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Önsöz

Avrupa Finans Kapitalinin Değerlendirilmesi
Bu çalışmamızda Avrupa finans kapitalinin doğuşu ve sanayi devrimi ülke-

lerindeki gelişimi ve etkileriyle özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun iktisadi 
ve siyasi hayatına etkisini incelemek için kullanacağımız yöntem, bugün belki 
de modası geçmiş sayılabilecek bir yöntem olarak nitelendirilebilir. Marksiz-
min gücünü yitirmesi, Rusya deneyiminin başarısız kalması, tarihi maddecilik 
denilen, tarihi, iktisadi olayların süzgecinden geçirerek yazma ve değerlendir-
me yöntemi bize göre Osmanlı finans kapitali ilişkilerini değerlendirmede yine 
de vazgeçilmez bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitabımızda, bir ba-
kıma bu yöntemi bütün ayrıntılarıyla kullanma olanağı bulmamıza rağmen, 
yine de bu yöntemin gerektirdiği bazı noktaları açıklamada örnek sayılabilecek 
iktisadi olayların birkaçını önsöze almayı faydalı bulduk. Bu yüzden, önsöz 
yerine bu iki olayı açıklamak suretiyle bu yöntemi kullanmada ne kadar haklı 
olduğumuzu okuyucularımıza peşinen göstermek istiyoruz. 

Olayların birincisi, Cezayir’in 1831 yılında Fransızlar tarafından ele geçiril-
mesiyle ilgilidir. Bu konuya şimdiye kadar -Avrupalı tarihçilerin büyük bir kıs-
mı da dahil- bizim tarihçilerimizin yaptıkları yorumun eleştirisiyle başlayaca-
ğız. Ortaokul, lise ve üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan tarih kitapları 
ve son yıllarda moda olan 19. yüzyıl Osmanlı tarihini şurasından burasından 
ele alan tarihçilerimizin yazdıkları kitap ve makalelerin tümünde, Cezayir’in 
Fransızlar tarafından işgalini oradaki Osmanlı valisinin Fransız konsolosunu 
elindeki sinek kovalayıcı püsküllü sopasıyla dövdüğü ve bunu hakaret sayan 
Fransa’nın savaş ilan ederek Cezayir’e yüz parçadan ibaret gemi yollayarak bir 
haftalık savaş sonunda bu ülkeyi istila ettiği yazılmaktadır. Oysa o günlerde 
artık şövalyelik devri yerini para ve çıkar hesaplarına bırakmıştı. Kapitalizm, 
Tevrat ve İncil’de yazılanların tam tersine çıkar ve maddiyata dayalı bir sosyal 
hayatı acımasız bir şekilde sahneye koymuştu. Aynı günlerde Fransız konsolo-
su, Osmanlı Padişah’ı II. Mahmud’un da huzuruna çıkıp, “Tüccarımız şikâyet 
ediyor; malını ülkenizde serbestçe satamıyor, aman Paris’ten beni sıkıştırıyor-
lar, ne olur düzeni sağlayın, bakın kralımız size neler gönderdi.” diyerek hedi-
yeleri takdim ediyordu. Elçiler, konsoloslar gibi, Sarayburnu önlerinde demir-
leyen İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin kaptanları ve amiralleri de zaman 
zaman Padişah’ın huzuruna çıkıyor, ticaret gemilerinin yüklerini boşaltmaları 
için ondan hamal gediklerinin “Malın bedeli kadar taşıma ücreti isteriz.” diye 
tutturmalarının önlenmesi için emir vermesini diliyorlardı. Bütün geliş gidiş-
ler ve konuşmalar nezaket kurallarına göre yapılıyordu. Çünkü Fransızlar ve 
İngilizler sattıkları malın yarısı kadar, Osmanlı’dan mal almıyor ve Osman-
lı’nın altın ve gümüşü bu iki ülkenin merkez bankalarının kasalarına akıyordu. 



