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GALATA HANLARI(1868-1945) PARANIN SERÜVENÝ
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Galatada Sermaye; Mekân1 ve Haritas1

1) Kapitalist sistem içinde sermayenin (yani kapitalin) mekânsal örgütlenmesi, kaç1n1lmaz _ekilde bir mekân1 üretme ve
olgunla_t1rma sürecini de beraberinde getirir. Buradan anla_1laca1 üzere; sermayenin, üzerinde veya içinde çal1_aca1 bir özel
mekân ve genel mekân içinde bir harita ögesi olmas1 sözkonusudur. Bu mekân ve sermaye haritas1, her kapitalist sistem içinde
toplumsal olaylar1n içinde geçtii ve olgunla_t11 bir sosyal olgular bütününü de yans1t1r.
Kapitalizmin yaratt11 mekân1 bu aç1lardan ele al1rsak, ayn1 zamanda kapitalizmin kendi içinde ya_ad11 dönü_ümün izlerini ve
kentlerde ya_am1n1 sürdüren sermayenin izlerini ve dei_imini bulmak mümkündür. Yani, sermaye kendi haritas1nda varolduu
mekânlar1 ve bu balamda kentleri de dönü_türmekte ve onda köklü ve kal1c1 dei_imler yaratmaktad1r. Öyleyse sermayenin
olu_umu, birikimi ve dönü_ümü sadece insanlarla bal1 ve s1n1rl1 deildir, sosyal ve mekânsal bir hareketi, dei_imi ve dönü_ümü
kaç1n1lmaz k1lmaktad1r.
Her türlü sermaye, kendi mekânlar1n1, kârl1l11n1 en çokla_t1ran bir araç olarak al1r ve kullan1r. Burada mekân, kapitalist ve
ekonomik bir ussalla_t1rma mant11 ve süreci içinde sermayenin temel ortam1 ve altyap1s1 niteliindedir. Bu altyap1,
sermayenin gereksinimlerine göre her defas1nda yeniden ve dei_erek tan1mlan1r, örgütlenir ve sermayenin niteliine göre
ya_at1l1r veya terk edilir.
Mekânsal olu_um, farkl1la_ma ve ya_am sermayenin nitelii ve gereksinimlerine göre çok farkl1 ölçek ve özellikte olabilmekte ve
zaman içinde yarat1lmakta, olgunla_makta, younla_makta ve tekrar çözülebilmektedir. Buna bal1 olarak; genelde kentin
merkezi mekânlar1 çounlukla sermayenin yönetimsel fonksiyonlar1nda younla_1rken, sermayenin reel üretim mekânlar1
kentlerin yak1n-d1_ alanlar1 (veya çeperleri) haline dönü_mektedir. Buna göre de sermaye haritas1nda kentin bir bölgesi veya
corafî alan1 kendinden beklenen yere ve öneme sahip olmakta, hatta zamanla dei_mekte-dönü_mektedir.

Öyleyse; sermaye ve haritas1 nüfuz edebildii ve kâr1n1 maksimize edebileceini dü_ündüü her corafyaya yay1lmakta ve orada
kendi üretim biçimini örgütlemeye yönelmektedir. Bu da farkl1la_malar ve yap1 dei_ikliklerine yol açmaktad1r. Bu farkl1la_ma ve
yap1 dei_iklikleri yerel ve ulusal düzeyde de olabilmektedir. Zaten sanayi devrimi sonras1 ve 18. ve 19. yüzy1llar1n
hat1rlanan temel özellikleri günümüzde de sürmekte ve mallar1n ve nesnelerin hareketlilii daha önceki yüzy1llarda görülmemi_
derecede gerçekle_mektedir. Sermayenin ve üretimin yap1s1 ve örgütlenme biçimi, hem toplumlar1n mekânsal yap1lanmas1n1
ve üretimin geni_ örgütlenmesi içindeki yerini belirlemekte hem de üretim faktörlerinin ili_kileri ve hareketlilikleri üzerinde derin ve
geni_ etkiler yaratmaktad1r.

