. 

Uluslararası ticaret ağlarıyla yeni bütünleşmeye başlayan İzmir kentine gelen 

Avrupalı tüccarlar, İzmirli Gayrimüslimler aracılığıyla ticaret işlerini yürütmüştür. 

Bu durum Selanik için de geçerli olmuştur. Böylece her iki kentte yerleşik bir 

Levanten nüfusu ortaya çıkmıştır. Bu nüfusun resmiyet kazanması, 17. yüzyılda 

İngiliz ve Fransız konsolosluklarının İzmir ve Selanik’te açılmasıyla gerçekleşmiştir. 

İlerleyen yıllarda, artan ticaret hacmine bağlı olarak diğer Avrupa milletlerinin de 

temsilcileri her iki kente yerleşmiştir.  

İzmir ve Selanik’in jeopolitik konumları, onların, özellikle 17. yüzyıldan sonra, 

kaçınılmaz olarak ticaretle zenginleşen birer liman kenti durumuna gelmelerini 

sağlamıştır. Bu gelişim elbette kendiliğinden olmamıştır. İzmir’de 16. yüzyıl 

sonunda yabancı tüccarlar bu konuda etkili olmuşsa da, Osmanlı devletinin kenti 

İstanbul ve Anadolu’nun iaşe ihtiyacını karşılayan bir kaynak olarak tutmak istemesi 

kentin ticari gelişimini baskılamıştır. Devlet, ancak 17. yüzyılın ikinci yarısından 

sonra İzmir’in ticarete bağlı büyümesine destek olmuş; han, bedesten ve gümrük 

binası gibi yapılar inşa ettirerek ticaretin kontrolüne yönelik yatırımlar yapmıştır. 

Selanik’in Osmanlı fethinden önce zaten zengin bir liman kenti olması, kenti 

Balkanlar’da önemli bir merkez olarak gören Osmanlı devletinin fetih sonrası kentin 

imarına yönelik yaptığı yatırımlar ve kente yerleşen Yahudi nüfusun dokumacılık ve 

ticarette aktif olması, bu kentin ticarette Osmanlı’nın Avrupa topraklarındaki diğer 

kentlerinin önüne geçmesini sağlayan etkenlerdir.  

18. yüzyılda İngiltere’de başlayan Endüstri Devrimi, İzmir ve Selanik’in gelişiminde 

bir başka dönüm noktası olmuştur. Hem üretim fazlası ürünlerini satabileceği, hem 

de hızlanan üretim faaliyetleri için hammadde satın alabileceği yeni pazarlar arayan 

İngiltere, İzmir ve Selanik’le olan dış ticaretini bu dönemde arttırmıştır. Frangakis-

Syrett’in (2006) derlediği verilere göre, özellikle 1817 yılından sonra, İzmir’in Batı 

Avrupa ticaretinde İngiltere’ye yapılan ihracatın ve ithalatın payı Fransa’nın önüne 

geçmiştir. Selanik ise, İngiliz ticareti için İzmir ve çevresinde gelişmiş olan deniz ve 

kara ticaret yollarının üstündeki bir transit noktası; Malta ve Londra’dan İzmir’e 
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giden gemilerin uğradığı, İzmir’den İngiltere’ye giden gemilerin de kargolarını 

tamamladıkları bir liman olmuştur.  

18. yüzyıl ortasından 19. yüzyılın son çeyreğine dek İzmir, ticaret kapasitesini 

arttırmış ve ekonomik gelişmesi neredeyse hiç kesintiye uğramadan devam etmiştir. 

Ardındaki zengin tarım alanları ve maden yatakları ile İzmir, İstanbul’dan sonra 

imparatorluğun en önemli ihracat limanlarından biri olmuştur. Yalnızca limanından 

aktardığı ürünler değil, ticaret yollarıyla olan ilişkisi de kentin gelişiminde etkili 

olmuştur. Osmanlı kıyı ticaretinde en çok izlenen yol, İstanbul-İskenderiye yoludur 

ve bu yol İzmir’den geçmektedir, çünkü İzmir İstanbul-Kuzey Afrika arasındaki kıyı 

bölgelerini birbirine bağlamakta, ayrıca Anadolu’nun iç kesimleri ile kıyı arasındaki 

bağlantıyı sağlamaktadır. Selanik ise, hem İzmir gibi verimli art alanından gelen 

ürünleri limanından ihraç etmesi, hem de Doğu Akdeniz ticaretinin Avusturya, 

Almanya, Fransa ve Hollanda ile bağlantısını sağlayan kara ve deniz yolları üzerinde 

bulunmasından ötürü ticarette önem kazanmıştır. Uluslararası ticaret yollarının yanı 

sıra, İzmir gibi Selanik de yerel ticaret ağları içinde önemli bir limandır: İzmir, Girit, 

Ege Adaları ve Mısır ile bağlantı sağlayan kent, buradan gelen çeşitli ürünleri 

toplamıştır.  

19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun en hareketli ithalat ve ihracat limanları 

arasında bulunan İzmir ve Selanik’e bakıldığında, her iki kentin kendi bölgesinin 

merkezi ve en gelişmiş kenti olduğu, limanından çeşitli tarım ve hayvancılık ürünleri 

(başta tahıl, meyve, pamuk, yün, ipek, moher, tütün) ile madenleri hammadde 

ihtiyacı içinde olan Avrupa’ya ihraç ettiği, karşılığında koloni malları, dokuma 

kumaşlar, lüks tüketim malları gibi işlenmiş ürünleri ithal ettiği görülmektedir. Her 

iki kentin de canlı ticaret hayatını coğrafi konum, tarım ürünleri ile maden kaynakları 

ve kozmopolit nüfus yapısı gibi ortak etkenler beslemektedir. 

İzmir ve Selanik’in benzer yapıdaki kozmopolit nüfusu, her iki kentin ticarete bağlı 

gelişiminin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Özellikle Gayrimüslim nüfus yerel ve 

uluslararası ticaret ağları ile ilişki kurmuş ve Avrupalı tüccarlara aracılık etmiştir. 

İzmir’de Müslüman-Türk nüfusun yanı sıra, Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler; 

Selanik’te de Müslüman-Türkler, Yahudiler ve Rumlar yerleşik nüfusu meydana 

getirmiştir.  
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İzmir nüfusunu 15. yüzyılda yalnızca Rumlar ve Türkler oluştururken, 17. yüzyıldan 

itibaren Yahudiler ve Ermeniler de tahrir kayıtlarında geçmeye başlamıştır. Kentin 

11. ve 15. yüzyıllar arasında Türkler ve Bizanslılar arasında el değiştirmesi, buradaki 

yerleşik nüfusun değişmesine neden olmuştur. Bu geçen süre içinde kimi zaman 

Türklerin de kentte yerleştiği göz önüne alınırsa, Türk nüfusunun varlığının 11. 

yüzyıla dek gittiği varsayılabilir; Rumlar ise, Bizans Dönemi’nden beri kentte 

yerleşik bulunmaktadır. 16. yüzyılda büyük göç dalgalarıyla gelen Yahudiler dışında, 

İzmir’deki Yahudi nüfusunun kökeni Helenistik Dönem’e, Ermenilerin ise Bizans 

Dönemi’ne dayandığı düşünülmektedir. Kentteki Levanten nüfusun varlığı 16. yüzyıl 

sonunda ortaya çıkmıştır.  

Selanik’te Türkler ancak Osmanlı fethinden sonra kente yerleşmeye başlamıştır; 

Rumların kökeninin ise, M.S. 50 yılından beri kentte varlık gösteren Hıristiyan 

Cemaati’ne dayandığı tahmin edilmektedir. Selanik Yahudileri her ne kadar Osmanlı 

kentine 15. yüzyıldaki büyük göç dalgası ile gelmişse de, aslında M.Ö. 315’ten beri 

kentte bulunduklarına ilişkin veriler bulunmaktadır; hatta Roma Dönemi’nde büyük 

gruplar halinde Selanik’e geldikleri belirtilmektedir. Levanten nüfus ise, 17. 

yüzyıldan başlayarak kente yerleşmeye başlamıştır. 

Gayrimüslim nüfusla birlikte İzmir ve Selanik’teki yerleşik Levanten nüfus, kentin 

kültürel yapısını zenginleştiren katkılarda bulunmuştur. Kitap, gazete, dergi basımı; 

tiyatrolar ve okuma salonları gibi kültürel etkinliklerin gerçekleştiği mekânlar ile her 

cemaatin kendi içinde örgütlenmesi sonucu ortaya çıkan hayır kurumları, hastaneler, 

yetimhaneler, okullar ve sosyal kulüpler her iki kentin sosyal yaşamını 

renklendirmiştir.  

İzmir ve Selanik’in sosyal dokusunu oluşturan farklı nüfus grupları, farklı 

mahallelere yerleşmiştir. Her iki kentin benzer topoğrafik yapısı dikkate alındığında, 

mahallelerin kent içindeki dağılımlarının benzer olduğu görülmektedir. Türkler, 

İzmir’de Kadifekale eteklerinden limana doğru, Selanik’te de Yedikule eteklerinden 

Vardar Caddesi’ne doğru yerleşmiş, Yahudiler her iki kentte ticaret ve liman alanı ile 

iç içe olmuş; Levantenler İzmir ve Selanik’te ticaret alanı ile deniz kıyısı arasında 

konumlanmış; Rumlar ise, Levantenler ve Türkler arasında kalan bölgelere 

yerleşmiştir. 
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Göçler, savaşlar, deprem ve yangın gibi afetler ile salgın hastalıklarla dalgalanan 

nüfus sayıları dikkate alındığında, araştırmacıların aktardıkları bilgilere göre, 16. 

yüzyıl başında İzmir’de yerleşik 1300 kişi bulunmasına karşılık, Selanik nüfusunun 

30.000’e yaklaştığı görülmektedir. 16. yüzyıl sonundan beri hızla artan İzmir nüfusu 

1660-1680 arasında farklı kaynaklara göre 10.000 ila 80.000 arasında değişmektedir. 

Bu dönemde Selanik’in ise, yaklaşık 36.000 kişilik bir nüfusa sahip olduğu 

düşünülmektedir. İzmir için abartılı tahminler yapılmış olsa da, Selanik’in nüfusunun 

daha yavaş arttığı; İzmir’in gelişen ticaret hacmine bağlı olarak yerli ve yabancı 

birçok tüccar ile Batı Anadolu kırsalında yaşayanların iş bulmak amacıyla bu kente 

geldiği bilinmektedir. 18. yüzyılda kente gelen seyyahların betimlemelerine göre, 

İzmir nüfusu 96.000-150.000 arasında, Selanik nüfusu 50.000-80.000 arasında 

değişkenlik göstermektedir. Bu rakamların oldukça abartılı olmasına karşın, İzmir 

nüfusunun Selanik’inkinin önüne geçtiği varsayılabilir. 1840 öncesine ilişkin ilk 

resmi kayıt, 1831’de yapılan nüfus sayımıdır. Buna göre İzmir’in nüfusu 44.000, 

Selanik’inki ise 80.000’dir. Her iki kentte göz ardı edilemeyecek büyüklükte bir 

yabancı nüfusunun olduğu, ancak vergi vermedikleri için sayım kaydına katılmamış 

oldukları varsayılmaktadır. Sayım verilerine göre Selanik nüfusu İzmir’in neredeyse 

iki katıdır. 1809-1812 yılları arasında süren ve büyük kayıplara yol açan veba salgını 

ve 1831 kolera salgını, İzmir nüfusunun düşmesine yol açmış olmalıdır. 

Her iki kentin 19. yüzyılın ilk yarısına dek Osmanlı Dönemi nüfus kompozisyonları 

dikkate alındığında, İzmir’de Türklerin Gayrimüslimlere oranla daha ağırlıklı 

olduğu, Selanik’te ise Yahudilerle Türklerin diğer nüfus gruplarına oranla daha fazla 

olduğu görülmektedir. İzmir’de, 1528 tarihli tahrir defterinden başlayarak belirlenen 

nüfus verilerine göre Rumlar, Gayrimüslim nüfus arasında en önde gelen gruptur. 

Onları sırasıyla Yahudiler ve Ermeniler izlemektedir. Rumların sayısı zamanla 

artarak Türklere yaklaşmıştır: 1575’te Rum nüfusu Türk nüfusunun % 20’sini 

oluştururken; bu oran 17. yüzyıl ortasında % 25’e yükselmiş; 1831 sayım kaydında 

ise % 70 olmuştur. Selanik’te, 1519 tarihli tahrir defterinden başlayarak 17. yüzyıl 

boyunca Yahudilerin sayıca Türklerden daha fazla olduğu, 18. yüzyılda ise, kimi 

zaman Türklerin, kimi zaman Yahudilerin kentteki baskın nüfus grubu olduğu tespit 

edilmiştir. 1831 sayım kaydında “reaya” başlığı altında kaydedilen Hıristiyan erkek 

nüfusu, Türk ve Yahudi erkek nüfusundan daha fazladır. Reayanın tamamını 

Rumların oluşturmadığı bilinmektedir. Bu nedenle Rumlar ve diğer nüfus grupları 
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arasında sağlıklı bir karşılaştırma yapılması olanaksızdır; buna karşın 1831 kaydına 

göre, Türk nüfusunun Yahudilerin yaklaşık iki katı olduğu görülmektedir. 

Çizelge 6.1’te görüldüğü gibi, 19. yüzyılın ikinci yarısında, değişen siyasi ve 

ekonomik koşulların neden olduğu göçlerle İzmir ve Selanik’in nüfusları hızla 

artmıştır. Kırım ve Rus Savaşları sonrası İzmir ve Selanik’e gelen Müslümanlar, 

Balkanlar’daki karışık siyasi ortam yüzünden Selanik’e göç eden Boşnaklar, 

Bulgarlar ile kentin gelişmekte olan ekonomik koşullarından yararlanmak isteyen 

Rumlar, 19. yüzyıl sonunda Rusya’dan Selanik’e göçen Yahudiler kentlerin 

nüfusunu etkilemiştir. Resmi kayıtlar değerlendirildiğinde, 1844 sayımında 50.000 

olan İzmir nüfusunun, yaklaşık 40 yıl sonra (1881/82 sayımında) dört katına çıkarak 

207.548’e ulaştığı; ardından 1914 sayımına dek fazla artış göstermeyip 211.013 kişi 

olduğu görülmektedir. 1850’de 80.000 olduğu tahmin edilen Selanik nüfusu, 1881/82 

sayım kaydına göre 100.000’i geçmiştir; 1912’de Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

ayrıldıktan sonra yapılan ilk sayımda (1913), kent nüfusu 157.889 kişiye 

yükselmiştir. Bu dönem sayımlarında yabancı nüfus da sayıma katıldığından, daha 

sağlıklı varsayımlar yapmak olasıdır. 1850-1914 yılları arasında genellikle İzmir 

nüfusunun, Selanik nüfusunun 1,5 katı olduğu tespit edilmiştir.  

Çizelge 6.1 : 1530-1914 arası İzmir ve Selanik nüfusu 

 İzmir Selanik 

1530 1300 30.000 

1680 80.000 36.000 

1725 100.000 50.000 

1785 150.000 80.000 

1831 44.000 80.000 

1881/82 207.548 103.544 

1885 200.000 120.000 

1913-1914 211.013 157.889 

Nüfus kompozisyonu ele alındığında, 19. yüzyıl öncesine göre oranların İzmir’de 

fazla değişmediği görülmektedir: Sırasıyla Türkler, Rumlar ve Yahudiler ağırlıklı 

nüfus grubunu oluşturmaktadır. Selanik’te ise oranlar değişmiştir; genellikle 

Yahudilerin sayısı artmış, onları Rumlar ve Türkler izlemiştir. 

