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Kitap / Eleştiri... 

 
 

 
Arsen Yarman ve Ara Aginyan, Sultan 

II. Mahmut ve Kazaz Artin Amira (Surp 
Pırgiç Kültür Sanat Yayınları, 2013) 

 

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ* 

 
Surp Pırgiç Kültür Sanat Yayınları’ndan çıkan Sultan II. Mahmut ve Kazaz 

Artin Amira (İstanbul, 2013) adlı kitabın tanıtımına geçmeden önce amira söz-
cüğünün etimolojisine kısaca bakılmasında yarar vardır.    

Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslüman olmayan gruplara pek tanınmayan 
bazı ayrıcalıklara sahip tek grubu ifade eden amira sözcüğü, Ermenicede 
“prens” anlamına gelen işkhan sözcüğüyle anlamlandırılmaktadır. Buna göre 
amiralar Müslüman olmayan kişilerin ödediği vergilerden muaf olma, üzerinde 
sultanın tuğrası bulunan kalpak taşıma, yalnız soylulara has olan samur, vaşak, as 
gibi hayvanların kürklerini giyme, yalnız Müslümanlara ait ata binme ve en 
önemlisi uygulamamalarına rağmen sakal bırakma hakkına sahiptirler. 

 İstanbul Ermenilerinin zengin ve müreffeh tabakasını oluşturan amiralar 
Osmanlı idaresinin üst düzey yöneticilerine kredi açarak güçlendikleri, bazı var-
lıklı amiraların bizzat Sultan’a bile borç vererek sarayda büyük bir etkiye sahip 
oldukları bilinmektedir.  

Amiraların nakhararlardan farklı olarak üzerinde yaşadıkları topraklara hâkim 
olmadığını ve askeri bir güce de sahip olmadığını belirten Yarman ve Aginyan 
(2013, 28), amiraların esas güçlerinin ticari üstünlüklerine dayandığını belirtirler. 
Yazarlar "amira" unvanının Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeniler tarafından 
on sekizinci yüzyıldan itibaren çok zengin birkaç Ermeni ailesine verilmiş bir 
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unvan olduğunu kaydederler. Amiraları "sultanların, vezirlerin ve paşaların ser-
mayedarı, mültezimi, valide sultanların güvenilir adamı" olarak tanımlar ve onla-
rın Osmanlı maliyesinde gerçek bir tekel sahibi olduklarına vurgu yaparlar. 

Bu çerçevede Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermeni amiraları, modern 
çağdan itibaren özellikle de Osmanlı Klasik döneminde ortaya çıkmaya başlamış 
ve oldukça önemli noktalara ulaşmış son derece kritik görevlerde yer almış kişi-
ler olarak tanımlamak mümkündür.  
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Tam da bu noktada Türkçe olarak yayınlanan ve 505 sayfadan oluşan Sultan 
II. Mahmut ve Kazaz Artin Amira adlı kitap oldukça önemlidir. On bir başlıktan 
oluşan bu çalışmanın ilk bölümü Kazaz Artin Amira Bezciyan Hizmetleri ve 
Osmanlı Kimliği başlıklı kısım olup bu da kendi içinde üç ayrı başlıktan oluş-
maktadır. Arsen Yarman tarafından hazırlanan bu bölümde amiraların ortaya 
çıkış süreci ve yükselme dönemi ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Kazaz Artin 
Amira Bezciyan’ın II. Mahmut ile dostluğu ve Osmanlı sarayındaki konumunun 
da incelendiği bu kısımda ayrıca Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin kurucusu 
olan Kazaz Artin Amira Bezciyan’ın on sekizinci yüzyılın son çeyreğinde başla-
yan hayatı, dönemin hem Osmanlı devleti hem de Ermeni toplumu açısından 
son derece zorlu süreçleri konu edinilmiştir. Bu kapsamda Surp Pırgiç Ermeni 
Hastanesi’nin kuruluşuna giden süreçte 1820’li yılların sonunda Ermeni toplu-
munun artık modern bir sağlık kuruluşuna ihtiyaç duyduğu süreçte Kazaz 
Artin’in nasıl devreye girerek anılan hastanenin kuruluşuna öncülük ettiğine 
değinilmiştir.  

Bu bölümde dikkat çekici ifadelerden biri de konuyla ilgili olarak Türkiye 
Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın Kazaz Artin’in dini ve siyasal otoriteyle 
kurduğu ilişkileri özetleyen şu ifadeleri olmuştur;  

‘Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya’. Gerçekten de Kazaz 
Artin Osmanlı devletinin en zorlu dönemlerinde kendisine verilen görevleri 
başarıyla yerine getirmenin yanı sıra, bu başarısı nedeniyle elde ettiği nüfuz saye-
sinde modern bir hastane inşa etmenin yanı sıra birçok kilise inşası ve onarımı 
için de kolaylıkla izin alabilmiştir. 