2) Sermayenin bu niteliklerini genel bir dönü_üm çerçevesinde ve 0stanbul-Galata balam1nda ele al1rsak; Greklerin M.Ö.680de
Kad1köyünde ve sonra bat1 k1y1lar1nda Yunan kolonileri kurduklar1, ilk koloninin Kad1köyünde kurulmas1n1n tar1msal amaç
ve gereksinimlere dayand11, sonra 0stanbul taraf1nda, gemiler arac1l11yla ticareti geli_tirmek için bir koloni
olu_turduklar1 görülür. Sözkonusu Grek kolonileri Grek anavatan1 ile Ege Denizi ve Karadenizdeki koloniler aras1ndaki
ula_1m1n belkemiini olu_turmu_tur. Bu olu_um, Bizans kentinin h1zla geli_mesi ve faaliyetleri hakk1nda genel bir fikir ve
sermayenin olu_umunun mekânsal zeminini ortaya koymu_tur.
Daha sonraki yüzy1llarda Bizans1n ticari faaliyet ve öneminin en belirgin örnei; 5. yüzy1l1n sonunda yapt1rd11 paralar ve
yapt11 ticari anla_malard1r. Buna göre Bizans, büyük Yunan devletlerinden hemen sonra gelmekte, limandan elde ettii ücret
ve gelirler kentin toplam geliri içinde önemli bir yer tutmakta ve Bizans1n hâkim olduu ticari ve ekonomik çevrede kendi
paras1 tekel durumunda bulunmakta idi.