İzmir ve Selanik kentleri, topoğrafik yapıları, ticari gelişimleri, sosyo-ekonomik 

yapılarının yanı sıra, fiziksel yapı olarak da birçok ortak yöne sahiptir. Fiziksel 

yapılarının oluşumunda benzer topoğrafik biçimleniş ile birlikte, her iki kenti 

biçimlendiren Antik Yunan, Helenistik, Roma ve Bizans uygarlıklarının etkisi 
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olmuştur. İki kentte de yerleşim, akropol yamacında (İzmir’de Kadifekale, Selanik’te 

Yedikule) ve liman çevresinde gerçekleşmiştir, böylece iki kentin denizden 

görünümleri birbirine benzemiştir. İzmir, Roma Dönemi’nden 15. yüzyıla dek 

surlarla çevrili olmasına karşın, Selanik Helenistik Dönem’den 19. yüzyılın son 

çeyreğine dek, kara ve deniz surlarını çok daha uzun bir süre korumuştur. Bu durum, 

Osmanlı Dönemi’nin büyük bir kısmı boyunca Selanik’in aynı sınırlar içerisinde 

kalmasına neden olmuş, buna karşılık yerleşimi sınırlandırılmamış olan İzmir’in, 

liman çevresi ve Kadifekale eteklerinde kurulan yerleşim alanı zamanla genişleyerek, 

kentin kuzey yönünde büyümesini sağlamıştır. İzmir’in denizden görünümüne 

bakıldığında, tepedeki Kadifekale ile limandaki Ok Kalesi, siluete egemen olan iki 

temel öğedir. Osmanlı Dönemi’nde deniz kıyısı boyunca kuzeye doğru büyüyen 

kentin silueti de yatay olarak genişlemiştir. Buna karşın, surlarla çevrili Selanik’te, 

kentin denizden görünümüne Yedikule ve Osmanlı Dönemi’nde güçlendirilen 

surların kuleleri (Beyaz Kule ve Vardar Kulesi) egemen olmuştur.  

İzmir ve Selanik’in geçirdiği tarihsel süreçlerin oluşturduğu çok katmanlı kentsel 

yapı, her iki kentin bazı morfolojik öğelerinde sürekliliklerin izlenmesine yol 

açmaktadır. Bu sürekliliğin en belirgin olarak gözlendiği öğelerden biri, İzmir ve 

Selanik’in ana yol akslarıdır. İzmir’in karadan bağlantı noktasını oluşturan Kervan 

Köprüsü’nden başlayıp Kemeraltı’na uzanan yol, Roma Dönemi’nden beri var olan 

bir aksı izlemektedir. Osmanlı Dönemi’nde Osmaniye Caddesi ve İkiçeşmelik 

Caddesi, bu aksın devamı niteliğindedir. İzmir’de yolların yanı sıra, sınırların 

izlerinin sürekliliği de okunmaktadır: Roma Dönemi’nde kentin fiziki sınırlarını 

belirleyen liman ve kuzeye uzanan kıyı hattı, zamanla denizin dolması sonucu karada 

kalmıştır. Osmanlı Dönemi’nden beri Kemeraltı Caddesi, eski limanın sınırını, 

limandan kuzey yönde uzanan Frenk Sokağı ise, kentin deniz kıyısı çizgisini 

izlemektedir. Selanik kentinde de benzer şekilde Roma Dönemi’nde oluşturulmuş 

olan yatay ve düşey yol aksları, Osmanlı Dönemi boyunca sürekliliğini korumuştur. 

Roma Dönemi’nde Decumanus veya Via Egnatia olarak anılan yatay aks ile Cardo 

(denize doğru inen düşey aks), Osmanlı Dönemi’nde Vardar Caddesi (yatay) ile 

Sabri Paşa Caddesi (düşey) olarak adlandırılmıştır.   

Bu çalışma esas olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyılın ikinci yarısından 

başlayarak süregelen değişiklikler ve onların İzmir ile Selanik’in kentsel ve mimari 

alandaki yansımalarını karşılaştırarak ele almaktadır. Sağlıklı bir karşılaştırma 
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yapılabilmesi için, her iki kentin 19. yüzyılın ikinci yarısından önceki sosyo-

ekonomik ve fiziksel yapısı incelenmiştir. Bulunan ortaklıklar ve benzerliklerin yanı 

sıra, 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun geçirdiği dönüşümün ve Batı 

dünyasının değişen siyasi ve sosyo-ekonomik dinamiklerinin, küreselleşen dünya 

pazarında yerini alan İzmir ve Selanik’in benzer bir değişim sürecinden geçtiğini 

göstermektedir. 

Aslında değişimin başlangıcı 19. yüzyıl öncesine dayanmaktadır: 18. yüzyıl boyunca 

imparatorluğun üst üste yaşadığı askeri yenilgiler ve toprak kayıpları, devleti bu 

duruma bir çözüm bulma arayışına itmiş ve Avrupa teşkilatlarını örnek alan bir dizi 

reform hareketi başlatmıştır. Bu dönemde başlayan ve “Batılılaşma Dönemi” olarak 

anılan yenileşme hareketleri, 19. yüzyılın ikinci yarısında gelişen idari ve siyasal 

değişimlerin öncüsü olmuştur.  

Bu değişim döneminde 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı, imparatorluk 

tarihinde önemli bir kırılma noktası olmuştur. Osmanlı uyruklu vatandaşların 

tümünün kanun önünde eşit sayıldığını, herkesin can, mal ve namus 

dokunulmazlığının devlet güvencesi altına alındığını belirten ferman, Osmanlı idari 

bölünme, hukuk, vergi sistemi, mülkiyet hakkı, eğitim, şehircilik, imar düzenlemeleri 

gibi farklı birçok alanda gerçekleştirilen yenilikleri tetiklemiştir. Bu yenilikler, 

Osmanlı İmparatorluğu’nda siyaset, hukuk, eğitim gibi kurumlarda ikili bir yapı 

doğurmuştur: Bir yanda mevcut geleneksel sistem yer almış, diğer yandan getirilen 

yeniliklerin bu sistemle bütünleştirilmesine çalışılmıştır. Bu durum özellikle tez 

kapsamında incelenen kentsel ve mimari değişimde belirgin olmuştur. Batılılaşma 

Dönemi’nde ortaya çıkan yeni yapı türleri, eskileriyle bir arada yer almış, buna bağlı 

olarak da imparatorluğun değişen yüzünü temsil eden bir sahne olan kent merkezinde 

ikili bir yapı ortaya çıkmıştır. 

Sosyal haklar ve eşitlik üzerinde duran 1839 tarihli Tanzimat Fermanı’nın ardından, 

1856 yılında Islahat Fermanı kabul edilmiş ve bu sayede özellikle Osmanlı 

İmparatorluğu’nda yaşayan Gayrimüslimler hakkında çeşitli düzenlemeler 

getirilmiştir. Dini konularda ayrıcalıklar tanınan Gayrimüslimlere kendi cemaatlerine 

ait yapıların onarımı ve yenilerinin inşası konusunda olanaklar tanınmış, bu sayede 

İzmir ve Selanik gibi kozmopolit yerleşimlerde önceden yalnızca mevcut 

ibadethaneleri kullanma hakkına sahip olan Gayrimüslimler, cemaatlerine ait yeni 

ibadethaneler inşa etme hakkı elde etmişlerdir.  
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İbadethane inşa etme serbestliğinin yanı sıra, kentin oluşumunu ve görünümünü 

etkileyen Müslüman-Gayrimüslim ayrımının ve her iki grubun yapılarının 

birbirinden ayrılabilmesi için kat sayısı, malzeme ve renk gibi özelliklere ilişkin 

sınırlamaların Tanzimat’la ortadan kaldırılması sonucunda, kentlerin siluetinde 

önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Ayrıca Batılılaşma Dönemi’ne özgü farklı 

mimari üslupların kullanılması, özellikle kozmopolit nüfusa sahip İzmir ve Selanik 

gibi kentlerde Avrupa’dakine benzer anıtsal yapıların inşa edilmesine neden 

olmuştur. Bu döneme tarihlenen İzmir’deki St.. Ekaterini, St. Nikolaos ve 

Evangelistria Kilisesi ile Selanik’teki Agios Grigorios Palamas Rum Ortodoks 

kiliseleri; İzmir’de Ginad Veradim, Bet Levi, Bet İsrail, Roş Aar, Kaal Kadoş ve 

Algranti Sinagogu ile Selanik’te Beit Şhaul ve Beit El Sinagogu bu tür yapılara örnek 

olarak gösterilebilir. 

Bu dönemde yetişen bürokratlar ve aydınların, eğitim amacıyla Avrupa’ya gittiği ve 

oradaki kurumlardan etkilenerek bunları Osmanlı İmparatorluğu’nda da geliştirmek 

istedikleri bilinmektedir. Örneğin Avrupa’dakine benzer biçimde kentsel düzenleme 

yapılması ve kâgir yapım sisteminin yaygınlaşması, Tanzimat Fermanı’nı hazırlayan 

Mustafa Reşit Paşa’nın dile getirdiği bir konu olmuştur. Bilindiği gibi, Osmanlı 

topraklarında konut inşaatında ağırlıklı olarak ahşap yapım sistemi kullanılmış, dar 

ve organik dokulu sokaklarda inşa edilen evler sık sık meydana gelen yangınlarla 

büyük ölçüde zarar görmüştür. Bu nedenle, 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıların 

kâgir olarak inşa edilmesi, yolların genişliklerinin sınıflandırılması gibi öneriler 

içeren nizamnameler (Ebniye Nizamnamesi, 1848; Ebniye ve Turuk Nizamnamesi, 

1864) ile, imar etkinliklerinin ve kentsel dokunun düzenlenmesine ilişkin Ebniye 

Kanunu (1882) çıkarılmıştır. 

19. yüzyılda yenilik yapılan alanlardan biri de, kentleşme ve mimarlık faaliyetlerine 

ilişkin örgütlenme sisteminin değişimidir. Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmasına dek, 

askerlerin denetiminde olan belediye işleri, 1827’de kurulan İhtisab Nezareti’ne 

devredilmiştir. 1831’de Ebniye-i Hassa Müdürlüğü’nün kurulması ile mimarbaşılık 

ve şehreminliği birleştirilmiş; böylece yapım ve onarım işleri ile bu işlerin maddi 

yönden idaresi aynı kuruma bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin yürütülmesi ve 

denetimi Bab-ı Âli’ye bağlandığı için, kentlerdeki yapım ve onarım çalışmalarının 

uygulanması zorlaşmıştır. Bu durumun kolaylaştırılması, ayrıca beledi işlerin 

denetlenmesi ve büyüyen idari konuların çözümü için 1854’te Şehremaneti İdaresi 
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kurulmuştur. Böylece belediye sisteminin oluşturulmasında ilk adım atılmıştır. 

1856’da Paris modeline uygun olarak Dersaadet 14 belediye dairesine bölünmüş, 

ardından imparatorlukta sosyo-ekonomik yapısından ötürü Batı ile sürekli ilişkili 

olan ve bu nedenle kentleşme bilinci hızla gelişmekte olan İzmir (1868) ve Selanik’te 

(1869) İstanbul örneğini izleyerek belediye örgütü kurulmuştur.  

Yukarıda ana hatlarıyla anlatılan bu yenilik hareketleri, şüphesiz Osmanlı 

İmparatorluğu’nun siyasi ve ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunmuş, ancak 

yine de kaçınılmaz sona engel olamamıştır. Bab-ı Âli merkezi devlet otoritesini 

yeniden kurmak için yaptığı bu reformlarla, aynı zamanda Batılı devletlerin 

üstünlüğüne karşı mücadele etmeyi amaçlamış olabilir. Ancak, 18. yüzyıldan beri 

sürekli toprak kaybına uğrayan ve buna bağlı olarak da gelirlerinin birçoğunu 

yitirmeye başlayan Osmanlı Devleti, idari, askeri, hukuki, ekonomik ve teknolojik 

alanlarda başlattığı yenileşme hareketlerine rağmen, iflas etmiş ve I. Dünya 

Savaşı’nın ardından resmen çöküşe uğramıştır.  

Bu dönemde otoritesini güçlendirmek amacıyla 1838 Ticaret Anlaşması’nı 

imzalayan Osmanlı Devleti, aslında kendi ekonomisi üzerinde Avrupalı devletlerin 

egemenliğini pekiştirmiştir, çünkü bu dönemde Batı’da daha korumacı bir ekonomi 

politikası benimsenirken, Osmanlı Devleti tamamen serbest ticarete zorlanmıştır 

(Geyikdağı, 2008, s. 61). Anlaşmaya göre, ithalat ve ihracattan alınan tüm vergilerin 

kaldırılması ve yalnızca ithalat için % 2, ihracat için % 9 oranında vergi alınması; 

bütün iç gümrükler ve tekellerin kaldırılması kararlaştırılmıştır (Kütükoğlu, 1979, s. 

507; Kurmuş, 2008, s. 86). Böylece, özellikle İngilizlerin sanayileşmeyle hızlanan 

üretim yöntemleriyle bol miktarda ve ucuz olarak üretilen mallarını Osmanlı 

topraklarında rahatlıkla pazarlama olanağı bulması, üstelik İngiliz mallarının 

fiyatlarının sürekli düşmesi, yeni gelişmekte olan Osmanlı sanayisinin çöküşünü 

hızlandırmıştır (Kurmuş, 2008, s. 86).  

19. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti’nin farklı kurumlarında geçirdiği söz konusu bu 

değişimler, kent ve mimarlık alanına nasıl yansımıştır? Tekeli’nin (1985) değindiği 

gibi, kent alanında farklı yapı ve kullanım türleri ortaya çıkmıştır: Bir yandan 

geleneksel ticaret ve üretimi temsil eden bedesten ve çevresinde şekillenen çarşı, 

İzmir ve Selanik’te 15. yüzyıldan beri süregelen Osmanlı kentini temsil ederken, 

yenilenen tüketim alışkanlıklarını ve iş ilişkilerini karşılayan çok katlı mağaza, pasaj 

ve büroların sıralandığı sokaklar, 19. yüzyıl kentinin imgesini oluşturmuştur. 
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Değişen yaşam koşullarına bağlı olarak, bu imgenin içine oteller, kafeler, pastaneler, 

konser salonları, gazinolar gibi çeşitli türde yeni yapılar yerleşmiştir. Bu yeniliklerin 

yanı sıra, özellikle İstanbul, İzmir, Selanik, Beyrut, Trabzon gibi liman kentlerinde 

modern tesislere sahip liman ve rıhtımların yapılması; Osmanlı’nın Avrupa ve Asya 

topraklarında demiryolu hatlarının döşenmesi; kentlerin önce havagazı, sonra 

elektrikle aydınlatılması; su şebekesinin kurulması; önce atlı sonra elektrikli 

tramvaylar ve vapurlarla kent içinde toplu ulaşımın sağlanması gibi büyük ölçekli 

kentsel projeler ile altyapı ve ulaşım ağlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, bu 

döneme damgasını vurmuştur. 

Kent alanındaki bir diğer önemli değişim, kent toprağının değerlendirilmesinde 

meydana gelmiştir. Daha eşitlikçi bir vergi sisteminin oluşturulmasını hedefleyen 

Tanzimat Fermanı’nın ardından, Islahat Fermanı’na göre vergiler emlak, arazi ve 

temettü (kazanç) vergileri şeklinde düzenlenmiştir. Özellikle İzmir ve Selanik gibi 

yabancı uyruklu nüfusun yoğun olduğu kentlerde emlak ve gelir vergilerinin kaydı 

için hükümet tarafından komisyonlar oluşturulmuş, böylelikle bu kentlerdeki mal 

varlığının ve arazi değerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. 1858 Arazi Kanunnamesi 

ile kent çevresindeki miri arazilerin mülk toprağına dönüştürülmesinin 

kolaylaştırılması, 1869’dan başlayarak yabancılara toprak satışının yasallaştırılması 

gibi düzenlemeler, kent arazisi üzerinde spekülatif yatırımların ortaya çıkmasına yol 

açmıştır.  

Osmanlı’nın geleneksel teşkilatlarına kökten değişiklikler getiren kanunlar ve 

nizamnameler, İzmir ve Selanik gibi iki gelişmiş kentte önemli ölçüde uygulama 

alanı bulmuştur (Şekil G.1, G.2). Kentsel alandaki ilk önemli değişim, 1826’da 

Yeniçeri Ordusu’nun kaldırılıp yeni bir ordu kurulmasıyla görülmüştür. Devletin 

yeni ordusu için kurulan büyük ölçekli kışla binaları, kentlerde otoritenin simgesi 

olmuştur. İzmir’de geleneksel ticaret alanının ucunda, deniz kıyısında, Selanik’te 

kentin doğu surlarının hemen dışında kışla binaları inşa edilmiştir. Ardından, idari 

bölünmenin değişmesi sonucu ortaya çıkan vilayetlerde yönetim merkezi olan 

hükümet konakları, kamusal alanın önemli yapılarını oluşturmuştur. İzmir’de 

kışlanın yanında, kentin eski yöneticisinin oturduğu konak 1872’de yenilenerek, 

Hükümet Konağı olarak kullanılmıştır. Selanik Hükümet Konağı da ilkin 19. 

yüzyılın başında inşa edilmesine karşın, yenilenerek 1894’te kullanıma açılmıştır. 

Söz konusu konak, kentin denize inen ana yolu olan Sabri Paşa Caddesi’nin 
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kuzeyinde inşa edilmiştir. Her iki kentte büyük ölçekli olarak inşa edilen konak 

yapıları, önlerinde oluşturulan meydanları ile merkezi otoritenin güçlü birer simgesi 

olarak kamusal alandaki yerlerini almışlardır. 1868’de kurulan İzmir Belediyesi ile 

1869’da kurulan Selanik Belediyesi de hükümet konaklarının yanına yerleşmişlerdir. 