Nitekim 1838 ve 1839 yıllarında Fransızlarla ve İngilizlerle yapılan ticaret 
antlaşmalarında gümrük resmi %12’den %8’e indirildiği; her türlü malın alım 
satımı serbest bırakıldığı; yabancı tüccarların ve onların yabancı ortakları-
nın Osmanlı ülkesinde serbestçe dolaşımı sağlandığı için bunların Osmanlı 
ülkesine ihracatı bir-iki yıl içinde beş katına çıkmıştı. Aynı şekilde Osmanlı 
devletinden yaptıkları ithalat da artmıştı; ama ihracat fazlası dolayısıyla bu ül-
kelere Osmanlı ülkesinden net altın ve gümüş para girişi olmuştu. Bu durum 
en fazla bu ülkelerin merkez bankası yöneticilerini sevindirmişti. Bu sayede, 
bankalarının altın ve gümüş ankesini muhafaza etmek olanağını elde etmiş 
oluyorlardı. Oysa durum Cezayir’de farklıydı ve savaşın nedeni sinek kovucuy-
la dövme olayından çok başka bir şeydi, Fransa’nın Cezayir’den buğday ithalatı 
yapmasıydı. 

Napolyon Savaşları sonrası yeniden barış sürecine giren Avrupa’da Sanayi 
Devrimi olanca hızıyla gelişirken kentlere nüfus akışı hızlandığı için Fransa’da 
bile buğday kıtlığı baş göstermişti. Buğday yetiştiren çiftçilerin üçte birinden 
fazlası kentlere göç ettiğinden kalabalıklaşan kentlerin buğday talebini karşı-
lamak için ithalata başvurulmuş ve Cezayir’den buğday ithaline girişilmişti. 
Gerçekte feodal düzen içindeki Cezayir Akdeniz’de Fransa’ya en yakın ülkeydi. 
Bu ülkedeki büyük toprak sahipleri boğaz tokluğuna çalıştırdıkları köylülere 
ürettikleri buğdayı altın para karşılığında Fransa’ya ihraç etme olanağını bul-
muşlardı. Bu gelişme Cezayir valisinin de çok işine yaramıştı. Gemi yükünün 
değerinin üçte birine Osmanlı devleti ve kendi adına el koyuyordu. İşte Fransız 
konsolosuyla yaptığı tartışmada bu yüzde otuzun -ya da üçte birin- büyük rol 
oynadığı anlaşılmaktadır. Cezayir ile Marsilya limanı arasında iş yapan birkaç 
Yahudi tüccarın bir araya gelerek yüz parçaya yakın gemiyle Fransa’ya Ceza-
yir’den buğday getirmesi ve fakat Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu gibi kar-
şılığında mal götürüp orada satamaması büyük altın çıkışına yol açmıştı. Oy-
saki o günlerde Fransız Merkez Bankası %25 ankesle banknot ihraç etmekte ve 
dış ticaretin altın çıkışlarıyla yürütülmesini önlemek için römiz ve tretleri kul-
lanmaktaydı. Fakat Cezayir’in buğday üreten toprak beyleri, mallarının karşı-
lığı olarak verilen bu kâğıtları kabul etmiyorlardı. Çünkü onlar İstanbul’daki 
saray erkânı, paşalar ve zenginleşen azınlık aileleri gibi ithal malı kullanmıyor-
lardı. Bu durum karşısında Fransız Merkez Bankası yöneticisi, hükümete bir 
rapor vererek “Biz Cezayir’den aldığımız buğdaya altın ödüyoruz, oysa içerde 
bu buğdaydan imal ettiğimiz ekmek, bakır parayla satılıyor; Cezayir de bizim 
hemen hiçbir malımızı almıyor; böyle giderse bir iki yıl içinde, ankesimizi yani 
bankanın altın stoklarını tüketeceğiz; bu işe hemen bir çare bulunsun.” deyin-
ce, hükümet toplanır ve Kral Louis Philippe savaştan çekinen biri olmasına 
rağmen donanmaların hemen hareket etmesini ve bu işi bitirmesini ister. 

Bu öykü 1838-39 ticaret antlaşmalarını Osmanlı hükümeti imzalamayıp 
gelen ithalat tekliflerini reddetseydi, aynı son İstanbul ve çevresinin de başına 



gelir miydi bilmeyiz; ama, şu aşağıda ele alacağımız ikinci olay, ne kadar haklı 
olduğumuzu daha da açık bir şekilde gösterecektir sanıyoruz. 