Bizans (Konstantinopolis) kentinin dünya pazar1ndaki rolüne bak1l1rsa; kentin etkisini üç a_amada art1rd11 görülür: Önce, Yuna
anavatan1 ile Karadeniz ve Akdenizdeki kolonileri aras1ndaki ticaret ve sermaye ak1mlar1n1 salayan bir yer olarak,
sonra Dou Roma 0mparatorluunun siyasal ve ekonomik merkezi durumunda 7. yüzy1lda etkisini azami düzeye ç1kararak ve
nihayet Dou Roma 0mparatorluunun Tuna ve F1rat aras1ndaki ticaretin ve ordular1n esas üssü olarak.
Bu genel konumu ve sosyal/ekonomik önemleri nedeniyle; doudan gelen ve bat1ya giden tüm ticaret mallar1 (ipek, baharat,
fildi_i, hal1 vb) buradan geçmek zorunda idi, sonra buradan bat1ya gönderilirdi. Aksi yönde gelen ticaret emtias1 da (demir,
cam ve seramik vb.) yine buradan douya yollan1rd1. Bizansl1 ve Yahudi tüccarlar dünya ticaretini Suriyelilerin ellerinden
alm1_lard1. Konstantinopolis art1k yaln1z bir devletin ba_kenti olmakla kalmam1_, dünya pazar1 haline de gelmi_ idi.
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11. yüzy1ldan sonra Bizans1n çevrede egemenlik gücü yava_ yava_ gerilemee ba_lam1_ ve dünya ticaretini
Konstantinopolisten yönlendirme olana1 ortadan kalkm1_t1. Çünkü özellikle Venedik, Cenova, Pisa, Amalfi kentleri bu kent
üzerinden de olsa dou ticaretini ele geçirmee ba_lam1_lard1. Bu Latin kentlerinin tacirleri Bizansa gelerek Bizansl1lara ve
Yahudilere kar1_m1_lard1.
15. ve 16. Yüzy1llarda Avrupal1 tüccarlar, dou ticaretini dorudan doruya Avrupa pazarlar1na yönlendirmek yolunu
seçmi_lerdi.
Bizans1n ba_kenti 1453te Osmanl1lar taraf1ndan fethedilmeden önce pazar ve ticaret merkezi olma rolünü zaten
kaybetmi_ti. Uzakdoudan gelen ticaret mallar1n1 elde etmek ve yönlendirmek gayreti, Portekizlilerin Afrikan1n etraf1n1
dola_an yolu 1488de ke_fetmeleri üzerine tümüyle kar_1l1ks1z kalma durumunu yaratm1_ ve geçersiz kalm1_t1.
Ayr1ca, 14. Yüzy1ldan beri Bizans1n kudretini giderek kaybetmesi ve önce Selçuklular1n sonra da Osmanl1lar1n Anadoluya
hâkim olmalar1 dolay1s1yla, Anadolu yaylar1n1 izleyen tarihî yol, art1k bu yeni hükümdarl1klar1n bir iç yolu haline gelmi_ti.
Bu da, Konstantinopolisin dünya pazar1ndaki rolünün ve öneminin zay1flamas1/azalmas1 demekti.
3) Ne var ki, bu genel sonuca varmadan önceki süreçlere bak1l1rsa, konumuz aç1s1ndan önemli olan nokta; Bizans
0mparatorluu ba_kenti olmas1, kentin anlam1n1n bir hayli geni_lemesine, dei_imine ve dönü_mesine yol açmas1d1r. Çünkü
Konstantin hayatta iken kentin eski duvarlar1n1n bat1s1ndan bir sur daha geçirilmi_ ve kentin yedi tepesinin de etekleri
içeriye al1nm1_t1r. II. Theodosius zaman1nda da sözkonusu yedi tepenin tamam1n1 içine alan surlar in_a edilmi_tir.
Kentin önemi dünya pazar1 olmas1 nedeniyle art1nca, kent art1k bat1ya doru deil kuzeye doru geni_lemeye ba_lam1_t1r.
Ticari sermaye için Haliçin kuzey k1y1s1nda da ticari alanlar ve binalar olu_mu_tur. Kentin bu yeni durumu, kendi içinde iç
ayr1l1klar1 ve ihtisasla_malar1 beraberinde getirmi_tir.