Her iki kentte de, hükümet konağı ve belediye binası gibi merkezi ve yerel yönetimi 

temsil eden yapıların yanı sıra, yangında yok olan alanların düzenlenmesine ilişkin 

çalışmalar ve yeni imara açılacak alanların parselasyonu, devletin kent alanına 

müdahalesini göstermektedir. Üstelik bu müdahaleler, daha önceki yıllarda 

külliyeler, hanlar, bedestenler gibi anıtsal yapı gruplarının inşa edilmesinden 

farklıdır, çünkü imparatorlukta ilk kez büyük ölçekli kentsel alanların 

düzenlenmesine yönelik yasal bir altyapı hazırlanmış ve buna bağlı kent planları 

hazırlanmıştır. 1845 tarihinde İzmir’in Ermeni Mahallesi’nde çıkan yangından sonra, 

bu alanın 1839 İlmühaberi ve 1848 Ebniye Nizamnamesi’nde belirlenen kurallara 

uygun olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Selanik’te de, kent merkezini ve özellikle 

Vardar Caddesi’nin güneyindeki Yahudi yerleşimlerini etkileyen 1890 yangınından 

sonra benzer bir uygulamanın gerçekleştirildiği bilinmektedir. Her iki kentte yangın 

sonrası düzenlemelerle ortaya çıkan ızgara planlı bir yol dokusu76, birbirine yakın 

büyüklükte bölünmüş dikdörtgen yapı adaları ve kâgir yapılar, hem yangına karşı 

koruma sağlamakta, hem de Avrupa şehircilik normlarına uygun bir görünüş 

sergilemektedir. Her iki alanın düzenlenmesinde merkezi yönetimin rolü açıktır: 

Yangın sonrası Dersaadet’ten alana gönderilen mühendisler, burayı incelemekle 

görevlendirilmiş ve yürürlükteki nizamnameler uyarınca yeni bir öneri projesi 

hazırlanmıştır. Ancak sonrasında uygulamaya ilişkin organizasyonun ve iş 

bölümünün nasıl yapıldığı, uygulamanın nasıl denetlendiği, merkezi ve yerel yönetim 

dışındaki aktörlerin rolü bilinmemektedir. 

Yangın alanları dışında, İzmir ve Selanik’te yerleşime ilk kez açılan alanlarda 

planlama uygulamalarının olduğu görülmektedir. 1856 Storari Haritası’nda 

Alsancak’ın ve Selanik’in doğu surları için 1879’da hazırlanan planda Hamidiye 

Mahallesi’nin parsellenmesi, kısmi alanlarla sınırlı kalmasına karşın her iki kent için 

de ilk planlama örnekleri arasındadır. Daha önce de vurgulandığı gibi, her iki kenti 

sınırlayan topoğrafik ve yapısal etkenler bulunmaktadır: İzmir, kent merkezini 
                                                 
 
76 İzmir ve Selanik’te Antik Dönem’den beri ızgara planlı yolların yapılmış olmasına karşın, sözü 
geçen uygulamalar Osmanlı Dönemi içinde ilk kez gerçekleşmektedir.  
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kuşatan iki tepe ve deniz ile sınırlandırılmış, Selanik surlarla çevrilmiştir. Alsancak 

semti, İzmir kent merkezinin kuzeyde deniz ile sonlanan Tuzla Burnu’nda yer 

almaktadır, kent gelişiminin kuzeye doğru olduğu göz önüne alındığında, yeni 

yerleşim alanı olarak önemi ortaya çıkmaktadır. Selanik’te, kentsel gelişimi 

“engelleyen” surların yıkılması için ilk girişim sahilde, ikinci girişim doğuda 

gerçekleştirilmiştir. Doğu surlarının ortadan kaldırılmasıyla, kentin bu yönde 

genişlemesi hedeflenmiştir. Her iki kentte gelişme yönündeki hedefte olan 

mahallelerin dönemin şehircilik anlayışına uygun yol genişlikleri ve ızgara dokulu, 

yaklaşık eşit büyüklükteki yapı adaları gözetilerek planlanması yapılmıştır. İlerleyen 

yıllarda yapılaşma bu planlara bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Üstelik bu alanların 

kentin prestijine katkısı büyük olmuştur: Alsancak’ta ve Hamidiye Caddesi’nde inşa 

edilen evler, kentin varlıklı kesimi tarafından tercih edilmiştir. 

Kentsel planlama yapılması ve plan doğrultusunda düzenli bir çevre oluşturulması, 

yalnızca yangın alanları ve yeni gelişen prestij alanlarına özgü değildir. İzmir’de 

Değirmendağı, 1876-1878 Rus Savaşı sonrasında Balkanlar’dan gelen göçmenlerin 

yerleştirilmesi için, dönemin şehircilik ilkelerine uygun bir planlama ile iskana 

açılmıştır. Selanik’te ise, surların dışında, hem 1883’te göçmenlerin yerleştirilmesi, 

hem de 1890 yangınzedeleri için kentin doğu ve batısında ızgara planlı yerleşim 

alanları oluşturulmuştur. Bu planlama çalışmaları, İzmir ve Selanik kent 

merkezlerinde mevcut dokunun ancak yangın gibi bir afet sonrasında yeni 

benimsenen şehircilik kurallarına uygun olarak düzenlendiğini, yeni iskana açılan 

alanlarda baştan yol genişliği ve düzeni, yapı adası biçimi ve büyüklüğü gibi 

koşulların sağlandığını göstermektedir. Buna karşılık, kent merkezinin mevcut 

dokusu içinde, nizamnamelerin hükümlerini uygulamak mümkün olmamış, 

belediyeler tarafından ancak ana yolların genişliklerinin düzenlenmesine ilişkin 

çalışmalar gerçekleştirilebilmiştir. 1890 Aydın Vilayeti Salnamesi’ne göre, İzmir’de 

Kemeraltı Caddesi 8 metre, Frenk Sokağı 5-8 metre genişliğindedir. Selanik’te 

1859’da kentin ana düşey aksı olan Sabri Paşa Caddesi, 1868’de ana yatay aks olan 

Vardar Caddesi, 1880’li yılların sonunda ise Rıhtım Caddesi genişletilmiştir. Oysa 

bu sayılan cadde ve sokaklar, İzmir ve Selanik’in kent merkezinin tamamını 

kapsamamaktadır. Her iki kentte ana yollar dışında, ara yolların dar, organik dokulu 

olduğu ve halk sağlığına uygun olmadığı bilinmektedir. Örneğin, yeni düzenlenen 
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mahalleler dışında birçok yerleşim yerinde kanalizasyon olmadığı için, lağım sokak 

ortasından akmaktadır. 

Bu dönem eleştirel bir bakış açısıyla İzmir ve Selanik özelinde değerlendirildiğinde, 

aslında iyi niyetli olan tüm bu girişimlerin uygulanmasına yönelik kadro ve 

kurumların yeterli altyapıya sahip olmadığı ortaya çıkmaktadır. İzmir ve Selanik, 

imparatorluğun diğer kentlerine göre, belediye örgütüne göreceli olarak erken 

kavuşmuştur. Ancak 1868-1874 yılları arasında İzmir Belediyesi, kentte fazla bir 

etkinlik göstermemiştir. Selanik Belediyesi kurulduktan kısa bir süre sonra deniz 

surlarının yıkımını üstlenmiştir, bu girişimde Vali Sabri Paşa’nın rolü olmuştur. 1877 

yılına dek Belediye Meclisleri’nin doğrudan valiye bağlı olması ve Selanik’e 

girişimci bir valinin atanması, kentsel düzenlemelerin hız kazanmasına yol açmıştır. 

Ancak, Sabri Paşa’nın görevden alınmasından sonra, 1893 yılında atanan Hamdi 

Paşa’ya dek Selanik’teki çalışmalar sekteye uğramıştır. Her iki kentte, belediye ve 

valilerin en aktif çalıştığı dönemlerde bile, yapılan çalışmalar bazı yolların 

genişletilmesi ve taş kaplanması ile sınırlı kalmıştır. Buna karşılık, yangın alanlarının 

düzenlenmesi, kentsel hizmetlere yönelik altyapı ve ulaşım projelerinin yönetimi gibi 

daha kapsamlı çalışmalar merkezi hükümetin kontrolünde gerçekleşmiştir. 

İzmir ve Selanik’te merkezi yönetimin planlı imar faaliyetleri dışında, kentlerin 

bütününü etkileyen en büyük ölçekli projeler, daha önce de vurgulandığı gibi, altyapı 

ve ulaşım sistemlerinin yenilenmesi ile rıhtım ve limanların inşası olmuştur. İçme 

suyu şebekesi, sokakların aydınlatılması için havagazı fabrikası ve daha sonra 

elektrik santralları ve benzeri tesislerin kurulması, 19. yüzyılın ikinci yarısında 

kentlerin fiziki görünümünü etkileyen altyapı gelişmeleridir. İzmir ancak 1895 

yılında içme suyu şebekesine kavuşurken, Selanik kentinde 1880 yılından başlayarak 

bu konuda yatırımlar yapılmış, 1891 yılında yabancı hisseli bir şirketin imtiyaz 

edinmesiyle su dağıtımı sağlanmıştır. Aydınlatmada İzmir imparatorluğun önde 

gelen kentlerinden biridir, henüz 1835’te Frenk Sokağı’nın fenerlerle aydınlatılması 

sağlanmıştır, ancak havagazı ile kentin aydınlatılması için 1862 yılının beklenmesi 

gerekmiştir. Selanik’te havagazı fabrikasının kurulup işletmeye açılması, 1890 

yılında gerçekleşmiştir. Altyapı sistemlerine yönelik fabrikalar İzmir’de Alsancak’ta, 

Selanik’te batı surlarının dışında kurulmuştur. Her iki kentte denize yakın ve 

yerleşmenin dışındaki alanlar tercih edilmiştir. 
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İzmir ve Selanik’in kendilerini besleyen artalanlarına ve bölgelerindeki diğer 

merkezlere bağlanması için demiryolu, kent içi ulaşımın sağlanması için tramvay 

hatları inşa edilmiştir. Önce İzmir Aydın ve Kasaba’ya (1866) bağlanmış; ardından 

Selanik sırasıyla Mitroviça (1873), Üsküp (1874), Belgrad (1888) ve Manastır’a 

(1894), sonra Dedeağaç (1896) hattı ile İstanbul’a bağlanmıştır. İzmir’de Aydın 

hattının merkez garı Alsancak’ta, Kasaba hattının merkez garı ise Basmane’de 

kurulmuştur. Selanik’in merkez garı, kentin batısında Vardar Kapı dışında yer 

almıştır. Her iki kentin artalanlarına, başkente, ana ulaşım ağlarına demiryolu ile 

bağlanması sadece ticaret hacmini arttırmakla kalmamış, aynı zamanda 

banliyöleşmeyi hızlandırarak kentsel gelişimi de tetiklemiştir. Kent içi ulaşımı 

sağlayan tramvay, önce 1870’lerde İzmir’de gündüz yolcuları, gece limandan gelen 

malların demiryoluna nakli için rıhtım boyunca Konak-Alsancak arasında inşa 

edilmiştir. Selanik’te de ilk tramvay 1892’de rıhtımda kurulmuş, rıhtıma açılan Sabri 

Paşa Caddesi’nin Olimpos Meydanı ile doğu surlarının dışında yeni kurulan 

Hamidiye Mahallesi’ni bağlamıştır. Daha sonra her iki kentte yeni gelişen alanları 

kent merkezine bağlamak için yeni hatlar yapılmıştır. 

Özellikle geleneksel kervan yollarının yerini alan demiryolu yapımından sonra, 

ekonomisi ihracat ve ithalata dayalı olan İzmir ve Selanik kentlerinde, iç bölgeler ve 

kıyı arasında daha kısa sürede daha fazla mal akışı gerçekleşmiş, buna bağlı olarak 

limanların kapasitesinin arttırılması gündeme gelmiştir. Hatta Alsancak Garı’nın 

inşası, 1857 yılında demiryolu ile ilişkili bir liman yapılmasını gündeme getirmiş, 

ancak merkezi ticaret alanından uzak olması tereddütlere yol açmıştır. Üstelik 

Alsancak’ın bu tarihten önce parsellenmiş olması, bu alandaki arazinin 

değerlendirilmesine ilişkin spekülatif yatırımlara hazırlık yapıldığını göstermektedir. 

Rıhtım ve limanların inşası, İzmir ve Selanik’e modern yükleme ve boşaltma 

tesislerinin yanı sıra, kentsel gelişimi yönlendirecek yeni yatırım alanları 

kazandırmıştır. Her iki kentin 19. yüzyılın ikinci yarısında geçirdiği sosyo-ekonomik 

ve fiziksel değişimlerdeki ortaklıklar, rıhtım ve limanların inşası ve uygulama sonrası 

durumlarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi ile örneklenmiştir.  

Rıhtım inşası öncesinde İzmir ve Selanik sahilleri incelendiğinde, İzmir kıyısında 

kıyıya paralel sıra oluşturacak biçimde inşa edilmiş yapılar ile Selanik’te deniz 

surları ve liman ile ticaret işlevlerine yönelik birtakım yapıların bulunduğu 

görülmektedir. Aslında, daha önce değinildiği gibi, uluslararası ticaretin artan 
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hacmine karşın liman tesislerinin yetersizliği nedeniyle, her iki kentin rıhtım ve 

liman inşasına gereksinimi vardır; ancak projelerin ortaya çıkmasındaki tek neden bu 

değildir.  

İzmir Limanı denizi vakıf arazisi olduğu ve 19. yüzyıl ilk çeyreğinden beri vakıf 

arazileri satışa çıktığı için, kent kıyısında denize dik uzanan yan yana parsellere sahip 

özel mülkler ortaya çıkmıştır. Üstelik bu mülk sahipleri, parselleri önündeki denizi 

doldurdukça, kazandıkları toprağın da sahibi olmuş ve böylece ortaya düzensiz bir 

şekilde denize doğru genişleyen bir sahil yerleşimi çıkmıştır. Frenk Sokağı, 17. 

yüzyılda deniz kenarında yer almış ve üzerindeki yapılarda denizcilik işlemleri 

yürütülmüştür; ancak denizin dolmasıyla Frenk Sokağı’nın önündeki Sahil Caddesi 

ve İngiliz İskelesi olarak anılan İngiliz Konsolosluğu’nun rıhtımı, 19. yüzyılda 

gemilerin mal indirme ve yükleme işlerini yaptıkları alan olmuştur. Deniz kıyısında 

lineer bir alanda yürütülen bu faaliyetler kentin bütünüyle ve geleneksel ticaret 

merkezi Kemeraltı ile birleşememiş, üstelik malların kaçak olarak sevkiyatına yol 

açmıştır. Öncelikle kaçakçılığı önlemek ve sahildeki gelişigüzel uygulamaların 

önüne geçmek için, 1862 yılında Osmanlı Hükümeti bir kordon inşa edilmesini 

uygun görmüştür; ancak yapılan keşif sonucu kordon yerine rıhtım yapılması 

kararlaştırılmıştır. Selanik’te de, İzmir kıyısında olduğu gibi, sur dışında liman ve 

denizcilik işlemlerinin yürütüldüğü alan yetersiz kalmaktır. Ancak, bu dönemde 

surlar, nüfusu giderek artan kentin gelişimini engelleyen bir unsur olarak görülmüş, 

bu nedenle deniz tarafındakilerin yıktırılarak, yeni gelişim ve yatırım alanlarının 

oluşturulması hedeflenmiştir. 

1867 yılında İzmir ve Selanik rıhtımlarının inşası için üç İngiliz tüccar devletten 

imtiyaz istemiştir; imtiyazları kabul edilen tüccarların Selanik rıhtımı yapımı için 

imzaladıkları sözleşme bilinmeyen bir nedenle feshedilmiş, buna karşın İzmir 

Rıhtımı yapımı çalışmaları başlamıştır. Selanik Rıhtımı’nın yapımı ise, İzmir 

Rıhtımı’na ilişkin uygulama ayrıntılarına karar verildikten sonra, Aydın Valisi Sabri 

Paşa’nın 1869’da Selanik’e atanması ile ivme kazanmıştır. İzmir ve Selanik’te 

merkezi yönetimin başlattığı rıhtım yapım süreci, yabancı girişimcilere verilen 

imtiyazlarla uygulama aşamasına gelmiştir. İzmir Rıhtımı ile birlikte liman inşası da 

düşünülmüş ve uygulanmıştır; Selanik’e liman yapılması ise, rıhtım yapımı sırasında 

demiryolu inşasından sorumlu şirket tarafından gündeme getirilmişse de, hükümetle 
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şirketin anlaşamaması yüzünden bu proje hayata geçirilememiş, Selanik Limanı 

yapımı ancak başka bir şirket tarafından 20. yüzyıl başında tamamlanmıştır.  

