
III
Bir Ermeni Bürokratının Portresi: 

Vezaret Rütbesine Ulaşan İlk 
Gayrimüslim Karabet Artin Davud Paşa

Arş. Gör. Dr. Musa KILIÇ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskişehir

Giriş

Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin çeşitli hizmetlerde istihdam 
edildikleri görülmüşse de bunlar tercümanlık, hekimlik ve mimarlık 
gibi birkaç görevle sınırlı kalmıştır. Fakat Tanzimat döneminde başlayan 
reform süreci ile birlikte gayrimüslimlerin devlet hizmetine girmeleri 
konusunda da kayda değer değişiklikler gözlemlenmiştir. Bunun iki ana 
nedeni vardır. İlki reform süreci, bürokrasinin Avrupa’da var olan kabine 
sistemi şeklinde yeniden örgütlenme çabaları, merkezileşme ve tekno-
lojik ilerlemenin yeni alanlar ortaya çıkarması gibi nedenlerin devletin 
memur ihtiyacını arttırmasıdır. Doğal olarak, özellikle nitelikli elemana 
ihtiyaç duyulan alanlardaki memur ihtiyacını Müslümanlar arasından 
karşılamakta zorlanan devlet, gayrimüslimlerden faydalanma yolunu 
seçmiştir. İkincisi ise miilliyetçi hareketlerin gayrimüslimler üzerin-
deki etkisini azaltarak ülkenin parçalanmasının önüne geçmek isteyen 
Babıâli’nin Osmanlılık ideolojisine paralel reformları hayata geçirmesi-
dir. Tüm tebaanın eşitliğini temel alan böyle bir ideolojinin gayrimüs-
limlerin devlet hizmetinde görev almalarını engellemesi düşünülemezdi. 
Nitekim Islahat Fermanı ile devlet memurluğunun her vatandaşa açık 
olduğu ve en üst makama kadar yükselmelerinin önünde hiçbir engel 
bulunmadığı ilan edilmiştir.

İşte bu makalenin konusu olan Karabet Artin Davud Paşa’nın biyog-
rafisi, hem vezaret rütbesine ulaşan ilk gayrimüslim olduğu için hem de 
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hangi niteliklerinin Osmanlı bürokrasisinde yer edinmesini ve yüksel-
mesini sağladığını görmek açısından büyük önem arz eder.

Ailesi, Eğitimi ve Hariciye Nezareti’ndeki İlk 
Kariyer Dönemi 

Ermeni Katolik milletinden olan Karabet Artin Davud, 1816 yılı-
nın Mart ayında İstanbul’da doğmuştu1. Çok fazla bilgi sahibi olma-
dığımız Davudyan ailesi Ankara kökenli olmakla birlikte uzun 
yıllardır İstanbul’da yaşamakta ve sarraflıkla uğraşmaktaydı2. İyi bir 
şekilde yabancı dil öğrenmesi için önce Galata’da yaşayan bir Fransız 
ailenin yanına verilen Davud Karabet daha sonra İzmir’deki bir Fransız 
Koleji’nde eğitim almıştır. Bir süre 1839 yılında devletin ihtiyacı olan 
memurları yetiştirmek üzere kurulan Mekteb-i Maarif-i Adliye’ye 
devam ettikten sonra3 Osmanlı bürokrasisine intisap etmiştir. İlk olarak 
Mekteb-i Harbiye’de hocalık yapmış4 ve ardından daha iyi eğitim alma 
fırsatı veren ve gelecekteki kariyeri için gerekli nitelikleri kazanacağı 
Hariciye Nezareti’nde görev almıştır. 