Bu kez, 1876’da başlayıp birkaç ay sonra sonucu belli olan Osmanlı-Rus Sa-
vaşı’nın çıkış nedeninden kaynaklanan olaylar zinciridir. Bütün tarih kitapları 
bu savaşın çıkışı hakkında bir hayli neden bulup ortaya koydukları halde bu 
savaşın nedeni 1875 yılı Ekim ayında ilan edilen Osmanlı moratoryumu ya da 
Banqueroute Ottomane / Osmanlı İflası adıyla bilmen Osmanlı dış borçlarının 
faiz ve ana para ödemelerinin durdurulması olayıdır. Bilindiği üzere, Osmanlı 
devleti Abdülaziz’in son yıllarında İngiliz donanmasına eşit bir donanma kur-
ma sevdası yüzünden dış kredi alma gücü tükenme noktasına gelmişti. Nite-
kim 1874 yılında alınan dış borç o zamana kadar dünyada hiçbir ülkenin kredi 
alırken katlanmadığı koşulları içeriyordu. İstikrazın faizi %9,6’ydı; ama, ihraç 
nominal değeri %35 üzerinden yapılmıştı. Bu da tabii faiz oranını gerçekte 
%17’ye çıkarmaktaydı. İşte 1875 yılı Haziran ve Aralık başlarında ödenecek dış 
borçların faiz ve ana para geri ödeme payları için hükümetin elinde hiçbir kay-
nak bulunmayınca, zamanın sadrazamı Mahmud Nedim Paşa bu gerekçeyle 
hükümeti toplayarak birkaç gün sonra ödenmesi gereken taksitleri para yerine 
yeni bonolarla ödeme kararı aldırmış ve bu kararın duyulmaması için Vekiller 
Heyetini Babıâli’ye kapatmıştı. Karar ilk önce Osmanlı Bankası müdürlerine 
tebliğ edilmiş ve haber telgraf tellerini sarsacak biçimde bütün finans aleminde 
bir şok etkisi yaratmıştı. Bütün Avrupa bir an içinde paniğe düşmüştü. Na-
polyon Savaşları sırasında bile böyle bir panik görülmemişti. Çünkü Osmanlı 
tahvilleri iyi para getirdiği için Avrupa’nın yoksul takımının bile elinde bulu-
nuyordu; bütün hayır kurumları paralarını Osmanlı tahvillerine yatırmışlardı. 

Avrupa’nın her kentinde Osmanlı hükümeti ve Türkler aleyhine toplantı-
lar, konferanslar düzenlenmiş “Türkler bizi aldattı, yoksul insanların parasını 
Boğaz’ın serin suları kenarında zevk ve sefa içinde yediler.” şeklinde başlıklar 
gazetelerin birinci sayfalarında yer almaya başlamıştı. İlişkiler bu hale girince, 
ithalat-ihracat da durmuş, ordusunun teneke düğmesini bile ithal eden Os-
manlı hükümeti, savaş gücünü tamamen yitirmişti. Oysa o günlerde Ruslar, 
Fransa, İngiltere ve hatta Avusturya’dan aldıkları dış borçları faiz ve ana para 
ödemelerinde kendilerine müşteri rantı sağlayacak kadar sağlam durumday-
dılar. Ordularını bu ülkelerden aldıkları en son model silahlarla donatmış-
lardı. Osmanlı hükümetinin içine düştüğü ekonomik çıkmaz, onlara cesaret 
vermiş ve üç ay gibi kısa bir sürede Yeşilköy’e kadar gelmişlerdi. Hatta Osmanlı 
ordusundan ganimet olarak aldıkları top tüfeklere ait hemen hemen hiçbir 
mermiye rastlamamaları, onları bile hayrete düşürmüştü. Avrupa’nın krediyi 
kesmesi yüzünden mermi bile ithal edilememiş ve askere sayılı mermi dağı-
tılmış, ama bunun arkası gelmemişti. Hükümet finansman yönünden o kadar 
aciz durumdaydı ki Karadeniz limanlarından birkaçına Rus istilasını önlemek 
için asker göndermek üzere kiralanan Fransız vapuru kaptanı, istediği üç bin 



lira vaktinde bulunamayınca, gemiyi iki gün sonra, yani parayı aldıktan sonra 
kaldırmıştı. 