İzmir rıhtım ve liman yapımı imtiyazını önce İngilizler almış, ancak projenin başında 

çıkan aksaklıklar nedeniyle girişimcilerin kurduğu şirketin iflas etmesi, projenin 

uygulamasını üstlenen Fransız Dussaud Kardeşler Şirketi’nin imtiyazı devralması ile 

sonuçlanmıştır. Böylece İngilizler tarafından üstlenilen rıhtım yapımı Fransızların 

eline geçmiştir. Selanik’te rıhtım yapımına önce İzmirli Levanten mimar Vitalis 

tarafından başlanmış, sonra yapımda çıkan aksaklıklardan ötürü Sabri Paşa ile mimar 

görevden alınmıştır. İzmir Rıhtımı ve limanının yapımı 1869-1877 yılları arasında, 

Selanik Rıhtımı da 1870-1882 yılları arasında tamamlanmıştır. Daha sonraki yıllarda 

İzmir Limanı yanında küçük bir liman daha inşa edilmiş, Gümrük İdaresi’nin 

önündeki rıhtım tamamlanmış ve gümrük depoları zamanla genişletilip yenilenmiştir. 

Selanik Limanı, yapım imtiyazını üstlenen Hazine-i Hassa’nın “kendi adına” yetki 

verdiği Fransız Bartissol’ün kurduğu Osmanlı şirketi tarafından 1897-1903 yılları 

arasında gerçekleştirilmiştir.  

İzmir’de rıhtım yapımını üstlenen Fransızlarla kent ekonomisinde ağırlıklı bir yere 

sahip olan İngilizler arasında yaşanan gerilimler, projenin uygulama sürecini 

aksatmıştır; bu durum İzmir’de yabancı sermayenin rıhtım yapımını yönlendirdiğini 

göstermektedir. Nitekim İngilizlerin imzalanan sözleşme uyarınca Fransız şirketinin 

gümrük vergilerini toplamasına karşı çıkması, Osmanlı Devleti’nin önerisi üzerine –

sözleşmeye aykırı olarak- gümrük önünde serbest (vergiden muaf) bir ticaret alanının 

oluşturulması ile çözümlenmiştir. Ancak rıhtım inşaatı tamamlandıktan sonra 

gümrük önündeki kısım 1880 yılında doldurulmuş, yine de bu işlemden önce devlet 

İngilizlerin onayını almıştır. İzmir’de rıhtım yapımında bu kadar sorun yaşanmasının 

asıl nedeni, rıhtım öncesinde kıyı alanının kentin en prestijli bölgesi olması, kıyı 

boyunca yapıları sıralanan mal sahiplerinin diledikleri gibi denizi doldurarak 

arsalarını genişletebilmesi, fakat devletin müdahalesiyle bir Fransız şirketinin kıyıyı 

50-100 metre kadar doldurarak rıhtım yapması söz konusu olduğunda, mal 

sahiplerinin “ayrıcalıklı konumları”nı yitirecek olmalarıdır.  

Selanik’te yabancıların sürece doğrudan müdahalesi olmamıştır, bu durum Selanik’te 

İzmir’de olduğu gibi kullanılan bir kıyı alanının bulunmaması, surların yıkılarak 

denizin doldurulmasıyla edinilecek prestijli kent parçasının tüm sermayedarların 

ortak çıkarına uygun olmasıyla açıklanabilir. İzmir’de olduğu gibi, Selanik’te rıhtım 
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alanı elde edilmesine itiraz edecek kişiler olmamıştır, çünkü bu alanın 

oluşturulmasına tüm kentliler gereksinim duymaktadır. Özellikle İzmir 

deneyiminden sonra devlet, Selanik’te liman yapımı için bir Osmanlı şirketi 

kurulmasını öngörmüş ve imtiyazı Hazine’ye vererek sürecin kontrolüne daha fazla 

egemen olmuştur. Ancak sözleşmede belirtilen bazı koşulların yerine getirilmemesi, 

şirket sorumluluğunda olan karantina binasının yapılmaması ya da karakol, pasaport 

idaresi gibi bir limanda olmazsa olmaz yapıların inşasına ilişkin sözleşme 

hükümlerinin olmayışı gibi eksikler, Hazine’yi zarara uğratmıştır. Bu durum, henüz 

liman yapım sürecinin olması gerektiği gibi işlemediğini göstermektedir. 

Merkezi ve yerel yönetimin ne İzmir’de ne Selanik’te –ne de imparatorluğun diğer 

kentlerinde- altyapı tesislerinin kurulması, demiryolu inşası, liman ve rıhtım yapımı 

gibi büyük ölçekli projeleri organize edip projeden uygulama aşamasına dek süreci 

tasarlayacak teknik ve ekonomik alt yapısının eksik olması, bu tür projelerin ancak 

yabancı girişimcilere verilen imtiyazlarla gerçekleşmesine yol açmıştır. Osmanlı 

Devleti’nde yabancı sermaye yatırımlarını inceleyen Geyikdağı’nın (2008, s. 97) 

belirttiğine göre, özellikle 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden beri Osmanlı dış ticaretinin 

en büyük aktörü İngilizler olmuş, onları Fransızlar izlemiştir. Ticaretteki rekabet 

yatırımlara da yansımıştır: 1888 yılında Osmanlı Devleti’ne doğrudan yapılan 

yabancı yatırımların %56,2’si İngilizlere, % 31,7’si Fransızlara ait olmuştur 

(Geyikdağı, 2008, s. 96). Osmanlı İmparatorluğu’ndaki önemli liman işletmeleri 

arasında İzmir rıhtım ve limanı, imtiyaz tarihi (1867) ve işletmeye açılış tarihi (1877) 

ile imparatorluk içinde en önde gelen kent olmuş, onu Beyrut (1892), Karaköy 

(1895), İzmit (1896), Selanik (1903) ve Haydarpaşa (1903) izlemiştir (Geyikdağı, 

2008, s. 164; Çelik, 1986, s. 73-75). Bunlar arasında İzmir, Selanik limanlarının 

yapımını Fransızlar; Beyrut ve Karaköy limanlarını Fransızlarla ortak olan başka 

Avrupalı şirketler; İzmit ve Haydarpaşa limanlarını Almanlar üstlenmiştir 

(Geyikdağı, 2008, s. 164). Bu durumda, Osmanlı limanlarında ağırlıklı olarak Fransız 

sermayedarların yatırımları bulunmaktadır. Liman yapımından sonra, genellikle 

yapımı üstlenen şirket işletme imtiyazını da Osmanlı Devleti’nden edinmiştir. 

Böylece, yabancı yatırımcılar bu tür projelerle daha fazla kâr etmiş, zaten teknik 

donanımdan yoksun olan yerli sermayenin gelişme alanı giderek daralmıştır.    

İzmir ve Selanik rıhtımları ve limanlarının yapımından yabancı sermayenin kâr 

etmesine karşın, her iki projenin kentsel gelişime önemli katkıları olmuştur. İzmir’de 
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yaklaşık 4 km, Selanik’te 2 km uzunluğunda inşa edilen rıhtımlar, kentlerdeki en 

değerli arazi olan kıyının düzenli olarak planlanmasını sağlamıştır. İzmir ve 

Selanik’te liman ve çevresindeki yapılar ticaret, konaklama, yeme-içme gibi 

aktivitelere yönelik işlevleri barındırmış, İzmir’de liman ile Alsancak arasında, 

Selanik’te liman ile Beyaz Kule arasında kalan alanlar ağırlıklı olarak konut işlevine 

ayrılmıştır. İşlevsel dağılımın yanı sıra, rıhtım projeleriyle parsellenen kıyı alanları 

arasında denize paralel iki ana cadde oluşturulmuş (I. ve II. Kordon Caddeleri), bu 

caddeler kentlerdeki mevcut yollarla birleştirilmiştir. Bu sayede, İzmir’de rıhtımın 

gerisindeki ticaret merkezi olan Frenk Sokağı; Selanik’te de sur dışındaki ticaret 

alanı İştira, rıhtım alanıyla fiziksel olarak bütünleşmiştir. Bu durum, her iki kentte 

ticaretin daha büyük bir alana yayılmasını sağlamıştır. Ayrıca, her iki kentte çok 

sınırlı bulunan kamusal etkileşim alanları (İzmir’de Frenk Sokağı ve İngiliz İskelesi 

ile Selanik’te Frenk Sokağı) rıhtım sayesinde büyümüş, artık tüm kentlilerin 

yararlanabileceği birer gezinti alanı doğmuştur. Bu gezinti alanı boyunca sıralanan 

oteller, kafeler, pastaneler, sosyal kulüp ve gazinolar, tiyatro ve konser salonları, 

birahaneler, şarap evleri gibi yapılar kentlilerin buluşma noktaları olmuştur.   

Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma Dönemi ile başlayan dönüşümünün 1840-

1912 yılları arasında İzmir ve Selanik’teki yansımalarını saptamayı hedefleyen bu 

tezin sonucunda, benzer topoğrafik, sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziki yapılara sahip 

olan iki kentin benzer bir değişim sürecinden geçtiği görülmektedir. Bu süreç içinde 

meydana gelen kentsel ve mimari değişim, İzmir ve Selanik’te farklı dinamiklerle 

beslenmiştir; tezin metodolojisine uygun olarak bu dinamikler kronolojik ve 

sistematik bir kurgu içinde sunulmuştur. Elbette bu dinamiklerin birbirinden sürekli 

beslendiğini, etkileşim içinde olduğunu ve çoğunlukla da, birbirinden bağımsız 

gelişmediğini unutmamak gerekir. Örneğin demiryolu ve rıhtımlar birbirinden ayrı 

düşünülemez, bu tür kentsel projelerin yapımında etkili olan yabancı sermayedarlar 

aynı zamanda kentin ticaretinde ve belediye meclisinde söz sahibi olan kişilerdir. 

Sonuç olarak, bu dinamiklerin etkisiyle İzmir ve Selanik’te benzer bir fiziksel 

görünüm ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, 1912 öncesinde iki kentin gelişimine ve 

morfolojik değişimine en çok damgasını vuran proje olan rıhtım ve liman yapımı, bu 

çalışma kapsamında ağırlıklı olarak değerlendirilmiştir. İki kentte uygulanan 

projelerin karar verme, uygulama süreçlerindeki benzerlikler ve farklılıklar 
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irdelenmiş, proje sonuçları karşılaştırılarak kent yaşamına katkılarındaki ortaklıklar 

ortaya koyulmuştur.  

Selanik’in 1917’de ve İzmir’in de 1922’de geçirdiği büyük yangın, her iki kentin 

merkezinde yaşanan değişimin izlerini önemli ölçüde silmiştir. 20. yüzyıl aynı 

zamanda ulus devletlerin çağının başlangıcıdır, bu nedenle artık Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bir kenti olan İzmir ve 1912’den beri Yunanistan’a bağlanmış olan 

Selanik’te, tezde irdelenen çok katmanlı ve kozmopolit yapının sürdürülmesi 

zorlaşmıştır. Günümüzde İzmir ve Selanik’te mevcut olan mirası korumak için, her 

iki kentin bu tezde değerlendirilmeye çalışılan ortak geçmişini anlamak ve 

geçirdikleri süreci bilmek gereklidir. 
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EK A 

 

Şekil A.1 : İzmir’in konumu (maps.google.com). 

EGE DENİZİ 
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İzmir 
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Şekil A.2 : İzmir ve çevresi (1834 Copeland Haritası’ndan uyarlanmıştır).   

 

Şekil A.3 : Antik Çağ’da İzmir (APİKAM Arşivi’nden uyarlanmıştır). 
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Şekil A.4 : Roma Dönemi’nde İzmir. Kuban (2001, s. 105) ve Müller-Wiener’den 
                     (1980/1981, s. 422) uyarlanmıştır.  



 
 

301

 

Şekil A.5 : Bizans Dönemi’nde İzmir (APİKAM Arşivi’nden uyarlanmıştır). 
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Şekil A.6 : 16. yüzyıl başında İzmir. Goffman’dan (1995) uyarlanmıştır. 
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Şekil A.7 : İzmir’in denizden görünümü, 1678 (Bruyn, 1725).  
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Şekil A.8 : Tournefort’un İzmir haritası, 1702 (Tournefort, 1741). 

 

Şekil A.9 : Tournefort’un İzmir gravürü, 1702 (Tournefort, 1741). 
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Şekil A.10 : 1720’lere ait olabilecek bir İzmir gravürü (Müller-Wiener, 1980/1981, 
                       s. 442). 

 

Şekil A.11 : Değişen kıyı çizgisi. Atay’dan (1978) uyarlanmıştır. 
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 Şadırvan C. 

atölye/depo olabilecek yapılar 

Kadifekale 

 
 Antik Çağ 

 16-17. yüzyıl 

 
18. yüzyıl 

 
1836
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Şekil A.12 : Gouffier’nin İzmir haritası (Choiseul-Gouffier, 1842). 

 

Şekil A.13 : Missir’in bulduğu ve 1795-1806 arasına tarihlediği plan (Missir, 1969). 

  K 
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Şekil A.14 : Bocage’ın 1795-1810 arasına tarihlenen planı (Atay, 2003). 

 

Şekil A.15 : Kadifekale’den kuzeybatıya bakış (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 152). 

Kadifekale 

Vezir Han Frenk S. 
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Şekil A.16 : Kentin güneyinden Kemeraltı Caddesi ve camilerine bakış (Yılmaz ve 
                       Yetkin, 2003, s. 144). 

 

Şekil A.17 : Kadifekale güneyindeki Müslüman mahalleleri (Yılmaz ve Yetkin, 
                         2003, s. 145). 

 

Şekil A.18 : Ermeni Kilisesi ve mahallesi (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 153). 

  Ermeni Kilisesi  
  (St. Etienne)  

 Hisar C. 

Kestanepazarı C.

Kemeraltı C. Başdurak C.
    Salepçioğlu C. 
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Şekil A.19 : 19. yüzyıl başında mahalleler ve dini anıtların yaklaşık konumu. 1836 
Graves haritası ve Beyru’dan (2011, s. 90) uyarlanmıştır. 

  Kadifekale 

Boyacı  
Deresi Meles 

Çayı 
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Şekil A.20 : Değirmendağı’ndan Sarıkışla (APİKAM Arşivi). 

 

Şekil A.21 : İzmir’in kuzeydoğudan görünümü, 1833 (Texier, 1862).   

Türk mahalleleri 

Sarıkışla 

 Şadırvan Camisi 
 olabilir 

Aya Fotini 

Aya Yorgi 

B.Vezir Han 
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Şekil A.22 : 1817 İzmir haritası. Beyru’dan (2011, s. 43) uyarlanmıştır. 

Değirmendağı 
Kadifekale 

Halkapınar 

Punta 

İ ZM İ R 
 

K Ö R F E Z İ 



 
 

312

 

Şekil A.23 : 1834 Copeland Haritası (Url-8). 
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Şekil A.24 : 1840 öncesi İzmir (1836 Graves Haritası’ndan uyarlanmıştır). 

 

Şekil A.25 : 1688 öncesi yapıldığı düşünülen gravür (APİKAM Arşivi). 

1. Grek kilisesi 
2. Fransız hastanesi 
3. İsveç Kons. 
4. Avusturya Kons. 
5. Rusya Kons. 
6. Fransız Kons. 
7. Prusya Kons. 
8. İngiliz Kons. 
9. Sardunya Kons. 
10. Amerikan Kons. 
11. Alman Kons. 
12. Danimarka Kons. 
13. İngiliz Hastanesi 
14. Alman Hastanesi 
15. Avusturya Hast. 
16. Salgın Hastalıklar Hast. 
17. Rum Kilisesi (St. Dimitrios)  
18. Ermeni Kilisesi 
19. Cami 
20. Fransız kilisesi 
21. Rum Kilisesi 
22. Rum Kilisesi 
23. St. Peter Kalesi 
24. Tophane 
25. Cami 
26. Cami 
27. Cami 
28. Cami 
29. Basmahane 
30. Cami 
31. Cami 
32. Cami 
33. Grek Kilisesi 

34. Cami 
35. Cami 
36. Cami 
37. Cami 
38. Cami 
39. Türk Mezarlığı 
40. Salepçioğlu Hanı 
41. Barut Hanı 
42. Eski Cezayir Hanı 
43. Demir Hanı 
44. Büyük Vezir Han 
45. Köprülüzade Çarşısı 
46. Küçük Vezir Han 
47. Derviş Hanı 
48. Hisar Camisi 
49. Tabakhane 

 

Kemeraltı C. 