7. yüzy1l ba_1nda, 0mparatorluk saray1 da kentin merkezinden, büyük surlar1n kuzeyindeki Blachernende (Tekfur Saray1)
kurulmu_tur. 0mparator saray1n1n yer dei_tirmesi eski kentin dousundaki ticari alanlar1n ve birimlerin yay1lmas1ndan ve
çoalmas1ndan ileri gelmi_tir. Saray Blachernene aktar1l1nca Haliçte de bu amaçla bir liman yap1lm1_t1r. 6. ve 7.
yüzy1llardan beri kentin dünya pazar1 olmas1nda ba_l1ca rol oynayan öge, yabanc1 tüccarlara Haliç kenar1nda baz1
mahallelerin tahsis edilmesidir. Hatta bu amaçla Türkistan ve 0randan gelen tüccarlara da yer ayr1lm1_t1r ve bunlar
genellikle M1s1rl1 Yahudi tüccarlar idi. Bu mahalleler k1sa aral1klarla Haliçin güney sahilinde devam etmekte idi. Bu
balamda 11. Yüzy1lda Amalfililer, 1082de Venedikliler, 1111de Pisal1lar, 1152de Cenevizlilere sahilde birer mahalle
ayr1ld1.
Sözkonusu mahalle ve pazarlar 13. Yüzy1la kadar aynen devam etti. Daha sonra ise bu yabanc1 tüccarlara Haliçin kuzeyinde
ve Galatada mahalleler tahsis edildi. Bu tacirler bu bölgeye yeni Avrupa pazarlar1n1n _ekillerini vermeye ba_lad1lar ve
kendi mekân ve alanlar1n1 yönettiler.
4) 11. yüzy1ldan Konstantinopolun (0stanbul) fetih y1l1 olan
1453e ve hatta 1498e kadar dou ticareti bilinen yollardan yap1l1yor iken, 1453den sonra Bizans dünya ticaretindeki
önemini ve fonksiyonunu art1k yitirmi_ ve hatta ticaret sermayesi aç1s1ndan göreli olarak sönmü_ duruma gelmi_tir. Kentin
Osmanl1larca fethinden sonra da, kentin fizyonomisi ve mekânlar1n1n önemi de giderek dei_mi_tir.
Ayr1ca; Amerika k1tas1n1n ke_finden sonra, 15-17. yüzy1la kadar Avrupan1n ve ticaret sermayesinin ilgisi Yak1ndoudan
çok ba_ka ülkelere çevrilince, dünya ticaret yollar1 Osmanl1 topraklar1ndan ayr1lm1_ bulunuyordu. Bununla birlikte 0stanbul,
Osmanl1n1n ba_kenti olmas1, önemli boyuttaki nüfusu ve tüketim mallar1 gereksinimi dolay1s1yla 17. yüzy1lda hala önemli bir
ticaret merkezi, Galata ise ticari sermayenin geldii noktada nokta alan idi.
Daha sonraki yüzy1llarda Rumelide ve Asyada birçok kentin ba1ms1z devletlere dönü_me çabalar1 ve 19. yüzy1lda ba_lay1p
20. yüzy1l ba_lar1na kadar Osmanl1 0mparatorluundan ayr1lmas1, 0stanbulun siyasal ve özellikle ticari süreçlerinin ve
geli_mesinin durmas1na neden olmu_tur. Bunun uzant1s1 olarak, daha önceki yüzy1llarda ticari sermaye ve birim olarak
0stanbulda büyük ticarethaneler kapand1lar ve bu alan1 terk ettiler.
Osmanl1 hükümetinin Avrupal1 devletlerle 18. yüzy1l1n sonunda boazlar1 açmas1 ve hububat gümrüünü kald1rmas1 ile
boazlardan ba_ka anlamda bir ticari i_lem ve süreç ba_lad1: Transit ula_1m1. Bu ticari sermayeye ak1m1nda 0stanbul
liman1 hemen hiçbir ekonomik önem ve egemenlie sahip deildi.
0stanbulun 1920de Osmanl1 ba_kenti olmaktan ç1k1p, Ankaran1n yeni Türkiyenin ba_kenti olmas1 0stanbulun etkisini
azaltm1_t1r. 1920de hükümet ve idare binalar1 Ankaraya ta_1n1nca 0stanbuldaki saray, nezaret ve elçilik binalar1 da,