Bilindiği gibi 1821’de Rum İsyanı’nın başlamasından sonra artık 
Divan tercümanlığı görevini yürüten Rumlara güvenilemeyeceği gerek-
çesiyle hem tercümanlık vazifesini yerine getirmek hem de genç müs-
lüman memurlara Fransızca öğretilmesi için Babıâli Tercüme Odası 
kurulmuştu. Rum İsyanı’nı bastırmakta yaşanan başarısızlık ve Kavalalı 
Mehmed Ali Paşa sorunu Babıâli için Avrupa ile diplomatik ilişki-
leri geliştirmenin gerekliliği ortaya çıkarmıştı. Bu kapsamda ilk olarak 
1821 yılında kapatılan Avrupa başkentlerindeki diplomatik temsilci-
likler yeniden açılmaya başlandı. 1836 yılında Reisülküttaplık kurumu 
Avrupa’daki kabineler tarzında yeniden örgütlenerek Hariciye Nezareti 
adını aldı. Tüm bu gelişmeler Hariciye Nezareti’nde istihdam edilecek 
kalifiye, özellikle Fransızca bilen, personel ihtiyacını arttırmıştı. Oysa 
Babıâli Tercüme Odası’ndan yetişen birkaç memur bu ihtiyacı karşı-
layamamaktaydı. Bundan dolayı bir yandan Babıâli Tercüme Odası’na 
yetiştirilmek için gönderilen Müslüman memur sayısı arttırılırken diğer 
yandan diplomasi hizmetinde gayrimüslimlerden yeniden yararlanıl-
maya başlanmıştır5.

Yabancı dillere olan vukufiyeti ile dikkat çeken Davud Efendi de6 
Hariciye Nezareti’ne intisap eden gayrimüslimler arasına katılmıştır. 
Hariciye Nezareti’ndeki ilk görev yeri farklı zamanlarda yeniden vazife 
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alacağı Berlin sefareti olmuştur. Bu sefarette çalıştığı dönemlerde daha 
iyi eğitim alma fırsatı da bulmuştur. Berlin Üniversitesi’nde hukuk 
eğitimi almış ve dönemin Prusya’sının en önemli üniversitelerden biri 
olan Jena’da doktorasını yapmıştır7. Yine Berlin’de görev yaptığı sırada, 
antik Germen kavimlerinin hukuk ve geleneklerine dair “Histoire de la 
Législation des Anciens Germains” adlı iki ciltlik bir eser kaleme almış8 
ve Berlin Bilimsel Akademisi’ne kabul edilmiştir9.

1837 yılında Berlin’e elçi tayin edilen Kamil Paşa’nın yanında sefaret 
tercümanlığı Davud Efendi’nin Hariciye Nezareti’ndeki ilk görevidir. 
Fakat Kamil Paşa, Berlin’deki vazifesi sona ererken Davud Karabet’in 
Fransızca’yı iyi bilmesine rağmen uygunsuz hareketlerde bulunduğunu 
bu yüzden kendisi ile birlikte İstanbul’a geri dönmesi gerektiği bildiril-
mişti10. Yine de görevden alınma talebinin yerine getirildiği konusunda 
kesin bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü Kamil Paşa’nın elçilik görevinden 
ayrılmasından kısa bir süre sonra Davud Karabet’i Berlin maslahatgü-
zarlığını üstlendiği görülür. Bu atamanın Osmanlı tarihi açısından bir 
önemi de ilk defa bir Ermeni’nin dış temsilciliklerden birinin başında 
görev almasıdır11. 

Davud Karabet’in maslahatgüzarlık vazifesine başladığı tarihi kesin 
olarak tespit edememekle birlikle Kuneralp’in verdiği bilgiye göre 
1840-Aralık 1842 tarihleri arasında Berlin mukim maslahatgüzar-
lığı görevinde bulunmuştur12. O halde, Kasım 1839’da atanan Nuri 
Efendi’nin ardından vazifeye başlamış ve Talat Efendi’nin ortaelçiliğe 
tayinine kadar görevinde kalmış olması gerekir. Fakat Talat Efendi’nin 
atandığını gösteren 4 Ocak 1843 tarihli Takvim-i Vekayi’de belirtildi-
ğine göre, Berlin sefareti bir süredir boştu13. Bizim buradan çıkardığımız 
anlam Karabet Efendi’nin geçici maslahatgüzar olarak görevlendirildi-
ğidir. Nitekim maslahatgüzarlığın ardından daha alt sınıftaki görevlere 
tayin edilmesi bu durumu teyit etmektedir. 