Punta 

Osmaniye C. 

   Frenk S. 
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Şekil A.26 : Gravürün yakından görünümü ve Frenk Sokağı’ndaki konsolosluklar. 

 

Şekil A.27 : 1840 öncesi dini yapıların dağılımı. 1836 Graves Haritası ve Tanaç    
                          Zeren’den (2011, s. 320) uyarlanmıştır. 

gümrük      bedesten 

 
Etz Haim Sinagogu 

Frenk S. 

  Punta 

Kadifekale 

Boyacı 
Deresi 

 Meles  
 Çayı 

Kervan 
Köprüsü 

Aya Fotini Kilisesi 

Aya Yorgi Kilisesi 
 
 
  Hisar Camisi 

St. Polikarp Kilisesi 

Kemeraltı  
Camisi 
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Şekil A.28 : Kemeraltı camileri (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 96). 

 

Şekil A.29 : Camilerin günümüzdeki konumu (maps.google.com). 

Kemeraltı 
Caddesi 

Şadırvan Camisi Kestanepazarı 
Camisi 

Başdurak  
Camisi 

Kemeraltı 
Camisi 

 1: Yalı Camisi 
 2: Kemeraltı Camisi 
 3: Başdurak Camisi 
 4: Kestanepazarı Camisi 
 5: Şadırvan Camisi 
 6: Hisar Camisi 
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Şekil A.30 : Hisar Camisi (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 191). 

 

Şekil A.31 : Kestane Pazarı Camisi (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 192) 

 

Şekil A.32 : 1870 öncesi İzmir sahili ve kiliseler (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 196). 

Aya Fotini 
Kilisesi St. Etienne 

Kilisesi 
 Aya Yorgi 
 Kilisesi 
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Şekil A.33 : Aya Fotini Kilisesi (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 197). 

 

Şekil A.34 : Aya Yorgi Kilisesi (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 199). 
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Şekil A.35 : Kemeraltı bölgesindeki sinagoglar. 1836 Graves Haritası ve Tanaç 
                          Zeren’den (2011, s. 320) uyarlanmıştır. 

 

Şekil A.36 : Gureba-i Muslimin Hastanesi (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 143). 
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Şekil A.37 : Yeşildirek Hamamı ve çevresi (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 140). 

 

Şekil A.38 : Kemeraltı Caddesi (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 98).  

Kızlararağası Hanı Hisar C. 

Kestane Pazarı C. 

Yeşildirek Hamamı 
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Şekil A.39 : 1836 Graves Haritası’na göre kentin ana yol aksları ve hanları. 

 

Şekil A.40 : Kızlarağası Hanı (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 97). 

 Kemeraltı C. 

  İkiçeşmelik C. 

Osmaniye C. 

Frenk 
Sokağı 

Kervan  
Köprüsü 

1 
2 

  3 

  4  5   6 

     7 

    8 
  10 

 9 

1. Salepçioğlu Hanı 
2. Barut Han 
3. Eski Cezayir Hanı 
4. Küçük Demir Han 
5. Büyük Demir Han 
6. Kızlarağası Hanı 
7. Büyük Vezir Han 
8. Girit Hanı 
9. Küçük Vezir Han 
10. Derviş Hanı

Punta 

 Boyacı 
 Deresi 

   Kadifekale 

 Sarıkışla 

Konak 
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Şekil A.41 : Dervişoğlu Hanı (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 153). 

 

Şekil A.42 : 1836 Graves Haritası’na göre Kemeraltı’ndaki hanlar. 

St. Etienne Kilisesi Dervişoğlu Hanı 

1.Salepçioğlu Hanı 
2. Barut Han 
3. Eski Cezayir Hanı 
4. Küçük Demir Han 
5. Büyük Demir Han 
6. Kızlarağası Hanı 
7. Büyük Vezir Han 
8. Girit Hanı 
9. Küçük Vezir Han 
10. Derviş Hanı 
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Şekil A.43 : Hisar önü Meydanı (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 99). 

 

Şekil A.44 : Yemiş Çarşısı’ndan görünüm (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 101).  
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Şekil A.45 : 17-18. yüzyıllar arası İzmir hanları. Müller-Wiener (1980/1981) ve 
                          1836 Graves Haritası’ndan hazırlanmıştır. 

  1 Barut Han 
  2 Bey Hanı 
  3 Eski Cezayir Hanı 
  4 Sulu Han 
  5 Çukur Han 
  6 Küçük Demir Han 
  7 Kızlarağası Hanı 
  8 Büyük Vezir Han 
  9 Küçük Vezir Han 
  10 Bölükbaşı Hanı   
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Şekil A.46 : 18-19. yüzyıllar arası İzmir hanları. Müller-Wiener (1980/1981) ve 
                          1836 Graves Haritası’ndan hazırlanmıştır. 

1 Barut Han 
2 Bey Hanı 
3 Abacıoğlu Hanı 
4 Eski Cezayir Hanı 
5 Küçük Demir Han 
6 Karaosmanoğlu Hanı 
7 Kızlarağası Hanı  
8 Çakaloğlu Hanı 
9 Büyük Vezir Han 
10 Girit Hanı   
11 Coya Han 
12 Küçük Vezir Han 
13 Pederi Han 
14 Dervişoğlu Hanı 
15 İmamoğlu Hanı 
16 Armeniko Han 
17 Çamur Han 
18 Madama Han 
19 Stano Han 
20 Çelik Hanı 
21 Balıkçı Hanı 
22 Büyük Han 

Osmaniye 
Caddesi 
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Şekil A.47 : 1836 Graves Haritası’nda Frenk Sokağı ve çevresi. 
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EK B 

 

Şekil B.1 : Selanik’in konumu (maps.google.com). 

 

Şekil B.2 : Via Egnatia. Tsaktsiras ve diğ.den (2004) uyarlanmıştır. 

Selanik 

Thermaikos 
(Therme) 
Körfezi 

Khortiatis 
(Hortaç) 

Halkidiki 
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Şekil B.3 : Helenistik Dönem’de liman ve surların yaklaşık yeri (maps.google.com). 
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Şekil B.4 : Roma Dönemi’nde Selanik. Tsaktsiras ve diğ. (2004), 1784 Selanik Planı 
                    ve Wernieski Planı’ndan (1882) hazırlanmıştır. 

 

Şekil B.5 : Günümüzde Agora (Fotoğraf: Gençer, 2011). 
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Şekil B.6 : 18. yüzyılda Incantada (Kentro Istorias Thessalonikis, 1998).  

 

Şekil B.7 : 1910’lu yıllarda Galerius Kemeri (Ünlü, 2006, s. 91). 
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Şekil B.8 : 1831’de Rotonda (Kentro Istorias Thessalonikis, 1998). 

 

Şekil B.9 : 1960’larda Rotonda (Url-3). 
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Şekil B.10 : Aziz Dimitri Kilisesi (Secretariat General of Communication, 2006). 

 

Şekil B.11 : 20. yüzyıl başında Aya Sofya (Vacalopoulos, 1985). 
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Şekil B.12 : Bizans Dönemi’nde Selanik. Dimitriadis (2008), 1784 Selanik Planı ve 
                      Wernieski Planı’ndan (1882) hazırlanmıştır. 
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Şekil B.13 : Bey Hamamı (Url-3). 

 

Şekil B.14 : Bedesten (Brouskari, 2008, s. 246). 

 

Şekil B.15 : Alaca İmaret (Brouskari, 2008, s. 230). 
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Şekil B.16 : 17. yüzyılda Selanik (Patieridis ve Stamatis, 2009). 

 

Şekil B.17 : 1687 tarihli Selanik gravürü (Patieridis ve Stamatis, 2009). 

Beyaz  
Kule  

 deniz surları 

 
 gümrük 

 
 gümrük 

 
 deniz surları 

Beyaz  
Kule 
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Şekil B.18 : 1688 tarihli Selanik gravürü (Patieridis ve Stamatis, 2009). 

 

Şekil B.19 : Elton’un 1780’de Selanik gravürü (Patieridis ve Stamatis, 2009). 

Aya Sofya 
olabilir 

Beyaz Kule 

Yedikule 

Kutsal Havariler 
Kilisesi olabilir 

Tophane 
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Şekil B.20 : 1478’de Selanik Mahalleleri. Dimitriadis (2008), 1784 Selanik Planı ve 
                      Wernieski Planı’ndan (1882) hazırlanmıştır. 
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Şekil B.21 : 1525’te Selanik mahalleri. Dimitriadis (2008), 1784 Selanik Planı ve 
                        Wernieski Planı’ndan (1882) hazırlanmıştır. 
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Şekil B.22 : 20. yüzyıl başında Selanik sur içi mahalleri. Dimitriadis (2008), 1784 
                       Selanik Planı ve Wernieski Planı’ndan (1882) hazırlanmıştır. 

   

yıkılan 
surlar 

yıkılan 
surlar 



 
 

339

 

Şekil B.23 : Kentin Yedikule’den görünümü ve mahalleler (Vacalopoulos, 1985). 

 

Şekil B.24 : Kentin kuzeydoğusundaki Müslüman mahalleleri (Ünlü, 2006, s. 44). 

Rotonda ve 
Rum mah. 

Türk mah. 
Çarşı ve 
Yahudi mah. 

Frenk mah. 
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Şekil B.25 : Eski Cuma Camisi ve çevresi (Petropoulos, 1980). 

 

Şekil B.26 : Rotonda çevresi (Secretariat General of Communication, 2006, s. 165). 
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Şekil B.27 : Hipodrom Mahallesi (Ünlü, 2006, s. 56). 

 

Şekil B.28 : Selanik’in Yolları ve Çevresinin Planı, 1784 (Etniki Xartotiki Arşivi). 

Rum Mah. 

Yahudi Mah. 

Frenk Mah. 
Türk Mah. 
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Şekil B.29 : Lapie Haritası, 1822 (Etniki Xartotiki Arşivi). 

 

Şekil B.30 : 1784 ve 1822 haritalarında kent merkezi (Etniki Xartotiki Arşivi). 



 
 

343

 

Şekil B.31 : Graves Haritası, 1850 (Etniki Xartotiki Arşivi). 

Selanik kenti 
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Şekil B.32 : Graves Haritası’nda kent merkezi (Etniki Xartotiki Arşivi). 

 

Şekil B.33 : Hamza Bey Camisi (Brouskari, 2008, s. 222). 

 

Şekil B.34 : Alaca İmaret (Brouskari, 2008, s. 230). 



 
 

345

 

Şekil B.35 : Bey Hamamı (Brouskari, 2008, s. 232). 

 

Şekil B.36 : Pazar Hamamı (Brouskari, 2008, s. 237). 

 

Şekil B.37 : Paşa Hamamı (Brouskari, 2008, s. 240). 
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Şekil B.38 : Yeni Hamam (Brouskari, 2008, s. 235). 

 

Şekil B.39 : Yedikule’nin havadan görünümü, 1914-1918 (www.thessaloniki.gr). 
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Şekil B.40 : Yedikule etekleri (Ünlü, 2006, s. 37). 

 

Şekil B.41 : Beyaz Kule’nin denizden görünümü (Url-4). 

 

Şekil B.42 : Beyaz Kule (Url-4). 
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Şekil B.43 : 1685 tarihli İştira Planı (Savaidis, 2008, s. 302). 

 

Şekil B.44 : Cousinery’nin 1831 tarihli Selanik gravürü (Patieridis ve Stamatis, 
                         2009, s. 36). 

Tophane 

deniz surları 
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Şekil B.45 : Vardar Caddesi ve Un Kapanı Meydanı (Ünlü, 2006, s. 60). 

 

Şekil B.46 : Un Kapanı Meydanı (www.thessaloniki.gr). 
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Şekil B.47 : Çarşı ve Un Kapanı Meydanı (Url-4). 

 

Şekil B.48 : Çarşılardan görünüm (Copsidas, 1992). 

 

Şekil B.49 : Sebze Pazarı (Copsidas, 1992). 
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Şekil B.50 : İzmir ve çevresi, 19 yüzyıl başı (1834 Copeland Haritası’ndan  
                              yararlanılarak hazırlanmıştır). 

 

Şekil B.51 : Selanik ve çevresi, 19 yüzyıl başı. 1850 Graves Haritası’ndan                    
                              yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Şekil B.52 : Selanik’te Helenistik Dönem yolları (Vickers, 1972). 
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Şekil B.53 : Roma Dönemi’nde İzmir. Kuban (2001, s. 105) ve Müller-Wiener’den 
                       (1980/1981, s. 422) uyarlanmıştır. 

 

Şekil B.54 : Roma Dönemi’nde Selanik. Tsaktsiras ve diğ. (2004), 1784 Selanik 
                         Planı ve Wernieski Planı’ndan (1882) hazırlanmıştır. 

Cardo 

Decumanus 
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Şekil B.55 : Osmanlı Dönemi başında İzmir. Goffman’dan (1995) uyarlanmıştır. 

 

Şekil B.56 : 17. yüzyıla ait bir İzmir gravürü (APİKAM Arşivi). 

İç Liman 

Kadifekale 

Liman Kalesi 

    
 
Antik Dönem   
kıyı çizgisi 
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Şekil B.57 : Osmanlı Dönemi’nin başında Selanik. Dimitriadis (2008), 1784 Selanik 
                      Planı ve Wernieski Planı’ndan (1882) hazırlanmıştır. 

 

Şekil B.58 : 19. yüzyıla ait bir Selanik gravürü (Patieridis ve Stamatis, 2009). 

Yedikule 

Beyaz 
Kule 

Vardar 
Kulesi 
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Şekil B.59 : 17. yüzyıl sonunda İzmir’de mahallelerin yaklaşık konumu. 1836 
                           Graves Haritası, Beyru (2011) ve Bilsel’den (1996) uyarlanmıştır. 

 

Şekil B.60 : 17. yüzyılda Selanik’te mahallelerin yaklaşık konumu. Dimitriadis 
                          (2008) ve Wernieski Planı’ndan (1882) hazırlanmıştır. 
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Şekil B.61 : 1678’de İzmir (Bruyn, 1725). 

 

Şekil B.62 : 17. yüzyılda Selanik (Patieridis ve Stamatis, 2009). 

 

Şekil B.63 : İzmir ve Selanik’in şematik siluetleri. 

konsolosluklar

       Kadifekale 

Ok Kalesi

Frenk Gümrüğü Türk Gümrüğü 

Beyaz Kule 

gümrük 
olabilir 

liman 

surlar 

İZMİR                                             SELANİK 
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Şekil B.64 : 1840 öncesi İzmir. Graves Haritası’ndan (1836) uyarlanmıştır. 

 

Şekil B.65 : 1840 öncesi Selanik. Dimitriadis (2008) ve Wernieski Planı’ndan (1882) 
                     hazırlanmıştır. 
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Şekil B.66 : İzmir kenti şematik planı. 

 

Şekil B.67 : Selanik kenti şematik planı. 

KEMERALTI 

Frenk S. 

Osmaniye C 

İkiçeşmelik C. 

Vardar C. 

Sabri Paşa C. 

  İŞTİRA 

L i m a n 

L i m a n 
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Şekil B.68 : 1840 öncesi İzmir’de mahalleler ve dini anıtlar. Graves Haritası (1836) 
                      ve Beyru’dan (2011, s. 90) uyarlanmıştır. 

 

Şekil B.69 : 1840 öncesi Selanik’te mahalleler ve dini anıtlar Dimitriadis (2008) ve 
     Wernieski Planı’ndan (1882) hazırlanmıştır. 

Frenk Sokağı 

Osmaniye C. 

Kemeraltı C 

İkiçeşmelik C. 
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EK C 

 

Şekil C.1 : İzmir Hükümet Konağı (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 21). 

 

Şekil C.2 : Saat Kulesi (1901) ve Konak Meydanı (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 23). 

Konak 

Saat Kulesi 

Sarıkışla 
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Şekil C.3 : Selanik Hükümet Konağı (Ünlü, 2006, s. 77). 

 

Şekil C.4 : Kent siluetinde Selanik Hükümet Konağı (Ünlü, 2006, s. 21). 

 

Şekil C.5 : Selanik Hükümet Konağı ve Meydanı (Mitos, 2009, s. 86). 
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Şekil C.6 : İzmir’deki belediye dairelerinin yetki alanları. 

  

Şekil C.7 : İzmir’de yeni oluşan yerleşim alanları. 