Tabii bu konu, bir bakıma spekülasyona da çok müsaitti. Bazı tarihçiler 
Sadrazam Mahmud Nedim Paşanın samimiyetini kazanmış olan Rus elçisi İn-
yaçyev’in Paşa’yı moratoryum ilanına zorladığı ve bu suretle Rus saldırısı kar-
şısında her türlü araç gereç ve silahtan yoksun kalan Osmanlı ordusunu Rusla-
rın kısa zamanda mağlup etmesinin mümkün olduğunu ileri sürebilirler. Fakat 
bütün bu iddialarda tek bir gerçek payı vardır; o da moratoryum ilanıdır. Onun 
da nedeni yine ekonomiktir. Dışa bağlı bir ekonomik yapıyla savaş kazanıla-
mayacağını göstermesi bakımından bu yönüyle bellenmesi gereken bir olaydır. 
Bu savaşın ardından Rusların İstanbul’u işgal tehdidini önlemek için Galata 
bankerlerinin istenilen savaş tazminatını üstlenmelerinde Batı finans kapita-
linin desteğini almaları da ilginçtir. Batı finans çevrelerinin özellikle İngiltere 
ve Fransa halkıyla bazı kuramlarının elinde bulunan Osmanlı tahvillerinin boş 
bir kâğıda dönüşmesini önlemek ve bu yolla kendi ekonomik hegemonyaları-
nı içerde ve dışarda sürdürebilmek için, Osmanlı tahvillerinin yeniden değer 
kazanmasına çalışacakları doğal bir beklentiydi. Nitekim ilk önce Osmanlı 
Bankası yönetiminde ve Galata bankerlerinin katılımıyla kurulacak Rüsumu 
Sitte İdaresi’nin maddi ve manevi yönden arkasında olmuşlardır. İstanbul ve 
çevresine ait olan altı önemli vergi ve rüsumun tahsilatı, hükümetten alacak-
larına karşılık üstlenen Galata bankerleri, bu işten çok olumlu sonuç alınca, 
1881 yılında Batılı alacaklılar, Muharrem Kararnamesi adı verilen bir hükümet 
kararıyla Rüsumu Sitte İdaresi’ni devralmışlar ve böylece Düyun-ı Umumiye 
İdaresi oluşmuştur. 

İşte II. Mahmud döneminden başlayarak Düyun-ı Umumiye’nin kuruluşu-
na kadar geçen zaman içindeki Osmanlı tarihi aslında tümüyle bir finans ağır-
lıklı bir tarihtir. Bu tarih içinde Osmanlı-sanayi ülkeleri ilişkisi, tek bir gerçeği 
ortaya çıkarmıştır: Avrupa’nın finans ilişkileri ve bu ilişkilerin türevi olan ticari 
ilişkiler sayesinde, sanayi devrimi ülkeleri Marksist gelişmeleri hızlandıracak 
buhran ve tehditlerden kendilerini sıyırabilmişlerse, bunu büyük ölçüde Os-
manlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve finansal siyasetine borçludurlar. Hat-
ta daha da ileri giderek söyleyebiliriz ki, eğer bu ilişkiler olmasaydı, Sosyalist 
Devrim 1917’de Rusya’da değil, belki de -1848’de olmadı ama- 1860’larda ke-
sinlikle Fransa ya da İngiltere’de gerçekleşirdi. 

Prof. Dr. Haydar Kazgan
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Osmanlı Mali Tarihinden Bir Perde: Finans 
Kapitalinden Galata Borsası'na

Osmanlı mali tarihini, günümüzün finans anlayışıyla yeniden değerlen-
dirmek, Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle son 150 yılını kapsayan tüm 
siyasi, iktisadi, sosyolojik ve hatta ahlaki yapıyı gözden geçirmek anlamı-
na gelir. Nedense ve yazık ki bu tarihi kaleme alanlar, en önemli belgelere 
ulaşmalarına rağmen, özellikle dış borçlanmalar döneminden önceki mali 
ve iktisadi sorunları gözden kaçırmış; 1950’lerden sonraki iç ve dış değer-
lendirmelerde konu edilen, ülkemizin azgelişmişliğinin tarihi kökenlerine 
inmek isteyen çağdaş araştırmacılara pek az destek verebilmişlerdir. 