kentin fizyonomisi içinde yerlerini korumakla birlikte, fonksiyonlar1n1 kaybettiler.
5) Sermaye mekân1 ve haritas1 içindeki Galatan1n yerine daha yak1ndan bak1lacak olursa; buras1 Bizans1n kar_1s1nda
ve Haliçin kenar1nda bulunup, Bizans kentinin ya_am tarihine az-çok kar1_an ve onunla birlikte ya_ayan bir yerdir. Ne var
ki; Galata, Bizans1n ilk günlerinden beri kendini gösterdii ve varl11 ve mekân1 dolay1s1yla ortaçada pek çok önemli olaya
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sahne olduu halde, önem derecesiyle orant1l1 _ekilde kendisinden bahsedilmemi_tir. Nedeni de, yazar ve tarihçilerin
dikkatlerini çounlukla Galata kar_1s1ndaki Bizansa yöneltmeleridir. Gerçi; Galataya ili_kin birkaç önemli eser var ise de,
bunlar1n çounluu konuyu Latin dünyas1 balam1nda ele alm1_lard1r. Galatan1n tarihi ve ekonomik ve ticari önemi sadece
Bizansa bal1 olmam1_, tüm Latin dünyas1n1n ve Akdenizde ticaretle ura_an uluslar1n hemen tümü Bizansa ve dolay1s1yla
daha sonra Galataya yönelmi_lerdir. Ticaret için Bizansa gelen Venedik, Cenova, Pisa tüccarlar1 gibi 0talyan tüccarlar1n tümü
kentte kendi egemen alanlar1n1 ve kolonilerini kurmaya ve büyümee ba_lam1_lard1r. Amalfililer, Lombardiyal1lar,
Venedikliler, Cenevizliler ve Museviler daha önce belirtildii üzere birer mahalle ve ticarethane sahibi idiler.
Konstantinopoliste ve Galatada iktisadi ayr1cal1klara sahip olan milletlerin ilki Amalfililer ile Venediklilerdir. Pisal1lar ile
Cenevizlilerin elde ettikleri ticari ili_kiler ve ayr1cal1klar onlardan sonrad1r. Latinler 0stanbul yönüne Peramatis denilen
Bal1k Pazar1 kap1s1ndan Sirkeciye kadar olan mahallede, yani kentin ticarete en aç1k olan k1sm1nda bulunurlard1. Bu
mahalle veya bölgelerin her birinde ilgili toplulua ait emboryon veya embolon denilen üstü kapal1 çar_1lar, hanlar, maazalar
vard1. Her birinin de sahilinde iskeleleri olup Akdeniz ve Karadenizde tüm ticaret iskelelerine urayan gemileri bu iskelelere
yana_1rlard1. Yerli halk ticaretten çok politika ve yönetim i_lerine eilimli olduklar1ndan, özellikle deniz ticaretinin önemli bir
k1sm1 bu yabanc1 tacirlerin elinde idi. Pisal1lar bir konsül, Cenevizliler bir podesta ve Venedikliler de bir balyos
taraf1ndan yönetilirlerdi.
0stanbulun fethinden sonra Galatal1lar1n önemli bir k1sm1 gemileriyle 0talyaya göç ettiklerinden, dier kalanlar1n kenti tümüyle
terk etmeleri için Galatal1lar1n ev, maaza, deirmen, ba ve hatta gemileri kendilerine b1rak1larak, kiliselerinde ibadet
edebilmelerine izin verilmi_, yaln1z gümrük vergisi ödemeleri ve kiliselerinde çan çalmamalar1 _art1 konulmu_tur.
Fetihten sonra II. Mehmet, bir egemenlik i_areti olarak Galata surlar1n1n baz1 k1s1mlar1n1 y1kt1rm1_, sahipleri kaçm1_
olan veya mevcut olmayan ev ve maazalar mühürlenmi_, üç ay içinde döneceklere bunlar1n iade edilecei ilan edilmi_tir. Tüm
bunlardan anla_1laca1 üzere, art1k 0stanbul ve Galatada bulunan Latin ve Rumlar1n tümü Osmanl1 devletinin s1radan bir
unsuru haline dönmü_tür.