(1890lar) 

  
 

(1866 sonrası) 

 
 (1866 sonrası) 

 
  

(1865) 

 
(1880ler) 
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Şekil C.8 : Karataş Semti (Atay, 1997, s. 34). 

 

Şekil C.9 : Göztepe Semti (Atay, 1997, s. 34). 

 

Şekil C.10 : P. Vitalis’in İzmir’de yeni bulvar önerileri (Colonas, 2005, s. 96). 

İzmir kent merkezi 
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Şekil C.11 : Sabri Paşa Caddesi (Url-4). 

 

Şekil C.12 : Sabri Paşa Caddesi’nden denize bakış (Vacalopoulos, 1985). 

 

Şekil C.13 : Genişletilmiş Vardar Caddesi (Ünlü, 2006, s. 52). 
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Şekil C.14 : Cousinéry’nin gravüründe (1831) Galerius Kemeri ve Vardar Caddesi  
                       (Patieridis ve Stamatis, 2009, s. 36). 

  

Şekil C.15 : Kelemeriye Kapısı ve meydanı, 1916 (Vacalopoulos, 1985). 

 

Şekil C.16 : Galerius Kemeri ve Vardar Caddesi, 1916 (Url-5). 

Rotonda 
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Şekil C.17 : Hamidiye Caddesi’ndeki evler (Url-4). 

 

Şekil C.18 : Hamidiye Caddesi ve yeni yerleşim alanları (Url-6). 

 

Şekil C.19 : Doğu surları dışındaki yerleşim alanları (Url-4). 

Hamidiye Caddesi 
Rotonda 



 
 

368

 

Şekil C.20 : Kentin doğudaki uzamı (Ünlü, 2006, s. 2). 

 

Şekil C.21 : Selanik’te yeni açılan veya genişletilen caddeler. 1882 Wernieski 
 Planı’ndan hazırlanmıştır. 

Hamidiye 
Hastanesi 

Askeri 
Okul 

 Rotonda 

A: Mithat Paşa C. 
B: Vardar C. 
C: II. Kordon C. 
D: Rıhtım C. 
E: Sabri Paşa C. 
F: Hamidiye C. 

E 

A 
 

B 
 

C 
 D 

 

F 
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Şekil C.22 : Mithat Paşa Caddesi (Ünlü, 2006, s. 69). 

 

Şekil C.23 : Beşçınar Bahçesi ve içindeki köşk (Yerolympos, 2004, s. 118). 
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Şekil C.24 : Storari’nin Kemeraltı planı (Arıkan, 2001, s.77).  

 

Şekil C.25 : Selanik Vardar Caddesi yangın planı (BOA 800 numaralı plan). 
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Şekil C.26 : Storari Planı, 1856 (APİKAM Arşivi’ndeki haritadan yeniden 
                              üretilmiştir). 

 

Şekil C.27 : 1856 Storari Planı’nda Alsancak’taki parselasyon. 
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Şekil C.28 : 1856 Storari Planı’nda Ermeni Mahallesi.  

1845 yangını 
öncesindeki  
doku 
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Şekil C.29 : Saad Planı, 1876 (APİKAM Arşivi’ndeki haritadan yeniden  
                               üretilmiştir). 
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Şekil C.30 : Storari (1856) ve Saad (1876) Haritaları’nın çakıştırılması.
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Şekil C.31 : Wernieski Planı, 1882 (BOA, Y.EE.64/4). 
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Şekil C.32 : Wernieski Planı’nda (1882) anıtlar. 
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Şekil C.33 : 1882/83 Erkan-ı Harbiye Haritası (Eyice, 1981). 
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Şekil C.34 : Hamidiye Mahallesi’nin planlaması (Yerolympos, 2004, s. 140). 

 doğu 
 surları 

 Beyaz 
 Kule 

yeni açılacak 
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Şekil C.35 : 1898 öncesi Hamidiye Mahallesi (Yerolympos, 2004, s. 140). 
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Şekil C.36 : Campanaki Planı, 1889 (Yerolympos, 2004, s. 151). 

 

Şekil C.37 : Salem Haritası, 1892 (Savaidis, 2008, s. 162). 
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Şekil C.38 : 1890 yangınında Selanik (Kentro Istorias Thessalonikis, 1998). 

 

Şekil C.39 : 1890 yangını sonrası görünüm (Patieridisve Stamatis, 2009, s. 60-61). 

 

Şekil C.40 : Salem Haritası’nda 1890 yangın yerinin planlanması. 

Beyaz  
Kule 
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Şekil C.41 : Genişletilmiş Aya Sofya Caddesi’nin görünümü (1917 yangını sonrası) 
                      (Url-7). 

 

Şekil C.42 : Aya Sofya Caddesi’ndeki konutlar (1917 yangını sonrası) (Url-7).                       
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Şekil C.43 : Aya Sofya Mahallesi (Petropoulos, 1980). 

 

Şekil C.44 : 1890 yangını sonrası düzenlenen alan (Yerolympos, 2002, s. 74). 
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Şekil C.45 : Vardar Kapısı dışındaki Hirsh Mahallesi (Etniki Xartotiki Arşivi). 

 

Şekil C.46 : Kelemeriye Mahallesi (Yerolympos, 2004, s. 182). 

Tren Garı 
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Şekil C.47 : 20. yüzyıl başında Selanik, BOA HRT.H.2129 numaralı plan. 
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Şekil C.48 : 20. yüzyıl başında Selanik, BOA HRT.H.1099 numaralı plan. 

 

 

yeni mahalleler 

VARDAR 

KELEMERİYE 

yeni mahalleler 

liman 
demiryolu 
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Şekil C.49 : 1900 yılında Selanik, BOA HRT.H.204 numaralı plan. 

 

Şekil C.50 : İzmir’deki elektrik tesisi (Url-8). 
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Şekil C.51 : Anadolu ve Asya demiryolları (Geyikdağı, 2008, s. 141). 

         Tamamlanmış demiryolları 

         Tasarlanan demiryolları 
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Şekil C.52 : Avrupa demiryolları (Geyikdağı, 2008, s. 130). 

 

Şekil C.53 : Alsancak’taki altyapı tesisleri (Url-8). 

         Tamamlanmış demiryolları 

         Tasarlanan demiryolları 

tramvay hatları 

demiryolu rıhtımı 

gazhane 

demiryolu tesisleri 
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Şekil C.54 : Selanik Garı ve demiryolu tesisleri (Ünlü, 2006, s. 95). 

 

Şekil C.55 : İzmir Rıhtımı’nda atlı tramvay, 1899 öncesi (Url-8). 

 

Şekil C.56 : Selanik Rıhtımı’nda elektrikli tramvay, 20. yüzyıl başı (Url-7). 
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Şekil C.57 : 1865 tarihli İzmir Sahil Şeridi Planı (Atay, 1998, s. 110-113) 

Sarıkışla 
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Tuzla 
Burnu 
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Şekil C.58 : İzmir sahilindeki mülkiyet durumu (Atay, 1998, s. 110-113). 

 

Şekil C.59 : İzmir İngiliz İskelesi’ndeki konsolosluklar (Atay, 1997, s. 47). 

Frenk Sokağı 

İngiliz 
konsolosluğu 

İngiliz  
İskelesi 
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İngiliz konsolosluğu 

Avusturya konsolosluğu 
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Şekil C.60 : İzmir’deki İngiliz İskelesi (Atay, 1997, s. 46). 

 

Şekil C.61 : Rıhtım yapımı öncesi İzmir sahili, 1865 (Atay, 1997, s. 15). 

Sarıkışla 
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Şekil C.62 : Rıhtım yapımı öncesi İzmir sahili (Atay, 1997, s. 53). 

 

Şekil C.63 : İzmir’de Sahil Caddesi ve barakalar (Atay, 1997, s. 70). 

Avusturya Lloyd 
Steamship Company (üst) 
Rum Gazinosu (alt) 

Aya Fotini 

Aya Yorgi 

St. Etienne 
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Şekil C.64 : 1867 İzmir Rıhtım Planı. Storari Haritası (1856) ve Atay’dan (1998, s. 
                       114-115) üretilmiştir.
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Şekil C.65 : 1867 İzmir Rıhtım Planı (aktaran Atay, 1998, s. 114-115). 
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Şekil C.66 : İzmir’de rıhtım inşası düşünülen beş kısım. 

 

Şekil C.67 : 1871 İzmir Rıhtım Planı (BOA, Y.EE.27/7). 
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Şekil C.68 : 1871 İzmir Rıhtım Planı. Storari Haritası (1856) ve BOA, Y.EE.27/7 
                        numaralı belgeden üretilmiştir. 
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Şekil C.69 : İzmir Rıhtımı’nda planlanan ve mevcut kesitler (BOA, Y.EE.27/7). 

 

Şekil C.70 : İzmir Rıhtımı örnek görünüş ve kısmi planı (BOA, Y.EE.26/18). 
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Şekil C.71 : İzmir Rıhtım Çalışmaları Planı, 1875 (aktaran Atay, 1998, s. 116-117). 
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Şekil C.72 : İzmir Rıhtımı çalışmalarından bir görünüm (Atay, 1997, s. 45). 

 

Şekil C.73 : Değirmendağı’ndan İzmir Rıhtımı’na bakış (Atay, 1997, s.18). 

 

Şekil C.74 : Değirmendağı’ndan İzmir Rıhtımı’na bakış (Atay, 1997, s.16). 
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Şekil C.75 : İzmir Rıhtımı’nın panoramik görünümü (Atay, 1997, s. 24-25). 
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Şekil C.76 : İzmir gümrük depoları ve güney dalgakıranı (Atay, 1997, s. 44). 

 

Şekil C.77 : İzmir Rıhtımı’ndaki demiryolu deposu (Centre for Asia Minor Studies, 
s. 50). 

güney dalgakıranı 
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Şekil C.78 : İzmir Pasaport Dairesi, 1900 (Atay, 1997, s. 52).  

 

Şekil C.79 : İzmir Pasaport Dairesi (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 49). 

 

Şekil C.80 : İzmir İç Limanı ve kuzey dalgakıranı (Atay, 1997, s. 48). 
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Şekil C.81 : Georgides’in İzmir Planı (Georgiades, 1885). 

 

Şekil C.82 : İzmir Limanı’nda gümrük depoları (Atay, 1997, s. 49). 
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Şekil C.83 : İzmir İç Liman’daki gümrük depoları (Atay, 1997, s. 58). 

 

Şekil C.84 : İzmir Gümrüğü’nün güneyden görünümü (Url-8). 

Gümrük İdaresi 



 
 

407

 

Şekil C.85 : İzmir İç Limanı (Centre for Asia Minor Studies, s. 9). 

 

Şekil C.86 : İzmir İç Limanı (Atay, 1997, s. 62). 

 

Şekil C.87 : İzmir İç Liman’dan güneye bakış (Centre for Asia Minor Studies, s. 83). 
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Şekil C.88 : İzmir Rıhtımı’ndaki yeni yapılar (Url-8). 

 

Şekil C.89 : İzmir Pasaport İdaresi’nden kuzeye bakış (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 
                       53). 

 

Şekil C.90 : İzmir İç Limanı’ndaki yapılar (Atay, 1997, s. 110). 
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Hotel de 
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Hotel d’Égypte 

 Türk  
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 Otel ve kafeler 
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Şekil C.91 : İzmir Rıhtımı’ndaki bürolar (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 58). 

 

Şekil C.92 : İzmir Rıhtımı’ndaki iş yerleri (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 44). 

 

Şekil C.93 : İzmir İç Limanı’ndaki hareketlilik (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 40). 
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Şekil C.94 : Alsancak Bella Vista’daki konutlar (Atay, 1997, s. 151). 

 

Şekil C.95 : Alsancak Bella Vista’daki konutlar (Atay, 1997, s. 63). 

 

Şekil C.96 : 1896 civarında Alsancak silueti (Atay, 1997, s. 72).
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Şekil C.97 : 1889 İzmir Rıhtım Planı (BOA, 9 numaralı plan). 

 

Şekil C.98 : 1905 tarihli İzmir Goad Sigorta Planı (IFEA Arşivi).

  
 K 
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     Gümrük depoları 
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Şekil C.99 : İzmir’de Frenk Sokağı, 1880’li yıllar (Atay, 1997, s. 115). 

 

Şekil C.100 : İzmir Frenk Sokağı’ndaki dükkânlar ve konutlar (Colonas, 2005, s. 
112). 
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Şekil C.101 : İzmir Tenekidis Pasajı (Colonas, 2005, s. 113) 

 

Şekil C.102 : Alsancak konutları (Atay, 1997, s. 113).
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Şekil C.103 : 1905 İzmir sigorta planları (aktaran Atay, 1998).
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Şekil C.104 : Alsancak konutları (Colonas, 2005, s. 119). 

 

Şekil C.105 : İzmir İç Limanı’ndaki oteller (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 43). 

 

Şekil C.106 : İzmir Rıhtımı’ndaki Kramer Palace (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 62). 

Pasaport Binası 

   Hotel 
   Elphiniki 

Hotel 
D’Alexandrie 

Kramer 
Palace 
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Şekil C.107 : Kramer Palace ve güneyindeki kafeler (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 69). 

 

Şekil C.108 : İzmir’de Huck Oteli ve kafeler (Yılmaz ve Yetkin, 2003, s. 56). 

 

Şekil C.109 : İzmir Rıhtımı’nda Café Louca (Colonas, 2005, s. 115). 

Kramer 
Palace 

caféler 

Huck Oteli 
Café Possidon 
Kramer Brasserie 
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Şekil C.110 : 1852 tarihli Selanik gravüründe İştira (Kentro Istorias Thessalonikis, 
                         1998). 

 

Şekil C.111 : Tarihsiz bir Selanik gravüründe İştira (Kentro Istorias Thessalonikis, 
                         1998). 

 

Şekil C.112 : Selanik’in doğusundan bakış (Kentro Istorias Thessalonikis, 1998). 

Kışla 

Beyaz 
Kule  Hamidiye 

 Caddesi 
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Şekil C.113 : Selanik Rıhtım yapımı için teklif, 1869 (BOA, I.MMS.37/1554).
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Şekil C.114 : 1869 tarihli Selanik Rıhtım Projesi (BOA I.MMS.37/1554 numaralı belge ve 1882 Wernieski Haritası’ndan hazırlanmıştır). 

önerilen dolgu alanı 
ve yeni parseller 

İŞTİRA 

Hükümet Konağı için 
önerilen yer 

yıkılması önerilen 
deniz surları 

 K 
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Şekil C.115 : 1871 tarihli Selanik Rıhtım Planı. Yerolympos (2004, s. 102-103) ve 1882 Wernieski Haritası’ndan hazırlanmıştır. 
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İŞTİRA 
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ve yeni parseller 

yeni yol 
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Şekil C.116 : Yeni oluşturulacak parseller (Yerolympos, 2004, s. 102-103). 

 

Şekil C.117 : Selanik Rıhtımı yapım çalışmaları (Yerolympos, 2004, s. 123). 

yeni oluşturulacak 
satılık parseller 

 
mevcut 
yapılaşma 
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Şekil C.118 : Selanik Rıhtımı’ndan Beyaz Kule’ye bakış, 1882 sonrası (Petropoulos, 
                       1980). 

 

Şekil C.119 : Selanik’te Saias İplik Fabrikası (Copsidas, 1992). 

 

Şekil C.120 : Selanik’te Saias İplik Fabrikası (Copsidas, 1992). 

taş kaplama 
Beyaz 
Kule 
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Şekil C.121 : Selanik Rıhtımı’nda gemiler (Url-7). 

 

Şekil C.122 : Selanik Limanı yapımı öncesinde rıhtımın batı ucu (Copsidas, 1992). 
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Şekil C.123 : Selanik Rıhtımı genişletme çalışmaları (Yerolympos, 2004, s. 175). 

 

Şekil C.124 : Genişletilmiş Selanik Rıhtımı’ndan batıya bakış (Yerolympos, 2004, s. 
                       101). 

 

Limanın inşa edileceği 
alan 

Messageries Maritime 
bürosu 
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Şekil C.125 : Selanik’te Beyaz Kule ve doğu rıhtımı (Ünlü, 2006, s. 30). 

 

Şekil C.126 : Beyaz Kule’nin doğusunda yapılan rıhtımın planı (HH.THR.208/31). 

 

Şekil C.127 : Selanik’te Beyaz Kule ve doğu rıhtımı inşası (Copsidas, 1992). 
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Kule 

yeni parseller Emlak-ı Hümayun Dairesi’nce 
doldurulacak alan 

   Hamidiye Caddesi 

Yalılar Caddesi 
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Şekil C.128 : Selanik Liman Planı. BOA, A.AMD.884/27 numaralı plan ve 
                               Wernieski Planı’ndan (1882) uyarlanmıştır. 