Üstelik, kayıtlarla zamanında saptanmış mali olaylar, bu kayıtları kaynak 
olarak gösteren iktisat tarihçilerimizce de yeterince değerlendirilememiş; 
azgelişmişliğin kökenlerine ilişkin araştırmalar Batılı iktisat tarihçilerinin 
şablonlarına uyarlanmıştır. 

Finans kapitalinin ele alacağımız en önemli araç ve gereçlerinin başında 
gelen senyöraj hakkının devletçe kullanılamamış ya da Avrupa finans kapi-
talince kullandırılmamış olmasıyla gelişen iktisadi ve siyasi olaylar Osmanlı 
İmparatorluğu'nu azgelişmişlik sürecinde kısır döngüye sokmuştur. 

Finans Kapitali

Bilindiği gibi Batı’yı Orta Çağ'ın yoksulluğundan ve her türlü beceri yok-
sunluğundan kurtaran, ilk oluşumlarına Venedik ile Cenova’da rastladığımız 
finans kapitalidir. İlk önce Akdeniz’e ardından Amerika’ya yayılan Avrupa 
deniz ticareti, eldeki altın ve gümüş stokunun çok üstünde bir satın alma ve 
işlem gücü yaratan bankalar ve banker kâğıtlarıyla kısa sürede canlanarak 
büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Böylece bir yandan bu kâğıtların sağladığı satın alma gücü, öte yandan bu 
yolla lehte oluşan dolaşım hadleri Avrupa’nın tarım geliri dışında bir geliri 
olmayan feodal beylerini de zenginleştirmiştir. Bazıları hızla zenginleşerek 
siyasi nüfuzlar sağlamış, ilk krallıkların öncüleri olmuştur. 

Prenslikler ve beylikler kısa sürede merkezi devlet haline gelmiş; eskiden 
yalnızca tarımdan ve küçük zanaatçılıktan edinilen gelirlere ticaret ve ban-
kacılık başta olmak üzere çeşitli hizmetlerinki de katılmıştır. 
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İşte Rönesans, Avrupa’daki bu finansal gelişmenin ürünüdür. Buradaki 
Hümanizm hareketini besleyen Greko-Latin sanat ve kültür ile gerçek ya-
şamı gösteren belge ve yapıtların toplanması bu gelişmeyle gerçekleşmiştir. 
Öncelikle finans olanaklarının sağladığı merkantilist birikim ve ardından 
gelen sanayi devrimiyle Avrupa’nın dünyada yalnızca bankacılığın değil, sa-
nat ve kültürün de merkezi olması başka türlü açıklanamaz. Hatta 20. yüzyı-
lın ortasından başlayarak Avrupa’nın bu özelliğini Amerika’ya kaptırmasının 
nedenleri de aynıdır. 

Avrupa bu gelişmenin doruğundayken Osmanlı İmparatorluğu da güç-
lü bir devlet görünümündeydi. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman Birinci 
François’ya askeri destek sağlamakla Avrupa’yı adeta bu kralın emrine ver-
mişti. Bunu yaparken elindeki ekonomik güvence İmparatorluğun o döneme 
kadar fetihlerle edindiği altın ve gümüş birikimiydi. Oysa askeri desteği is-
teyen Birinci François’nın Fransa’sı Akdeniz’de uygulanacak yeni bir iktisadi 
düzen peşindeydi. Bu düzende, her ne pahasına olursa olsun, altın stoku ar-
tırılacak; hedefe varmak içinse özellikle Akdeniz’le Orta Doğu’yu kapsayan 
ticarette ana araç olarak altın yerine geçen kâğıtlar kullanılacaktı. 