6) Konstantiye-Konstantinopolis-0stanbul 4. yüzy1ldan beri metropolis mundi (dünya kenti) konumunda olup, 18. ve özellikle
19. yüzy1lda ya_am biçimi, ticari ya_am1 ve fizik yap1s1nda temel dei_imler görülmektedir. 19. yüzy1lda metropol 0stanbul ve
Galata, ya_ad11 çaa ayak uydurmaktad1r. Bu geli_imi kentsel mekân, nüfus, corafi alan ve yüzölçümünde görmek mümkündür. ^
mekânsal, ya_amsal ve kültürel alanda bir gecekondula_ma görülmekte, banliyöler domakta ve çeper semtlerin kent merkeziyle
organik bir bütünle_mesi söz konusu olmaktad1r. Dier yandan kent, 19. yüzy1ldan itibaren Atlantik endüstri bölgelerinin ilgisi ve
etkisi alan1na girmi_tir. Beyolu (Pera) ve Galata balam1nda; merkezi yönetim bölgesi aç1s1ndan 19. yüzy1ldan itibaren
bürokrasinin modernle_tii ve yönetim organlar1n1n kurumsalla_t11 görülmektedir. Ticari uzmanla_ma, d1_ dünya ya_am1nda
finansal ve ticari sermayenin younla_mas1 sonunda artmaktad1r ve bu süreç özellikle Galatada ve genel olarak Beyolunda
izlenmektedir. Çünkü ticarethaneler, büyük maazalar ve konumuz aç1s1ndan somut ögeler olan hanlar burada geli_mi_tir; bu da
ticari ve ekonomik i_ler aç1s1ndan önemli dei_imlere yol açm1_t1r. Böylece; 0stanbulda eski çar_1lar1n ticari ve finansal
mekân olma özellikleri devam ederken, Galata ve Beyolunda maazalar, ticarethane ve depolama etkinlikleri toplanmaya
ba_lam1_t1r. Yani 0stanbul ve özellikle Beyolu-Galata göz önüne al1n1rsa, iki merkezli bir metropol olu_mu_, bu da ikili bir
yap1y1 olu_turmu_tur. Konut bölgesi olmas1 aç1s1ndan Beyolu ve Galata bölgelerinde biti_ik düzen ve kâgir binalar artm1_t1r
ve eski 0stanbulun ah_ap yap1lar1na hem mekânsal hem de faaliyetsel aç1dan tepeden bakmaya ba_lanm1_t1r. Öyle ki;
varl1kl1 s1n1flar Balat, Fener ve Samatyay1 terk edip Beyolu- Galata taraf1na geçmi_tir. Kentiçi bu hareketlilik yan1nda
banliyö semtleri yarat1lm1_; Kad1köy, Bak1rköy, Ye_ilköy (Ayastefanos) yeniden _ekillenmi_tir. Tarabya ve Yeniköy
sefarethanelerin (elçilikler) ve Levantenlerin ya_am bölgesi haline gelmi_tir.
Bu çal1_mada aç1kça vurguland11 üzere;
7) Yüzy1llarca ticaretin, 19. yüzy1lda ise finans1n merkezi olan Galata, Osmanl1 0mparatorluunda para-sermayenin
merkezi olma fonksiyonunu ve niteliini uzun y1llar boyunca sürdürmü_ ve ülkemizde kapitalizmin geli_imi sürecinde bazen çok
belirleyici ve bazen yetersiz de kalsa hep önemli bir konuma sahip olmu_tur. Türkiyenin kapitalizme geçi_inde birer belirleyici
ara durak olan Tanzimat reformu ve Balta Liman1 Ticaret Antla_mas1, kapitalist ili_kilere entegrasyona zemin
haz1rlayan Galatan1n rolünü daha belirgin hale getirmi_tir çünkü yüzy1llarca al1_k1n olduu finans merkezi olma özelliini
ta_1m1_t1r.
Galata, Türkiyenin sermaye mekân ve haritas1nda finans sermayenin younla_mas1n1n izlenebilecei bir kentsel mekând1r
da. Cumhuriyetin kurulu_una kadar bu niteliini koruyan Galata, yeni Türkiyenin kurulu_u öncesinde 0stanbulun i_gali ve
Rumlar1n mübadelesi ile ba_layan süreçte eski finansal gücünü ve belirleyiciliini kaybetmi_tir. Ulus-devlet olu_umu ise onun
finans merkezi olma özelliini giderek yitirmesine yol açm1_t1r. Daha önce de vurguland11 üzere, Cumhuriyetin ilan1 ve
0stanbul ve Galatada younla_an ekonomik güç, birim ve ili_kilerin çou Ankaraya ta_1nmas1 ile Galata eski önemini yitirmi_tir.
Yani, Osmanl1da kapitalizmin finansal ve mekânsal yay1lmas1na paralel olarak, kapitalizme kurumsal, yasal ve mekânsal
geçi_ aç1s1ndan süreklilikler kadar kopu_lar1n da ya_anmas1 sözkonusudur.
Çal1_mada; kapitalizmin 0stanbul örneinde görülecei gibi, sermaye haritas1 ticaretin ve finans1n evleri olan Galata
hanlar1ndan hareketle ele al1nm1_t1r. Bu hanlar ticaretin ve para-sermayenin dola_1m yönünü ve dei_imleri aç1a ç1karan
birimlerdir. Çünkü Galata hanlar1, genel olarak sermayeden tekil sermayelere ini_i ve sermayeler aras1 rekabet ve i_birliini
de göstermektedir.
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Çal1_man1n bir önemli vurgusu; ulus-devlet, milli iktisat dönemi, Varl1k Vergisi vb düzleminde Galatan1n devre d1_1
b1rak1lmas1 ve 19. yüzy1l1n finans merkezi olarak tarihin tozlu sayfalar1nda yerini tekrar almaya ba_lamas1d1r.
Buradan, Galata ötesi Beyolu, ^i_li ve Maslak (Mashattan) mekânlar1n1 içeren sermaye haritas1n1n yeniden çizilmesi gerei
ç1karsamas1 yap1labilir.