 

Şekil C.129 : Selanik Limanı yapım çalışmaları (Zaxaropoulos, 1995, s. 44). 

A: İnşa olunacak sundurma 
B: Rüsumat, sıhhiye ve liman 
idarelerine tahsis edilecek alan 
C: Şirkete ait olmak üzere 
doldurulmuş arazi 
D: Rüsumat İdaresi 
E: Karantina ve Liman İdaresi 

D  E  N  İ  Z 
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Şekil C.130 : Selanik Rıhtımı’ndan limana bakış (Url-7). 

 

Şekil C.131 : Selanik Rıhtımı’ndan limana bakış, 1904 (Url-4). 

Liman tesisleri 

 
İştira’daki yeni yapılar 

tramvay  
hattı 

yeni tamamlanan gümrük depoları 
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Şekil C.132 : Selanik Limanı’ndaki yapılar (Copsidas, 1992) 

 

Şekil C.133 : Selanik Limanı’ndan rıhtıma bakış, 1916 (Url-4). 

Liman tesisleri 
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Şekil C.134 : Selanik Rıhtımı’ndan limana bakış (Url-7). 

 

Şekil C.135 : Selanik Limanı ve Gümrüğü, 1917 öncesi (Yerolympos, 2002, s. 55). 
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Şekil C.136 : Selanik Gümrük İdaresi, 1916 (Url-5). 

 

Şekil C.137 : Selanik kentinin yeni yüzü (Kentro Istorias Thessalonikis, 1998). 

Gümrük 
İdaresi 
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Şekil C.138 : 1876 yılında Selanik (Kentro Istorias Thessalonikis, 1998). 

 

Şekil C.139 : Selanik Rıhtımı’nın panoraması (Yerolympos, 2004, s. 106-107). 

 

Şekil C.140 : Beyaz Kule’den Selanik Rıhtımı’na bakış (Url-7).      

Beyaz Kule doğu rıhtımı ilk rıhtım 
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Şekil C.141 : Selanik Rıhtımı’ndan Beyaz Kule’ye bakış (Zafeiris, 1994). 

 

Şekil C.142 : Selanik Rıhtımı’nda geçit töreni, 1916 (Url-5). 
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Şekil C.143 : Selanik Olimpos Meydanı’ndan denize bakış (Url-4). 

 

Şekil C.144 : Denizden Olimpos Meydanı’na bakış (Vacalopoulos, 1985). 

 

Şekil C.145 : İştira Bölgesi (Copsidas, 1992). 
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Şekil C.146 : 1909 Selanik Planı (Yerolympos, 2004, s. 179). 

 

Şekil C.147 : 1909 Selanik Limanı (Etniki Xartotiki Arşivi). 
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Şekil C.148 : Selanik’teki Frenk Mahallesi (Petropoulos, 1980). 

 

Şekil C.149 : Selanik’teki Frenk Sokağı’nda Osmanlı Bankası (Url-7). 

 

Şekil C.150 : Frenk Mahallesi’nde Leontos Sofou Caddesi (Colonas, 2005, s. 137). 
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Şekil C.151 : Selanik’te Tourpalis Pasajı (Colonas, 2005, s. 136). 

 

Şekil C.152 : Selanik 1917 yangını sonrası Frenk Sokağı  (Url-7). 

 

Şekil C.153 : Selanik’te II. Kordon Caddesi’nde Stein Mağazası (Url-7). 
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II. Kordon 
Caddesi     Sabri Paşa 

    Caddesi 
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Şekil C.154 : Selanik’te II. Kordon Caddesi (Url-4). 

 

Şekil C.155 : Selanik’te II. Kordon Caddesi (Zaxaropoulos, 1995, s. 28). 

 

Şekil C.156 : Selanik Rıhtımı’nda yeni inşaatlar (Url-7). 
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Şekil C.157 : Selanik’te Sabri Paşa Caddesi’nde Café Crystal (Url-5). 

 

Şekil C.158 : Selanik Olimpos Meydanı’nda kafe ve oteller (Grigoriou, 2003, s. 73). 
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Şekil C.159 : 20. yüzyıl başında Selanik Rıhtımı (Url-7). 

 

Şekil C.160 : Selanik Rıhtımı’ndaki oteller (Grigoriou, 2003, s. 67). 

Palas Sineması 

Olympia Sineması  
Brasserie Lyonnaise 

Olympos Oteli    Hotel  
d’Angleterre 

Imperial Oteli Splendid Palace 
Oteli 

Messageries 
Maritime bürosu 



 
 

440

 

Şekil C.161 : Selanik Rıhtımı’nda oteller (Copsidas, 1992). 

 

Şekil C.162 : Selanik Rıhtımı’nda Splendid Palace (Copsidas, 1992). 

 

Şekil C.163 : Selanik’te I. Kordon ve II. Kordon caddeleri arasındaki oteller 
                              (Grigoriou, 2003, s. 76). 
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EK D: İzmir Rıhtımı Şartnamesi (BOA, İ.MMS.59/2755, 5. vesika) 
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EK E: İzmir Rıhtımı Şartnamesi (1867)  
 
BOA, İ.MMS.59/2755 numaralı belgenin 5. vesikasından çevrilmiştir. 
 

İzmir merkezinde vaki Kışla’dan başlayarak Tuzla Burnu’dan geçerek Aydın 
demiryolu istasyonuna kadar deniz sahilinde bir rıhtım inşası için verilen imtiyaz 
şartnamesidir.                                         

Bahs olunan imtiyaza müteallık aşağıdaki şartlara tabi olacaktır.  

Birinci Madde: Zikrolunan imalatın icrası imtiyazına nail olan kumpanya bütün 
masraf ve ziyanı kendisine ait olmak üzere bir nüshası Meclis-i Vala’ya takdim 
olunmuş olan merbut haritaya mutabık olarak Kışla’dan başlayarak Tuzla 
Burnu’ndan geçip Aydın demiryolu istasyonuna son bulmak üzere İzmir şehri 
sahilinde 25 arşın genişliğinde bir rıhtım inşasını taahhüd eder.  

İkinci Madde: İmalatın tamamlanması için kumpanyaya imtiyaz fermanı tarihinden 
itibaren beş sene süre verilmiştir.  

Üçüncü Madde: Kumpanya inşa ettiği imalat üzerine gerek halkın emniyet üzere 
gelip geçmesi ve gerek sokakların usul-i zabıtası için yapılması lazım ve mutad olan 
veyahut gelecekte inşası iktiza edecek olan parmaklık, korkuluk gibi şeyleri kendi 
masrafıyla inşa etmeye mecburdur. Bu konuda mahalli hükümetin evvelce rey ve 
onayı elde edilecektir.  

Dördüncü Madde: İzmir şehrinin şimdiki sahile birinci maddede yazılı olduğu üzere 
yapılacak rıhtımın iç sınırları arasında bulunan deniz parçasının tamamını 
doldurmaya kumpanyanın yetkisi olacaktır. Bu suretle hasıl olacak arsaların cümlesi 
kumpanyanın malı olup bunların satılmasında istimlak ve ferağ ve intikal maddeleri 
hakkında Osmanlı devletinin mevcud bulunan ve gerek gelecekte tanzimi yapılacak 
bütün düzenlemelere uyacaktır.  

Beşinci Madde: Yeniden açılacak sokaklar için ayrılacak kıtalar müstesna olmak 
üzere açıklandığı üzere doldurma ile hâsıl olacak arazi üzerine gerek kumpanyanın 
yürürlükte olan Osmanlı kanunlarına ve gelecekteki maddeler hükümlerine uyarak 
bina inşa etmeye hak ve salahiyeti olacaktır. 

Altıncı Madde: Kumpanya doldurma ile hâsıl olacak arazi üzerine bina inşa 
etmezden evvel umumun gelip geçenleri ihtiyaçları için açacağı sokakların ne suretle 
olacağını dahi gösterir. Zikrolunan arazinin bir parça haritasını tanzim ederek 
Osmanlı hükümetine takdime mecburdur.  

Yedinci Madde: Elan halkın uhdesinde ve tasarrufunda bulunan deniz parçalarını 
sahipleri satalı üç seneyi geçipte henüz doldurulmamış bulunur ise imtiyaz fermanı 
tarihinden itibaren kati olmak üzere bir sene ve eğer bundan az müddet geçmiş ise 
satış tarihinden itibaren üç sene zarfında mutasarrıf oldukları zikrolunan deniz 
kıtalarını kendi masraflarıyla doldurmaya mecbur olacaklardır. Hilafı takdirinde 
ellerinde bulunan senetler gereğince zikrolunan derya kıtalarının satın alınması ve 
mülk edinilmesi için adı geçen mutasarrıflar tarafından verilmiş olan meblağı 
kendilerine ödenerek bu kıtaları doldurmaya kumpanyanın hak ve salahiyeti 
olacaktır. Bu suretle kumpanya masraflarıyla doldurulup vücuda götürülecek asalar 
önceden bunlara mutasarrıf olanlar tarafından gelecek madde hükümlerine uyularak 
tekrar satılabilecektir.  
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Sekizinci Madde: Şimdiki sahilde vaki bina sahipleri bugün doldurulmuş bulunan 
arsalar kıymeti nisbetinde olarak icab eden bahasını kumpanya tarafına ödedikleri 
takdirde rıhtımın iç tarafı hududuna değin kendi mülkleri önünden doldurulmuş olan 
mahalleri satabileceklerdir. Bu suretle satılacak arsaların bahası 1864 ve 1865 
senelerinde satılmış olan doldurma arsaları fiyatı esası tutularak takdir tutulacaktır. 
Bina sahipleri satacakları mahallerin yazılı olduğu üzere takdir olunacak kıymeti 
doldurma işleminin bitmesini müteakib vermeye mecbur olup veremedikleri takdirde 
satış tarihinden itibaren senelik %10 faiz vermek üzere kendilerine uygun mikdar 
vaade dahi verilecektir. Kumpanyanın bina sahiplerine açıklandığı üzere fiyat ile 
satmaya mecbur olduğu zikrolunan mahallerin bahasından fazla olarak bir defalık 
olmak üzere %5 komisyon dahi almaya hakkı olacak ve bu misillu müşterilere 
borcunu ödemek için verilecek vaade dahi beş seneyi aşmayacaktır.  

Dokuzuncu Madde: Önceki madde hükmünce bedeli kumpanya tarafından verilecek 
deniz kıtalarına gelince bunlardan önce imtiyaz fermanı tarihinden evvel usul ve 
nizamı üzere satın alınmış olduğu isbat olunacak olanların tasarrufu hükmünce 
muteber ve makbul tutulup kıymetleri kumpanya tarafından ödenecektir.  

Onuncu Madde: İşbu imtiyaz gereğince icrası lazım gelen genel faydalı işler için 
satın alınacak emlak hakkında olarak Osmanlı memleketlerinde yürürlülükte olan 
kanunların hükümlerinden müstefid olacaklardır.  

On Birinci Madde: Uzunluğu tahminen 4.500 arşın mikdarı olan zikrolunan rıhtımın 
imalatı beş parçaya ayrılmış olup birinci parça Kışla’dan gümrüğe; ikinci parça 
gümrükten İngiltere konsoloshanesine; üçüncü parça İngiltere konsoloshanesinden 
Bellavista Burnu’na; üçüncü parça Bellavista’dan Tuzla Burnu’na; beşinci parça da 
Tuzla Burnu’ndan Aydın demiryolu istasyonuna kadar mesafeyi havi olacaktır. 
Kumpanya imalatında inşasına gerek kendisinin ve gerek tüccar taifesinin faydasınca 
en evvel hangi parçadan başlamayı münasib görür ise o parçadan başlayabilecektir. 
Zikrolunan parçalardan birinci ve ikinci parçalar bitmiş olup, ticari işler dahi oralarca 
cereyan etmeye başladığı anda, on beşinci maddede beyan olunduğu üzere gereken 
rıhtım vergilerinin kumpanya tarafından tahsiline başlanacaktır.             

On İkinci Madde: Hem kumpanya işlerinin ihtiyaçları ve hem de talepte 
bulunanların gelip geçenleri için rıhtımın bir uçtan diğer uca kadar uzamak üzere 
kumpanyaya tramvay tabir olunur bir demiryolu inşası imtiyazı verilmiştir. Bununla 
beraber zikrolunan kumpanya doğrudan doğruya gümrüğe kadar ulaştıracağını işbu 
demiryolunun tesis ve inşası için rıhtımın bir uçtan diğer ucuna kadar dört arşından 
dekiz arşına kadar mahallini kullanabilecektir. Zikrolunan demiryolu arabalarıyla 
gelip geçecek olanlardan alınacak ücretin tarifesi ileride Osmanlı devleti ile 
kumpanya arasında uzlaşılarak düzenlenecektir.  

On Üçüncü Madde: Gelecek maddede zikrolunacağı üzere rıhtımın tasarrufu altında 
Osmanlı devletine intikali hususu için tayin olunmuş olan sürenin sonunda önceki 
madde hükmünce inşasına müsaade buyrulan demiryolu dahi bütün alet ve edevatı 
kullanmaya müsait bir halde bulunmak şartıyla ve bedelsiz Osmanlı devletine intikal 
edecektir.  

On Dördüncü Madde: İmalatın tamamlanması için tayin buyrulan sürenin 
bitiminden yirmi beş sene geçtiğinde işbu kumpanya zikrolunduğu üzere rıhtımı 
tamire muhtaç olmayacak surette bedava Osmanlı devletine terk edecek ve imtiyazın 
uzatılmış olduğu 30 sene zarfında rıhtımın tamir ve muhafazası için vuku bulacak 
bütün masraflar kumpanyaya ait olacaktır. Şayet kumpanya tarafından işbu tamir 
maddesi için ifasına mecbur olduğu taahhüdlerin ihmal olunduğu takdirde kendisine 
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haber verildikten sonra kumpanyanın hesabına olarak lazım gelen tamiratı yapmaya 
mahalli hükümetin salahiyeti olacaktır.  

On Beşinci Madde: Zikrolunan imalat için kumpanyanın icra edeceği taahhüdler ve 
masraflar ve zorluklara karşı Osmanlı devleti tarafından on dördüncü madde ile tayin 
olunan imtiyaz müddetinin sonuna değin rıhtım üzerinden gemilere yüklenecek ve 
gemilerden rıhtıma çıkarılacak bütün mal ve eşyadan rıhtım vergisi alınması imtiyazı 
verilmiştir. İşbu şartnameye bağlı olup Osmanlı devleti tarafından tetkik ve tasdik 
edilmiş olan tarife ile sınırlanan mezkûr vergi hiçbir vakitte arttırılamayıp, gerekir ise 
indirilmesinde kumpanya tercihte bulunacaktır. Zikrolunan verginin hiçbir çeşit 
masraf çıkarılmaksızın ham hâsılatından %12 si Osmanlı devletine ait olacak ve bu 
konuda Osmanlı devleti ile kumpanya arasında bir nezaret ve teftiş usulü olacaktır.    

On Altıncı Madde: Zikri geçtiği üzere rıhtımdan gelip geçen yolcular ile bunların 
zatlarına ticari mallardan sayılmayan eşya ve sandıklardan asla vergi alınmayacaktır.  

On Yedinci Madde: Kumpanyanın icra edeceği rıhtım inşasıyla gümrük önünde 
bulunan mahallin doldurulmasından ibarettir. Gümrük Nezareti tarafından talep 
olunduğu halde kumpanya ile ittifak edilerek denizin bir parçası gümrük havuzu 
olmak üzere tahsis ve tayin olunacak ve bunun bütün imalatı kumpanyanın 
masrafıyla inşa kılınıp rıhtım vergisi hükümlerine tabi olacaktır.  

On Sekizinci Madde: Kumpanya inşa edeceği imalat dairesi içerisinde inşası 
gereken lağımları ve bu hususta yürürlükte olan konulmuş olan nizamlar 
hükümlerine uyularak denize kadar imal ve inşa etmeye mecbur olacaktır.  

On Dokuzuncu Madde: Kumpanya inşa edeceği imalat için lüzum görünen ağaçları, 
tuğlayı ve toprağını ve diğer lazım olan şeyleri Osmanlı devleti arazisinden ücretsiz 
alacak ve bu gibi lazım olan şeyleri çıkarmak için Karşıyaka tabir olunan mahale 
kendi masrafıyla bir iskele yapacak ve imtiyaz süresinin sonunda işbu iskele dahi 
Osmanlı devletine kalacaktır. Bu gibi levazımat sahipleri uhdesinde bulunan 
mahallerden alınır ise kumpanya tarafından sahipleri razı edilecektir.  