Berlin’deki görevinden sonra Paris Sefaret Baştercümanlığı’nı üst-
lenen Davud Karabet, 1843’de İstanbul’a geri döndü14. Fakat Şevket 
Efendi maiyetinde yeniden Berlin’de görev aldı15. Ekim 1846’da, Şevket 
Efendi’nin Divân-ı Hümâyûn Beylikçiliği’ne atanmasının ardından 
onun yerine Viyana Sefareti çalışanlarından Sami Efendi getirilmişti. 
Sami Efendi, görevine başlayıncaya kadar David Karabet geçici ola-
rak Berlin Maslahatgüzarlığı’na tayin edilmiş16 ve bir yıl sonra yeniden 
İstanbul’a dönmüştür17.
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Sami Efendi’nin Berlin’in havasına alışamadığı ve ailesinden uzak 
kaldığı için görevini bırakmak istemesi sonucu, Nisan 1848’de Davud 
Karabet bir kez daha maslahatgüzarlığa tayin edildi18. Eylül 1850’ye 
kadar maslahatgüzarlık görevine devam eden Davud Karabet, Konstantin 
Karaca’nın ortaelçilikle Berlin’e atanmasından dolayı Viyana Sefaret 
Müsteşarlığı’na getirildi19. Yaklaşık bir yıl bu görevinde kalan Karabet, 
özel işleri için İstanbul’a geldiğinde geri dönmesine gerek olmadığı 
için, maaşı 6.000 kuruştan 2.000 kuruşa indirilerek bir müddet Babıâli 
Tercüme Odası’na devam etti 20. Babıâli Tercüme Odası’nda özellikle 
İngilizce evrakın tercümesiyle ilgilendi21. Yine burada görev yaptığı 
sırada çeşitli vazifelerle yurt dışına gitti. 1853 yılında 15 bin kuruş harcı-
rah ile borçlanma müzakereleri için Paris’e gönderilmişti22.1855 Viyana 
Konferansı’nda Âlî Paşa’nın beraberinde giden heyette yer almıştı23. 

1856 yılında Viyana Başşehbenderi Pozan Manas’ın vefatı üze-
rine onun yerine tayin edildi24. Yaklaşık dört yıl boyunca Viyana 
Başşehbenderliği yapan Davud Efendi bu görevi sırasında Tuna Sevâhili 
Komisyonu’na Osmanlı delegesi olarak seçilmiş ve “seyr-ü sefain ve 
fecc-i imtiyazat ve tasdikname-i sefain maddelerine dair” komitenin 
birinci azası olarak görev almıştır25. Yine 1857 yılında Viyana’da top-
lanan “Milel-i Avrupanın tahkik-i ahvâl-i memâlikine” dair kongrede 
Osmanlı Devleti’nin temsilciliğini üstlenmiştir26.

1860 yılında Osmanlı bürokratik yapısında yeni ama önemi giderek 
artan bir görev olan Telgraf Müdürlüğü’ne tayin edildi. 1855 yılında 
tanışılan elektrikli telgraf, kendisiyle neredeyse eşzamanlı Osmanlı 
yaşamına giren buharlı trene nazaran daha çabuk yaygınlaşmıştı. Elbette 
bunda altyapı maliyetinin düşük olmasının etkisi vardı ancak merkezin 
taşra üzerindeki otoritesini arttırdığı için daha çabuk benimsendiğini 
de göz önünde bulundurmak gerekir27. Âli Paşa’nın mühürdarı Mehmet 
Efendi’nin azliyle Telgraf Müdürlüğü’ne Davud Efendi’nin getirilme-
sinde de bu görevin ehemmiyet kazanması, iş yoğunluğunun artmasın-
dan dolayı malumatlı olması ve Fransızca’ya vukufuyeti etkili olmuştur28.

Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığı
Osmanlı toprakları arasına I. Selim döneminde dahil olan Lübnan 