8) 0stanbul-Galataya bir güzelleme yap1l1rsa, söylenecek söz Nea Roma, Bizans, Konstantinopolis, 0stanbul çizgisinde; Ben
0stanbulum, _ehirlerin _ehri, metropollerin kraliçesi, 0mparatorlar gözdesi, sultanlar diyar1, yeryüzü incisiyim... 0stanbulum
Ben, Ön Asyan1n, Yak1n ve Orta Dounun, Balkanlar1n ve Dou Egenin, Kafkaslar1n ve Dou Akdenizin en Avrupal1s1y1m
Ben! Ça açan, ça kapayan en güçlü _ehriyim bu diyarlar1n, dou_tan Avrupal1y1m, hem Bizansl1, hem Romal1, hem Osmanl1,
hem Türküm!.. Bir baca1m1 Avrupaya öbürünü Asyaya atm1_, içinden deniz geçen en e_siz _ehirim Ben! Yedi mübarek tepeme
sereserpe yay1lm1_ _ehr-i azâm1m Ben. 0stanbulum Ben; geçmi_in ve gelecein dengesi, yeryüzünün 2700 y1ld1r menapoza
girmeyen tek di_isiyim! Benim ad1m 0stanbuldur (Buket Uzuner, 0stanbullular).

Nihat Falay
{tab=MEHMET TÜRKAY}

Birkaç Söz

0çinde bulunduumuz corafyan1n kapitalizm ile kar_1la_mas1, uyum salama çabalar1 ve nihayet biri dierinden farkl1
kapitalistle_me süreçlerinin bir ba_ka taraftan okunmas1 ve/veya deerlendirilmesi kar_1m1za Osmanl1 0mparatorluunun
çözülme sürecini getirecektir. Bu süreç ayn1 zamanda Osmanl1 0mparatorluu ile genel olarak, erken kapitalistle_me sürecine
giren ve farkl1 formlarda kendi aralar1nda çat1_an kapitalist ulus devletlerden olu_an bir Bat1 ile mevcut ili_kilerin
asimetrik bir sürece girdii tarihsel bir döneme tekabül etmektedir. Burada vurgulanan asimetrik ili_ki içinde kullan1lan Bat1 bu
balamdaki tan1m1 gerei kapitalizmin ortaya ç1kt11, kendi içinde ve d1_ar1ya, dier corafyalara yay1lmas1n1 temsil eden
sembolik bir nitelie sahiptir. Bu alanda yap1lan çal1_malar1n önemli bir k1sm1 Bat1y1 sadece kültürel kodlar ve buna bal1
olarak ya_am tarz1 ile tan1d1klar1, anlad1klar1 ve en nihayet anlatt1klar1 için bir bütünsellik içinde deerlendirememektedirler.
Bu durum esas itibar1 ile ne ile ura_t1klar1n1 gerçekten anlamaya f1rsat vermeyen, sorgulama ko_ullar1n1n hiçbir biçimde
gündeme gelmedii bir analiz çabas1yla dorudan balant1l1d1r. Vurgulamaya çal1_t11m handikaplarda kritik olan; bütünsel bir
i_leyi_e sahip olan kapitalizmin kompart1manlara ayr1larak anla_1lma ve deerlendirilmeye dönük bir perspektifin yayg1n
kabul görmesine dairdir.
Bu çerçevede Türkiyenin kapitalistle_mesinin tarihsel mimarisini görmek, izleyebilmek önem kazanmaktad1r. Türkiye ifadesi
kendi ba_1na bir _ey ifade etmez böyle bir balamda. Çünkü, ancak Türkiye olmay1 önceleyen süreçte ya_ananlar göz önüne
al1nd11nda sonras1n1 anlaml1 bir yere oturtabiliriz. Bu çerçevede bakt11m1zda bu çal1_man1n temel sorunsal1n1
anlayabilmek, kapitalizmin mekânsal olarak yay1lma dinamik ve eilimlerini kendi tarihsellikleri içinde deerlendirebilmekle
mümkündür.

Bu anlamda, kapitalizmin Bat1 Avrupadan dier corafyalara mekânsal olarak yay1lmas1, baz1 durumlarda ard1_1k baz1
durumlarda e_zamanl1 süreçler olarak hayata geçmi_tir. Kendi içinde çat1_mal1 olan Bat1 Avrupa kapitalizmi ile Osmanl1
0mparatorluunun kar_1 kar_1ya gelme serüveni deneyim ve etki farkl1l1klar1yla beraber deerlendirildiinde yeni ko_ullarda
kar_1la_man1n gerekliliklerine uygun olarak mekânsal kar_1la_may1 anlaml1 ve sürekli k1lacak yeni ili_kilerin ta_1nmas1
ve daha da önemli olan1, bu ili_kileri sürekli k1lacak kurumlar1n olu_mas1 ve/veya olu_turulmas1 ba_layan dönü_ümün mant1ki
sonuçlar1na ula_1lmas1n1n ko_ullar1n1n olu_mas1 anlam1na gelecektir.

Yukar1da paragrafta vurgulanan ili_ki ve süreçlerin Osmanl1n1n çözülme sürecinde hangi aktörler arac1l11yla ve nas1l hayata
geçtiinin anla_1lmas1nda da kar_1m1za, birbirinden farkl1 mekânlarda farkl1 faaliyet alanlar1 ç1kacakt1r. Kapitalizmle
eklemlenme süreci, olu_maya ba_layan sermayenin dallar1n1n, finans, üretici ve meta sermayenin aktörlerinin sürece farkl1
tepkiler vermesini de beraberinde getirecektir. Bu çal1_ma kendi alan1n1 finans sermayenin ya_anan kapitalist
eklemlenme sürecinde nas1l bir yol izledii ve hangi aktörler arac1l11 ile bu i_levi yerine getirmeye çal1_t11 üzerine
younla_maktad1r. Söz konusu eklemlenme süreci kendi tarihselliinde hangi mekânda, hangi aktörlerle hayata geçmi_tir ve
sonras1nda nas1l bir dönü_üm ya_anm1_t1r sorular1 bu çal1_man1n genel aks1n1 olu_turmaktad1r. Dolay1s1 ile büyük ölçüde
finans sermayenin etkiledii asimetrik bir eklemlenme sürecinde sermayenin mekansal olarak nas1l bir da1l1m ya_ad11 bu
çal1_mada sermayenin haritalanmas1 kavram1yla kar_1lanmaktad1r. Bu haliyle sermaye ve mekân ili_kisi ve i_levini
merkeze alan bir çerçevede soruna yakla_1ld11nda çal1_man1n özellii gerei Galata kendi ba_1na kritik bir mekân olarak
ortaya ç1kmaktad1r.