Çalışmanın en önemli özellikleri arasında konuya dair verilen ayrıntılı bilgile-
rin yanı sıra konuyla ilgili olarak dönemi yansıtan resim, fotoğraf vb. görsel 
malzemelerin de kullanılmış olunmasıdır.  

Ara Aginyan’ın kızı Sosi Antikacıoğlu tarafından hazırlanan Tarihi Roman Ge-
leneği ve Ara Aginyan’ın Zafer Yolu başlıklı bölüm ise çalışmanın ikinci kısmında 
yer almıştır.  Bu bölümde genel olarak on dokuzuncu yüzyılda Ermeni edebiya-
tının geçirdiği değişim ve dönüşüm ele alınmıştır. Antikacıoğlu, Ermeni edebiya-
tında on dokuzuncu yüzyıla kadar klasik Ermenice ile dini konuların işlendiğini, 
bir süre sonra bu dilde yayınlanan eserlerin halkın küçük bir kesimi tarafından 
okunabilir hale geldiğine dikkat çekmiştir. Bu dönemde özellikle Avrupa üniver-
sitelerinde eğitim gören gençlerin edebiyatın günlük konuşma dilinde yazılması 
için çaba harcamaya başladığını ve bu girişimin ise Patriklik ve tutucu güçler 
tarafından engellenmeye çalışıldığına işaret etmiştir. Böylelikle on dokuzuncu 
yüzyılın ortalarından itibaren Doğu ve Batı Ermenice lehçelerinde iki tür Erme-
ni edebiyatının geliştiğini, Klasik Ermenicenin ise Avrupa Rönesansı sonrası 
Latince gibi ölü diller arasına katıldığını kaydetmiştir. 

Bu gelişmenin Osmanlı Ermenilerini de etkilediğini kaydeden Antikacıoğlu, 
İstanbul ve İzmir’de yaşayan Ermeniler arasında adeta bir kültür patlaması ya-
şandığını ve on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu 
sınırlarında yüzlerce matbaada, Ermenice gazete, dergi ve kitabın yayınlanmaya 
başladığını belirtmiştir. Antikacıoğlu böylelikle Osmanlı Ermenileri arasında da 
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roman türünün gelişmeye başladığını ve Ermenice tarihi romanların da bu dö-
nemde kaleme alınmaya başlandığını belirtir. Anılan dönemde tarihi roman 
türünde İstanbullu Tserents’in Toros Levoni ve İran doğumlu Raffi’nin Doğu 
Ermenice kaleme aldığı Samuel adlı çalışmalarını örnek göstermiştir.  

1915 Olayları’nın yaşandığı dönemden 1940’lı yıllara kadar geçen sürede 
Ermeni edebiyatında bir suskunluk çağı yaşandığını kaydeden Antikacıoğlu’na 
göre Ermeni edebiyatı yirminci yüzyılın ortalarına doğru yeniden canlanmıştır. 
Antikacıoğlu, bu dönemde ellili ve altmışlı yıllarda yazdığı dört tarihi romanla 
babası Ara Aginyan’ın Ermeni tarihi roman yazarları geleneğine dahil olduğunu 
ifade etmiştir. 

Kitabın çevirmeni Tomas Terziyan tarafından kaleme alınan üçüncü bölüm-
de ise Terziyan’ın Kazaz Amira’ya dair geçmişteki anıları, Terziyan’ın bu çalış-
mayla ilk karşılaşması ve nasıl bu kitabı çevirmeye karar verdiği sürece dair ay-
rıntılı bilgilere yer verilmiştir.  Amiraları servetleriyle taşradan İstanbul’a gelmiş, 
işlek zekâlı, girişken kimseler olarak tanımlayan Terziyan’a göre, amiralar bu 
yetenekleri sayesinde Osmanlı Devleti’nin yüksek mevkilerinde yer edinip, res-
men görev alabilmişlerdir. Terziyan, Kazaz Artin’in de kendi servetini İstan-
bul’da neredeyse çocuk yaşta çalışmaya başlayarak meydana getirdiğini, sadece 
ticari değil, siyasi meselelerde de deha sahibi olduğuna işaret etmiştir. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde Ara Aginyan’ın tarihi romanı olan Zafer 
Yolu adlı romanına yer verilirken, beşinci bölümde Sultan II. Mahmud Dönemi 
Kronolojisi adı altında 1808-1834 yılları arasında meydana gelen olaylara yer 
verildiği görülmektedir. Kitabın altıncı bölümü ise Kazaz Artin Amira Bezciyan’ın 
Hayatından Çizgiler başlığıyla 1771-1834 yılları arasında Kazaz Artin Amira 
Bezciyan’a dair çeşitli kaynaklardan derlenen otobiyografik bilgilerden oluşmak-
tadır.    