Nitekim Akdeniz’de yuvalanan korsanlara karşı Osmanlı donanmasının 
güvencesiyle yetinmek istemeyen Fransa bir yandan da Osmanlı tekelini kı-
rarak yörenin deniz ticaretini ele geçirmek istiyordu. Bu dönemde Akde-
niz’de koruma ve denetim görevi yapan Osmanlı donanması korsanlara göz 
açtırmamakla birlikte donanma reisleri arasında itilaflar çıktığında görev 
aksıyordu. Bu yüzden Fransa’nın ve bu yörede ticaret filosu olan Fransa hi-
mayesindeki ülkelerin tüccarları yanlarında altın yerine Marsilya, Cenova, 
Venedik ve hatta Malta banker ve bankalarının kâğıtlarını taşımayı tercih 
etmek zorunda kaldılar. Üstelik rivayet edildiğine göre, bu tercihi güçlendir-
mek için söz konusu bankerler ve bankalar yöre korsanlarını zaman zaman 
finanse etmişlerdir. Kimi Osmanlı kaptanıderya ve reislerinin de rastladık-
ları ticaret gemilerinde altın araması yaptıklarına ilişkin bilgiler, üstelik bu 
iş için aynı banker ve bankalardan rüşvet aldıklarına ilişkin dedikodular ki-
taplara bile geçmiştir. 

İşte, Avrupa’nın yaşadığı merkantilist dönem aslında bu dönemin en güç-
lüsü olan Osmanlı Devleti’nin altın stokunu, nasıl gerçekleştiği ancak bugün 
anlaşılan bir yolla, ele geçirmekle başlar. İktisat tarihçileri merkantilizmi de-
ğerli maden birikiminin dış ticaret yoluyla maksimizasyonu olarak tanım-
larlar. Oysa burada sözü edilen Avrupa-Osmanlı Devleti ilişkileri dikkate 
alındığında bu tanım yetersiz kalmaktadır. 

İki yüzyıl süren dönemin merkantilistleri, Osmanlı yönetimini sarayın 
ve zenginlerin elinde bulunan altın ve gümüş eşyayı darphaneye yollayıp 
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sikkelere dönüştürtmeye zorlamakla kalmamış, senyöryel hakkın kullanıl-
masını da sürekli olarak engellemişlerdir. Nitekim merkantilizm sona erip 
sanayi devrimi tüm şiddetiyle Osmanlı ekonomisine egemen olduğu bir sı-
rada yönetimin son çare olarak başvurduğu kâğıt para ihracı denemelerini 
başarısızlığa uğratmak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Fransa’yla 
İngiltere yönetimleri, ülkelerindeki yüzde 20-25 arası altın ankesle kâğıt para 
ihracı amaçlayan merkez bankalarınınkine benzer bir işlevi olacağını belir-
terek 1860’ların sonunda kurdukları Osmanlı Bankası’nın Osmanlı senyöraj 
gücünü kullanarak elde ettiği kazançları Osmanlı yönetimiyle paylaşmasına 
her zaman karşı çıkmışlar, üstelik Osmanlı yönetiminde ve basınında böy-
le bir kazancın dile getirilmesine bile engel olmuşlardır. Bu gerçek, ancak 
Cumhuriyet’in ilk günlerinde Türkiye İş Bankası kurulurken ortaya konmuş 
ve 1946 Operasyonu’yla tatlıya bağlanmıştır. Bu konuyu ileride ele alacağı-
mızı belirterek, yine geriye dönelim; Batı’da olup bitenleri fark edip bir şeyler 
yapmaya çalışan Artin Kazaz’dan söz edelim. 

Darphane Amiri Kazaz

Osmanlı Devleti 1840’lara gelinceye kadar altın ve gümüş karşılığı kâğıt 
para ihraç edemediği gibi ne iş ne de dış borçlanmadan yararlanabilmişti. 
Hazine dara düştüğünde vergi artırımı dışında tek çözüm şuydu: Sarayda 
altın ve gümüşten yapılma kap kaçak vb. ne varsa tümünü darphaneye gön-
derip sikke basmak. 