Yirminci Madde: İmalata nezaret etmek üzere komiser tayinine Osmanlı devletinin 
salahiyeti olacak ve bu memurlara maaşı zikrolunan imalatın tamamlanmasına değin 
kumpanya tarafından verilecek ve ödenecektir. İşbu sürenin geçmesinden sonra 
zikrolunan memurların devam edilmesi uygun görülür ise maaşları devlet tarafından 
karşılanacaktır.  

Yirmi Birinci Madde: İmtiyaz fermanında teslimi sırasında kumpanya temin akçesi 
namıyla devlet-i aliyenin piyasada alınıp satılan esham ve istikraz senetlerini cari 
olan fiyat ile Osmanlı Bankasına 10 bin lira teslim edecektir. Zikrolunan imalatın 
gümrük tarafı parçası tamamlandığı anda adı geçen teminat akçesi devlet tarafından 
kumpanyaya iade olunacaktır.   

Yirmi İkinci Madde: İmtiyaz fermanı tarihinden itibaren 12 ay geçmesiyle imalata 
başlanmadığı takdirde teminat akçesini zabta ve zikrolunan imalatın on ikinci madde 
hükümleri gereğince sınırlanan ve tayin olunan senelik sürenin bitiminde son bulmuş 
olduğu surette imtiyazın feshine kumpanyayı bütün hukukundan mahrum etmeye 
Osmanlı devletinin yetkisi olacaktır. Fakat kumpanya tarafından yapılan taahhüdlerin 
yapılmaması zorlayıcı sebeplerden dolayı doğmuş olduğu sabit olur ise devlet 
tarafından kumpanyaya bir sene daha süre verilecektir.  

Yirmi Üçüncü Madde: Zikredildiği üzere rıhtım gemi ve ticaret ihtiyaçları için 
umumi yol olacağından adı geçen rıhtım hududu önünden bundan sonra deniz parçası 
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satılmasını ve zabıta ve gümrük memurları gibi devletçe lüzum görünen memurların 
aram ve muhafazası için inşası iktiza eden nöbetçi kulubeleri müstesna olmak üzere 
rıhtımın gelip geçenlere tahsis kılınmış olan kıtası üzerine bina inşasını 
yasaklayacağını Osmanlı devleti taahhüd eder.     

Yirmi Dördüncü Madde: İşbu şartname maddelerinin hükümlerinin manasının 
yorumlanmasından dolayı iki taraf arasında ihtilaf ortaya çıkarsa iki taraftan adedi 
eşit tayin olunacak hakemlerden mürekkeb bir komisyon marifetiyle görülecek ve 
hüküm olunacak ve bunların kararları kesin olacaktır. Fakat oyların eşitliği vukuunda 
bunlar aracılığıyla diğer hakem tayiniyle madde ayrılacaktır. İşbu hakem tayini 
yalnız Osmanlı devleti ile kumpanya arasında ihtilaf vukuuna olacaktır. Emlak 
sahiplerinin ve diğer arazi ile kumpanya arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkar ise 
Osmanlı mahkemelerinde görülecektir.  

Yirmi Beşinci Madde: İşbu şartname tamamıyla Osmanlı kanunlarına tabi olacaktır. 
İmtiyazın esas maddeleri ve bunlara ayrıntılı kanun hükümlerinin cümlesi muteber 
ve yürürlükte tutulmak üzere Babıâli’nin nezareti altında bulunacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

448

EK F: İzmir Rıhtımı İkinci Ek Sözleşmesi (1878)  
 
BOA, HR.TO.518/46 numaralı belgeden çevrilmiştir. 
 

İzmir rıhtımına dair mukavelenamenin ekidir. 

İzmir’de bir rıhtım inşasına dair 4 Şaban sene 1284 ve 27 Teşrini sani sene 1267 
tarihli mukavelenameye 12 Receb sene 1285 ve 29 Teşrini evvel sene 1268 tarihli 
ekin devamı olmak üzere ikinci ektir.  

1. Madde: İzmir’de bir rıhtım inşasına dair mukavelenamenin 12 Receb sene 
1285 ve 29 Teşrini evvel sene 1269 tarihli ekinin altıncı maddesinin 
hükümlerinin icrası ile beraber Osmanlı hükümetine İzmir’de gümrük önünde 
bir rıhtım inşa ettirmek salahiyetini koruyan şart mucibince rıhtım şirketi inşa 
edilmiş olan rıhtımların birinci ve ikinci kısımlarıyla birleştirmek üzere 
gümrük önünde kendi masrafıyla bir rıhtım inşa ettirecektir.  

2. Madde: Zikri geçen 4 Şaban sene 1284 ve 27 Teşrini sani sene 1267 tarihli 
rıhtım mukavelenamesinde ve 12 Receb sene 1285 ve 29 Teşrini evvel sene 
1268 tarihli ek mukavelede açıklanmayan imalat-ı mütemmimenin lüzumu 
Osmanlı hükümeti tarafından tasdik edilmesine mebni rıhtım şirketi 
zikrolunan imalatı kendi masraflarıyla işbu ikinci ek mukavelede tayin edilen 
şartlar ve zikrolunan eke bağlı harita gereğince icra etmeyi taahhüd eder.  

3. Madde: Şirketin icra ettireceği imalat-ı mütemmime aşağıda beyan olunur.    

Evvela, işbu ek, mukavelenin birinci maddesinde zikrolunan rıhtım inşa olunmuş 
rıhtımların birinci kısmından ikinci kısmına kadar bir istikametli hat üzere inşa 
olunacak ve bu iki kısım rıhtımların arasındaki zikri sahile kadar doldurulup 
zikrolunan rıhtım boyuna umumun gelip geçmesi ve deniz ticaretinin ihtiyacı için 25 
arşın genişliğinde olacaktır. Gümrük önünde denizin doldurulmasından teşekkül 
edecek arazi 4 Şaban sene 1284 tarihli şartnamenin dördüncü, beşinci, altıncı 
maddeleri gereğince şirketin malı olacaktır. İşbu rıhtımın inşası ve denizin 
doldurulması bu ek, mukavele tarihinden itibaren işbu bendin üçüncü fıkrasında 
kayıtlı şartlara uyularak iki sene zarfında tamamlanmak lazım gelecektir.  

İkinci olarak; şirket gümrükten Tuzla Burnuna kadar uzayan rıhtıma paralel cadde ve 
bu caddeden geçen sokaklarla kaldırımlarını ve bu kaldırımların yanlarını inşa 
eyleyecek ve bu sokaklar 25 arşınlık rıhtımda yaptırılan sokak gibi Avrupa usulü 
üzere tanzim olunacak ve düzenlenecektir.    

Üçüncü olarak; zikredilen ikinci fıkrada tarif olunan cadde ve sokakların yaptırılması 
için rıhtıma paralel yolun üstünde yıkılması lazım gelen binalar için İzmir mahalli 
hükümeti tarafından tayin edilen 5.500 Osmanlı lirası tazminatın zikrolunan binalara 
kaldırıldığı gibi zikrolunan hükümete teslim etmek üzere verilmesini taahhüd eder.  

Dördüncü olarak; şirket/kumpanya tarafından inşa olunan lağımlara birleşen ana 
lağımları işbu eke bağlı zikri geçen haritadaki tariflere uyarak inşa ve genişletme 
olacaktır.  

Beşinci olarak; kumpanya/şirket Kemer çayı sularının İzmir şehrine taşmasını 
engellemek için masraf, zarar ve ziyanı kendisine ait olmak üzere iktiza eden bütün 
imalatı yapacaktır.  
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Altıncı olarak; limanın muhafazası için güney tarafındaki rıhtımı zikrolunan limanın 
batı tarafının bütün boyuna 30 metre genişliğinde olmak üzere genişletilecektir. Bu 
rıhtımın üzerinde tüccar için mağaza ve sundurmalar inşa eylemeye kumpanyanın 
salahiyeti olacaktır.  

Yedinci olarak; zikrolunan kumpanya/şirket limanın kuzey rıhtımı üzerinde işbu ek 
mukaveleye bağlı haritaya uyularak karantina ve fenerler arasına mahsus binalar ile 
pasaport ve liman reisi için kalem odaları inşa edecek ve zikrolunan binalar işbu ek 
mukavele tarihinden itibaren nihayet on iki ay zarfında tamamlanacaktır.  

Sekizinci olarak; limanın batı rıhtımı üzerinde vapur kömürü için mağazalar inşa 
olunacaktır.  

Dokuzuncu olarak; şimdiki gümrük dairesinin yerine kullanılmak üzere rıhtımın 25 
arşın içerisinde, muhafaza limanının ortasına doğru büyük küçük memurlar için 
gerekli olan kalem odalarını müştemil bir daire ile kezalik genişletilecek güney 
rıhtımının üzerinde gümrük için diğer bir daire inşa olunacaktır.  

Onuncu olarak; kumpanya/şirket 4 Şaban sene 1284 tarihli rıhtım mukavelenamesi 
şartnamesinin on ikinci maddesi gereğince inşasına mezun bulunduğu demiryolu 
hattını Aydın-Kasaba demiryollarına birleştirmek şartıyla tasarrufu altında bulunan 
arazide her çeşit masraf, zarar ve ziyanı kendisine ait olmak üzere zikrolunan 
demiryolları için büyük bir istasyon inşa etmeye ve kaza vuku bulmaması için 
gereken ihtiyat tedbirlerini almak şartıyla yukarıda zikredilen demiryolu hattı 
üzerinde ağırlıklar çekmek için ticari kuvveti kullanmaya salahiyeti olacaktır.  

4. Madde: İnşaat müddeti işbu ek mukavelenin üçüncü maddesinin birinci, 
yedinci, dokuzuncu fıkralarında tayin olunan yeni gümrük ve diğer daire 
binalarından başka, imalat ve inşaat-ı sairenin tamamlanması için 
kumpanyaya işbu ek mukavele tarihinden itibaren beş sene mühlet 
verilmiştir.  

5. Madde: 12 Receb sene 1285 tarihli ek mukavelenin altıncı maddesine 
uyularak ve gümrük önünde rıhtımın inşa olunmasından dolayı zikrolunan ek, 
mukavelenamenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü maddeleri fesh 
hükmünde addolunacaktır. Limanın muhafazasına girecek ve çıkacak 
rüsumat/vergi idaresinin kontrolü altında ve gümrük nizamatına uyularak ve 
idare-i mezkure ile ittifak edilerek karaya çıkarılması veyahut gemilere 
yüklenecek bilcümle mal ve eşyaların rıhtım resmi/vergisi ödemesi imtiyazı 
kumpanyaya aittir. Zikrolunan resim/vergi aşağıda zikrolunduğu üzere altıncı 
maddede tayin olunan tarifeye uyularak ödenecek ve ödenmesine rüsumat 
idaresi yeni daireye naklolunduğu gibi başlanılacaktır.  

Rıhtım resminin ödenmesine başlandığı tarihten itibaren 4 Şaban sene 1284 
tarihli rıhtım mukavelenamesi şartnamesinin on beşinci maddesi gereğince 
kumpanyanın hâsılat-ı gayr-i safiyesinden senelik yüzde on ikisi Osmanlı 
hükümetine aittir.  

Kumpanya imtiyazın verilmesinden beri birinci ek, mukavelenamenin üçüncü 
maddesi gereğince Osmanlı hükümetinden alacağı olan paralardan feragat 
eder.  

6. Madde: 4 Şaban sene 1284 tarihli mukavelename şartnamesinin on beşinci 
maddesi gereğince imtiyaz müddetince kumpanyaya verilip işbu 
mukavelenameye bağlı bulunan rüsum/vergi tarifesinin noksanlığı ortaya 
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çıkarsa zikrolunan tarife tadil edilerek İzmir’e ithal ve ihraç olunan mal ve 
eşyaların kıymet, ağırlığı ve hacmi nisbetinde bir esas üzerine ve deniz 
ticaretinin cinsine göre tanzim olunarak işbu ek mukaveleye rabt olunmuştur.  

7. Madde: İşbu mukavele ekinin üçüncü maddesinde sayılan imalat-ı 
mütemmime ve inşaat için kumpanya tarafından tercih olunacak masraflar ve 
teklifler mukabilinde Osmanlı hükümeti tarafından aşağıdaki hususlara 
müsaade edecektir.      

İlk olarak; 4 Şaban sene 1284 tarihli mukavelenamenin dördünü ve beşinci 
bentlerinde yazılı şartlar ve buna ek olan şartname hükümlerine uygun hareket 
eylemek şartıyla el-yevm gümrük dairesi ve teferruatın mebni bulunduğu arsalar 
tamamen kumpanyaya terk ve mülk olarak verilecek ve bu arsalar ve gümrük binaları 
yeni gümrük binası inşa olunduğu gibi kumpanyanın tasarrufuna geçecektir. Yeni 
gümrüğün binasına tahsis olunan arsanın yüzü kumpanyaya terk olunan şimdiki 
gümrük arsalarının sathından/yüzünden az olmaması kararlaştırılmıştır.  

İkinci olarak; 4 Şaban sene 1284 tarihli rıhtım mukavelenamesinin birinci 
maddesinde kumpanya için tahsis ve tayin olunan otuz sene müddet imtiyaza on beş 
sene daha uzatılmıştır. Yani işbu imtiyaz 1912 Miladi senesinin sonunda bitecektir.  

 Üçüncü olarak; işbu mukavele ekinde yazılı inşaat için kumpanyanın İzmir’e 
ithal eylediği edevat ve levazımat, gümrük rüsumundan/vergilerinden muaf olacaktır.  

8. Madde: Şartnamenin on yedinci maddesi gereğince kumpanya, inşasına 
mecbur olduğu limanın muhafazasından kendisini azade eden 12 Receb sene 
1285 tarihli ek mukavelenin beşinci maddesi gereğince, kumpanyanın 
inşasına salahiyeti olduğu liman muhafazası ve deniz ticareti işlerini intizam 
altında yaptırmak ve teftiş ve muayene işlerinde de gümrük memurlarına 
kolaylık sağlamak ve yardımcı olmak maksadıyla inşa olunmuştur. 
Zikrolunan limana mahsus olarak ileride gerekli ve faydası görülecek tadilat 
icra olunabilmek üzere tanzim olunan bir nizamname işbu ek mukaveleye 
rabt edilmiştir.  

9. Madde: İşbu ek, mukavelenamenin üçüncü, yedinci fıkralarında zikr ve 
beyan olunduğu üzere rıhtımın ortasında ve limanın güney rıhtımı üzerinde 
yeniden inşa olunacak gümrük ve kuzey rıhtımının üzerinde diğer idarelere 
mahsus olarak yapılacak binalar tamam olunduğu gibi hükümete teslim 
kılınacaktır.    

İmtiyaz müddetinin sona ereceği 1912 Miladi senesi sonunda rıhtımın 
üzerindeki demiryolu ve işbu mukavele ekinin üçüncü maddesinin dokuzuncu 
fıkrasında zikrolunan demiryolu istasyonu ve zikrolunan maddenin ikinci ve 
sekizinci fıkralarında yazılı güney rıhtımı üzerindeki mağazalar, sundurmalar 
ve batı rıhtımı üzerindeki kömür mağazaları 4 Şaban sene 1284 tarihli 
mukavelename şartnamesinin on dördüncü maddesinde tayin olunan 
durumlarda kumpanya tarafından ücretsiz Osmanlı hükümetine terk 
olunacaktır.   

10. Madde: İzmir rıhtımının inşasına dair 4 Şaban sene 1284 ve 27 Teşrini sani 
sene 1267 tarihli mukavele şartnamesi ve 12 Receb sene 1285 ve 29 Teşrini evvel 
[Ekim ayı] 1268 tarihli ikinci ek mukavele ile fesh veya tadil olunmamış olan 
bütün şartlar ve hükümler düsturü’l-amel tutulacaktır.    
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Dördüncü Maddenin devamı ve sonu: Kemer suyunun taşkınlığının engellenmesi 
için yapılacak imalat ve demiryolu istasyonunun inşası ve rıhtım üzerindeki 
demiryolunun Aydın-Kasaba demiryollarına birleştirilmesinin resimler/vergileri 
Nafia/Bayındırlık Nezaretinden tasdik olunacaktır. Kumpanya işbu birleştirmenin 
mevkiini ve ne surette olacağını zikroluna demiryolları kumpanyalarıyla 
kararlaştıracaktır.   
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EK G 

 

Şekil G.1 : İzmir’deki kentsel düzenlemeler (1876 Saad Planı’ndan üretilmiştir). 
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Şekil G.2 : Selanik’teki kentsel düzenlemeler (1882 Wernieski Planı ve BOA, HRT.H.1099 numaralı plandan üretilmiştir).
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