etnik yapısındaki çeşitlilikten dolayı huzurun devamlılığını sağlamak 
oldukça güç bir bölgeydi. Özellikle nüfus çoğunluğunu elinde bulun-
duran Dürzi ve Marunî grupları arasındaki nüfuz mücadelesi asayişi 
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bozmaktaydı. İlk zamanlarda Lübnan’ın idaresinde söz sahibi olan 
Dürziler sonraları üstünlüklerini Marunîlere bırakmak zorunda kal-
mışlardır. Özellikle 1833’de imzalanan Kütahya Antlaşması ile bölge 
yönetiminin Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’ya bırakılmasıyla Marunîler 
güçlerini arttırmış ve pek çok Dürzi ailesi sürgün edilerek mallarına 
el koyulmuştur. 1840 yılında Cebel-i Lübnan’ın tekrar Osmanlı yöne-
timine geçmesiyle geri dönme imkanı bulan Dürziler ile Marunîler 
arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Marunîlerin Fransa ve 
Dürzilerin İngiltere tarafından himaye edilmeleri sorunun çözümünü 
daha da zorlaştırmaktaydı. Bu devletlerin müdahalesinden korkan 
Babıâli, 1845 yılında Hariciye Nazırı Şekip Efendi’yi bölgeye gönder-
miş ve onun gayretleriyle Cebel-i Lübnan’a yeni bir düzen getirilmişti. 
Buna göre bölge biri Marunî ve diğeri Dürzi iki kaymakam tarafından 
idare edilecekti. Ayrıca, farklı etnik grupların temsil edildikleri karma 
meclisler kurulacaktı. 1850 yılında bazı küçük değişikliklere uğrayan bu 
yapı kısa bir süre için dahi olsa bölgedeki barışı yeniden tesis etti29.

1860 yılında Dürziler ile Marunîler arasındaki çatışmalar yeniden 
başlamış ve olaylar Suriye’ye de sıçramıştı. Uluslararası baskılar sonucu 
Hariciye Nazırı Fuad Paşa bölgeye gönderildi. Fuad Paşa’nın Şam Valisi 
Ahmed Paşa da dahil ihmali bulunan pekçok görevliyi idam ettirmesi 
ve isyancılara karşı aldığı tedbirler sonucu olayların önüne geçilebilmiş-
tir. Fakat Cebel-i Lübnan’daki siyasi durumun nasıl olması gerektiği 
tartışılır hale gelmiştir. Bundan dolayı Ekim 1860’da Cebel-i Lübnan 
sorununu halletmek üzere Fuad Paşa başkanlığında İngiltere, Fransa, 
Avusturya, Rusya ve Prusya temsilcilerinin katılımı ile bir komis-
yon kuruldu. Komisyonun çalışmaları neticesinde 9 Haziran 1861’de 
Cebel-i Lübnan Nizamnamesi kabul edilmiştir30.

Cebel-i Lübnan Nizamnâmesi’nin ilk maddesi idare yetkisini elinde 
bulunduracak mutasarrıfa dairdi. Buna göre; Cebel Lübnan Osmanlı 
tebaasından ve Babıâli’ye bağlı bir Hristiyan mutasarrıf tarafından 
yönetilecekti. Mutasarrıf ömür boyu için değil belli bir süre için atana-
caktı. İdare bölgesinin asayiş ve nizamını sağlamak, yönetimi altındaki 
memurları tayin etmek, oluşturulacak yerel meclisi toplamak ve baş-
kanlık etmek görevleri arasındaydı31. Avrupa devletlerinin müdahalesi 
ile hazırlanmış olmasına ve bölgeye özerklik kazandırmasına rağmen 
merkezi otoritenin bölge üzerindeki nüfuzu koruması açısından 1845 
yılında tesis edilen idari sisteme göre daha avantajlıydı. Öncelikle bölge 
birbiriyle çatışan çift başlı bir yönetim anlayışından kurtulmuştu. Ayrıca 
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mutasarrıfın Hıristiyan olmasına rağmen yerel unsurlardan seçilme 
zorunluluğunun bulunmaması Babıâli’nin elini güçlendirmiştir. 

Babıâli bir yandan Cebel-i Lübnan’daki iç savaşı sona erdirerek 
barışı tesis etmeli diğer yandan da Avrupa devletlerinin kendi içişle-
rine müdahalesini engellemeliydi. Bu yüzden ilk atanacak Hıristiyan 
mutasarrıf özenle seçilmek zorundaydı. Fakat Babıâli’nin çok fazla 
alternatifi yok gibidir. Yerel ahalinin önde gelenleri arasından seçilecek 
bir isim Osmanlı yerine kendisini destekleyen Batılı devletin çıkarlarını 
gözetebilir ve beklenenin tersine iç savaşı yeniden başlatabilirdi. Zaten 
müzakereler sırasında Fransa’nın baskısına rağmen Marunî kökenli 
olmayan bir Katoliğin mutasarrıflığa tayin edilmesi konusunda anlaşma 
sağlanmıştı32. 