Oysa 18. yüzyılın başında İngiltere’de Law yüzde 30’u geçmeyen bir altın 
ankesle her an altına çevrilebilir banka kâğıtları çıkarmış ve bunların kul-
lanımı kısa sürede tüm Avrupa’da yaygınlaşmıştı. Bu kâğıtlar Osmanlı dış 
ticaretinde de kullanılmaya, ayrıca ülke içinde de geçerli olmaya başlamıştı. 
Osmanlı Devleti’nde piyasada altın ve gümüş para darlığı ortaya çıktığında 
tacirler arasında bazı kâğıtlar dolaşıyordu; ama devletin bunlarla hiçbir ilgi-
si yoktu. Madeni paraların kenarları eğeyle yontuluyor, bir tür kalpazanlık 
yapılıyordu; devlet bastığı her altın ya da gümüş paranın madeni değerinin 
yüzde bir ya da ikisi oranında yarar sağlayabiliyordu. İşte böyle bir ortamda 
gümüş paralar üzerine ilk ağırlık ve ayar kısıtlamasını uygulayarak devlete 
çok önemli bir ek gelir sağlayan Osmanlı bürokratıdır Artin Kazaz. Ne yazık-
tır ki tarihçilerimiz, Sultan II. Mahmud Dönemi reformlarının en önemlisini 
yapıp yürüten, ülkenin başkentiyle birlikte önemli belgelerinin Ruslara geç-
mesini önleyen bu banker ve maliyecinin adını bile zikretmeden dönemin 
tarihini yazıp geçmişlerdir. 
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Söz konusu işleri yapan Sultan’ın gözde adamı, sarraf ve Darphane Amiri 
Kazaz’ın yaşamı, yetişme biçimi ve ulaştığı konum dönemin Ermeni azınlığı-
nın İmparatorluktaki yerini belirtmesi bakımından gerçekten ilginçtir. 

Artin Kazaz, 18. yüzyılın ikinci yarısında hâlâ merkantilist bir kent olma-
nın refahını yaşayan Kars’ta bezcilik yapan Ermenilerden biri olan Boğos’un 
oğludur. 1768’de tımar, zeamet ve yörük örgütlerinin bozuk olduğu bir sıra-
da Rusya’yla savaşmak zorunda kalan Sultan III. Mustafa savaşta kullanıla-
cak asker ve malzemeyi sağlayabilmek için İstanbul’dan tüm Anadolu’ya özel 
kuryelerle yüzlerce ferman göndermiş; bu savaş heyecanı Kars’ı da etkile-
mişti. 

Kargaşa Ortamı
Dirlik ve düzenin bozulduğu bir dönemde çıkarılan bu fermanlar başı-

bozukları ve eşkıyayı cesaretlendirmiş; özellikle Hristiyanlar kırsal kesimleri 
terk ederek liman kentlerine akın etmeye başlamışlardı. Nitekim önceleri 
güvenli bir ortam aramaya yönelik olan bu göçler, ileride göreceğimiz gibi, 
çocukların eğitilmesi ve kıyı kentlerinde oluşmaya başlayan merkantilist ha-
reketten pay alma düşüncesiyle daha da gelişecektir. 

Bu kargaşa ortamı Kazaz’ın babası Boğos Efendi’yi de tedirgin etmiş ola-
cak ki öbür kimi Ermeniler gibi İstanbul’a göç edip, işini bu kentte sürdür-
mek istemişti. Bu yıllarda İstanbul’a gelen Ermeniler doğal olarak kendile-
rinden önce gelmiş olan hemşehrilerinin yanına sığınıyorlardı. Boğos Efendi 
de hemşehrisi Garabet Efendi’nin yanına sığınmış; birlikte bezcilik yapmaya 
başlamışlardı. 

Bu arada Boğos Efendi’yle Garabet Efendi’nin kız kardeşi arasında baş-
layan aşk evlenmeyle sonuçlandı; 10 Nisan 1771’de çiftin ilk çocuğu Artin 
(Harutyan) doğdu. 