Çalışmada Aginyan’ın kızı Sosi Antikacıoğlu tarafından hazırlanan bir diğer 
bölüm de 1908-1976 yılları arasındaki Ara Aginyan’a dair kızının anlattığı, aile ve 
özel hayatına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Baba Ara Aginyan’ı özgürlüğüne 
düşkün, edebiyat ve müzikle yakından ilgili bir yazar olarak anlatan 
Antikacıoğlu’na göre, babası Aginyan, aynı zamanda felsefeye de meraklı bir 
kişiliğe sahiptir. Antikacıoğlu, Ara Aginyan’ın hukuk fakültesi öğrencisi iken iş 
hayatına girdiği ve bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da Jamanak 
gazetesinde yazılar yazdığını kaydetmiştir. Bu bölümde Ara Aginyan’a ve anne 
Viktorya Çınaryan ve diğer aile bireylerine dair fotoğraflara da yer verilerek 
kitaba görsel bir zenginlik katıldığı görülmektedir.   

Çalışmanın ekler bölümündeki bir diğer önemli bilgi de Kevork Pamukçiyan 
tarafından hazırlanan II. Sultan Mahmud’a Dair Dört Manzum Methiye başlıklı kı-
sımdır. Pamukçiyan, Osmanlı Padişahları arasında Hıristiyanlara en fazla sempa-
ti besleyen üç hükümdardan biri olarak tanımladığı II. Sultan Mahmud’un özel-
likle Ermenilere çok iyi bir bakış açısının olduğunu ifade etmiştir. Pamukçiyan 
II. Sultan Mahmud’un bu tutumunda Kazaz Artin’in önemli bir katkısı olduğu-
nu ileri sürmektedir. Pamukçiyan bu bölümde Papaz Hovhannes Sakayan-
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Hünkarbeğendi tarafından tanıtılan şiirlere ve bu şiirlerin şairlerine dair önemli 
bilgilere de yer vermiştir. Söz konusu şairlerden biri olan Melkon Asadur’a dair 
bilgilere de bu bölümde yer verilmiştir. 

II. Sultan Mahmud Devrinde Enflasyon ve Darphane Amiri Kazaz Artin başlıklı 
bölüm ise Haydar Kazgan tarafından kaleme alınmıştır. Kazaz Artin’i Osmanlı 
İktisat Tarihi’nin en önemli simalarından biri olarak tanımlayan Kazgan, onun 
Osmanlı Devleti’nin Rusya Savaşı nedeniyle savaş tazminatını ödemesine yar-
dımcı olduğunu da kaydetmiştir. Yine bu bölümde Kazaz Artin’in ailesine dair 
bilgilerin yanı sıra, iktisadi dehası ve ticari zekasına da vurgu yapılmıştır. Kazaz 
Artin’in mali ve iktisadi faaliyetlerinin ele alındığı bu bölümde ayrıca Kazaz 
Artin’in dış borçlanmaya başvurmadan dış kaynak sağlamadaki rolü ile serbest 
piyasaya geçişteki rolüne de değinildiği görülmektedir.  

Hovhannes K. Babesyan tarafından kaleme alınan Tokat (Yeniçeri) Olayı ve 
Sultan II. Mahmud başlıklı son bölümde ise Tokatlı Dikran Çamkerten’in Tokat 
Olayları’na dair anılarının yer aldığı kısa bir bölüm bulunmaktadır. 

Kitapta ayrıca amiralara ait bazı yalı ve köşklerin fotoğraflarına, Supr Pırgiç 
Ermeni Hastanesi Vakfı arşivlerinde bulunan hastaneye ait fotoğraflar ile Kazaz 
Artin Amira’nın kiliselere bağışladığı bazı kişisel eşyalarına dair fotoğrafların yer 
aldığı geniş bir fotoğraf albümünün de eklendiği görülmektedir. 

Sonuç olarak bu çalışmanın özellikle de Ermeni soylu sınıfı olarak tanımla-
yabileceğimiz amiralara dair Türkçe eserler arasında kapsamlı bilgi sunan önemli 
bir araştırma olduğunu söylemek mümkündür. Bu tür çalışmalar kuşkusuz bu 
konularda inceleme yapacak olan araştırmacılara da yeni ufuklar açması bakı-
mından dikkate değerdir. Nitekim bu kitap tarihi bilgi ve belgeler ışığında hazır-
lanmış olmasının yanı sıra okuyucuya hem kültürel hem de görsel anlamda sun-
duğu zenginlik nedeniyle de dönemin gelişmelerinin daha net bir biçimde anla-
şılmasını sağlamaktadır. Bu tür çalışmalar hem Osmanlı İmparatorluğu’nda 
önemli görevlerde yer almış Ermeni soylu sınıfının geçirdiği süreçlerin aydın-
lanması hem de bu süreçlerin Ermeni edebiyatındaki yansımalarının ortaya 
konması bakımından da dikkate değer. 
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