Kapitalistle_me süreci kendi içinde çeli_en, farkl1la_malardan olu_an e_itsiz ve bile_ik bir süreç olarak ya_anmaktad1r. Bu
çal1_mada olduu gibi sürecin bütünsellii göz önüne al1nd11nda geçmi_i deerlendirmek/anlamak, bugüne ve ya_anmakta olanlar
dair isabetli tespitler yapmay1 kendi tarihsellii içinde olanakl1 k1lmaktad1r. Bu çal1_ma vurgulanan sorunlu alanlar1n
anla_1lmas1 ve çözülmesine dair yap1lan ve yap1lacak olan çal1_malara önemli bir katk1 nitelii ta_1maktad1r. Mekânsal olarak
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Galata da yerle_en finans sermayenin Osmanl1n1n son döneminde nas1l bir yer, etki ve faaliyete sahip olduu çal1_mada
ticaret y1ll1klar1 üzerinden hem fonksiyonuna göre hem de mekâna nas1l yerle_tiklerine göre s1n1flanmakta ve bu çerçevede
hanlar1n önemi ortaya konmaktad1r.
Dier taraftan Osmanl1n1n çözülmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin kurulu_ süreci bu çal1_man1n bir dier boyutunu
olu_turmaktad1r. Bu süreçte çal1_mada vurgulananlar, ya_ananlar1 me_rula_t1rmamay1 ak1lda tutarak, kapitalist
rasyonelin i_leyi_i ile ilgilidir. Osmanl1dan Cumhuriyete geçi_te ya_anan süreçteki sermaye birikiminin ulusal dönü_ümü olarak
tan1mlayabileceimiz durum, cumhuriyet döneminde ya_anan Varl1k Vergisi ve çal1_man1n kendisini tarih dilimi d1_1nda
olmakla birlikte 6-7 Eylül olaylar1 gibi, servetin el dei_tirmesiyle sonuçlanan kapitalist rasyonelin mant11na uygun
geli_meleri içermektedir. Bir mekân1n sermayenin talepleriyle biçimlenmesine iyi bir örnek olan Galata ve çevresi kapitalist
sermaye birikim sürecinin dei_en gereksinimlerine sürekli cevap veren bir mekân olarak öne ç1kmaya bugün de devam
etmektedir.
Nihai olarak Ba_ak Ergüderin bu çal1_mas1 Türkiye kapitalizminin bugün ya_ad11 sürecin geçmi_teki izlerine 1_1k tutacak
tarihsellikleri aç1a ç1karan bir nitelie sahiptir. Tarih tekerrür etmez ama bu çal1_madaki bak1_ aç1s1, tarihin izlerini bugün
yaananlar1n kendi tarihsellikleri içinde izlenebilirli¬ini de takip edebilmemizi mümkün k1larak geçmie do¬ru ve geçmiten
bugünlere iz sürülebilmesine katk1 yapacakt1r.

Mehmet Türkay
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"Osmanl1dan Cumhuriyete geçi_te ya_anan süreçteki sermaye birikiminin ulusal dönü_ümü olarak tan1mlayabileceimiz durum,
Cumhuriyet döneminde ya_anan Varl1k Vergisi ve çal1_man1n kendisinin tarih dilimi d1_1nda olmakla birlikte 6-7 Eylül
olaylar1 gibi, servetin el dei_tirmesiyle sonuçlanan kapitalist rasyonalin mant11na uygun geli_meleri içermektedir. ... Tarih
tekerrür etmez ama bu çal1_madaki bak1_ aç1s1, tarihin izlerini bugün ya_ananlar1n kendi tarihsellikleri içinde izlenebilirliini
de takip edebilmemizi mümkün k1larak geçmi_e doru ve geçmi_ten bugünlere iz sürebilmesine katk1 yapacakt1r.
Mehmet Türkay

Çal1_mada; kapitalizmin 0stanbul örneinde görülecei gibi, sermaye haritas1 ticaretin ve finans1n evleri olan Galata
hanlar1ndan hareketle ele al1nm1_t1r. Bu hanlar ticaretin ve para-sermayenin dola_1m yönünü ve dei_imleri aç1a ç1karan
birimlerdir. Çünkü Galata hanlar1, genel olarak sermayeden tekil sermayelere ini_i ve sermayeler aras1 rekabet ve i_birliini
de göstermektedir. Çal1_man1n bir önemli vurgusu; ulus-devlet, milli iktisat dönemi, Varl1k Vergisi vb. düzleminde Galatan1n
devre d1_1 b1rak1lmas1 ve 19. yüzy1l1n finans merkezi olarak tarihin tozlu sayfalar1nda yerini tekrar almaya
ba_lamas1d1r.
Nihat Falay
http://eski.savportal.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 16 June, 2019, 14:10

Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

{/tabs}

http://eski.savportal.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 16 June, 2019, 14:10