Gerçekte, 18. yüzyılın ilk yarısında gerek Rumlar gerekse Ermeniler üre-
tici ya da tacir olarak işleri gereği Batı dünyasıyla kurulan ilişkilerden haber-
dardılar. Tacirler sık sık alışveriş amacıyla Avrupa’nın liman kentlerine gidip 
geliyorlardı. Osmanlı dış ve iç ticaretinde oluşan rantları Avrupa merkanti-
listleriyle paylaştıklarından dolayı kendi lehlerine bir gelir bölüşümü de sağ-
lamışlardı. Büyük kentlerin cemaat okullarında kendi dil, gramer, edebiyat 
ve tarihlerini öğrenebiliyor, öteki bilimlerin yanı sıra matematik, muhasebe 
ve ticari aritmetik dersleri de alabiliyorlardı. 18. yüzyılın sonlarına doğru 
İmparatorluğun her yanında özellikle Fransız Katolik Kilisesi'nin açıp işlet-
tiği dereceli okullar ve meslek eğitimi de veren kurumlar daha çok Katolik 
Ermenilere büyük yararlar sağlamıştır. 
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Ailesinin mali durumu, o zamana göre ihtişamlı ve lüks denebilecek ko-
şullarda paralı eğitim veren, Fransa’nın tüm ansiklopedilerine geçmiş, Laza-
riste rahiplerinin kurup işlettikleri okullara göndermeye elverişli olmayan 
Artin, azınlık cemaat okullarında alacağı eğitimle yetinmek zorunda kal-
dı. Bu okullarda İslam-Türklerinkinden farklı olarak ilköğretimde bile din 
ağırlıklı eğitimden çok, öğrencileri hayata hazırlayan bilgiler verilirdi. Zeki 
bir öğrenci olan Artin, ilköğretimini tamamladığı, Kumkapı Kilisesinin ya-
nındaki Ermeni cemaati okulunda hesaplama ve muhasebe tekniklerini de 
öğrendi. Tüm orta halli Ermeni ve Rum azınlıkların çocukları bu okuldan 
sonra çıraklığa verilirdi. Bir ipekçi yanına verilen Artin’in “Kazaz” takma adı 
bu çıraklık döneminden kalmadır. Bir süre sonra ustasının ortağı durumuna 
geldi; ancak işi yürütemeyince kurdukları ortaklığı feshettiler. Kazaz bu kez 
ipekçilik işini Kapalıçarşı’da tek başına yürütmeye başladı. 

Tefeci Bankerler
Bu dönemde birçok vergi ve rüsumat ünlü bankerlere ihaleyle iltizama 

verilir; ihaleyi kazananlar, vergi ve rüsumatları ya kurdukları bir teşkilat ara-
cılığıyla toplar ya da ikinci bir mültezime devrederlerdi. Devirin beş altı ayı 
bulması durumunda, vergi ve rüsumu, son mültezim olarak, saygın bir esnaf 
ya da köylü toplardı. 

1802’de ipek resmini iltizam eden, zamanın ünlü sarraflarından Ermeni 
cemaati lideri Düzoğlu Ohannes, işini kendisi yürütmek ve Kapalıçarşı’da 
bir idarehane açmak istemiş; sorup soruşturduktan sonra, burada karşılaştı-
ğı Kazaz’ı işin başına getirmişti. 

Fakat o yıllarda, Sultan III. Selim’i tahttan indirip katlettikten sonra IV. 
Mustafa’yı tahta çıkaran yeniçeriler, yoksullaşan ocaklarına gelir sağlamak 
için, gedik esnafını korumak bahanesiyle özellikle azınlıklardan olan ban-
ker tacirlere karşı cephe almışlardı. Avrupa ticareti yüzünden büyük zararlar 
gören, gerek üretici gerekse pazarlayıcı konumundaki gedik esnafı özellikle 
bankerlere ve Avrupa’yla iş yapan bazı azınlık tacirlerine borçlanmışlardı. 
Avrupa mallarını ancak azınlık tacirlerinden satın alabilen pazarlayıcı gedik 
esnafı, kârı daha başlangıçtayken başkalarına bırakmış oluyor, sonuçta azın-
lık tacirlerine ve tefecilere borçlanıyordu. Öteden beri bu esnafın haracını 
yiyen yeniçeriler, bu kaynağın kurumasına seyirci kalmamak için azınlık ta-
cirlerine ve özellikle bankerlere karşı gerçekte hukuk ve nizamlara uymayan 
davranışlar içine girmişlerdi. Bu dönemde vatana ihanet suçundan mahkûm 
olanların mallarına el konurdu. Dolayısıyla, idam cezası uygulanan bu kişi-
lerin, mirasçıları da bir şey alamazdı. 