Cebel-i Lübnan mutasarrıflığına getirilecek kişi Osmanlı’ya sadık, 
yerel halk için tarafsız, yeni bir yapı kurulacağı için bürokrasinin işle-
yişini bilen, dış müdahaleye maruz kalınabilecek bir görev olduğu için 
uluslararası diplomasiden ve Avrupa siyasetinden haberdar olan bir 
isim olmalıydı. Ancak bu durumda da bazı problemler ortaya çıkıyordu. 
Öncelikle bu tür niteliklere sahip üst düzey gayrimüslim bürokratların 
sayısı pek azdı ve bunların arasında Katolik olanların sayısı birkaç kişiyi 
geçmiyordu. Aynı zamanda seçilecek aday konusunda Avrupa devletle-
rinin herhangi birinin itirazı olmamalıydı. 

Nihayet Babıâli Cebel-i Lübnan mutasarrıflığına Telgraf müdür-
lüğü görevinde bulunan Davud Efendi’yi atamıştı. Herhangi bir itiraza 
meydan vermemek isteyen Âlî Paşa, bu atamanın yapılmasında yalnızca 
Davud Efendi’nin Osmanlı’ya bağlılığı ile görev için yeterli niteliğe 
sahip olmasının etkili olduğunu ve başka bir devletin dayatmasının söz 
konusu olmadığını bildirmek zorunda kalmıştır33. Gerçekten de Davud 
Efendi, hem eğitim düzeyi olarak hem de uzun yıllar Osmanlı bürok-
rasisinde özellikle Hariciye Nezareti’nin çeşitli kademelerinde çalıştığı 
için mutasarrıflık görevini yerine getirebilecek nitelikteydi. Fakat ismini 
ilk defa gündeme getiren Babıâli olsa bile İngiliz Elçisi Henry Bulwer’in 
bir Arap Hıristiyanı olan Franko Kusa’yı önermesine karşılık34 Fransa 
mutasarrıflığa seçilmesi için Davud Efendi’yi desteklemiştir35. Bunun 
muhtemel nedeni, daha önce Paris’te görev yapması ve Fransa’nın, 
daima himayesini Ermeni Katoliklerinden yana kullanmasından dolayı 
Davud Efendi’nin Lübnan’daki çıkarlarını koruyacağına inanmalarıdır. 

17 Temmuz 1861’de Davud Karabet Cebel-i Lübnan mutasarrıfı 
olarak resmen tayin edildi. Ayrıca kendisine vezaret rütbesi verilmişti36. 
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Böylece Lübnan Mutasarrıfı Davud Karabet, Osmanlı tarihine paşa-
lığa yükselmiş ilk gayrimüslim devlet adamı olarak geçti. Bilindiği 
gibi Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimler hekimlik, tercümanlık gibi 
sınırlı görevlerde istihdam edilmekteydiler. Tanzimat döneminde gay-
rimüslimlerin istihdam alanları genişlemeye başlamışsa da belli kısıt-
lamalardan dolayı sınırlı kalmıştır. Nihayet 1856 Islahat Fermanı’nda 
“saltanat-ı seniyyemizin me’murîn ve hademesinin intihâb ve nasbı ten-
sîb ve irâde-i şâhâneme menût olarak tebaa-ı devlet-i aliyyemin cümlesi 
her kangı milletden olur ise olsun devletin hidmet ve me’mûriyetlerine 
kabul olunacaklarından…” sözleriyle gayrimüslimlerin memuriyette 
istihdamlarının ve en üst rütbeye kadar yükselmelerinin önündeki tüm 
engeller kaldırılmış oldu. Fakat Davud Karabet’in tayinine kadar hiçbir 
gayrimüslim vezaret rütbesine ulaşamamıştır. Aslında Osmanlı Devleti 
hizmetinde çalışan gayrimüslimler arasında kendisinden daha kıdemli 
olanlar bulunmaktaydı. Davud Efendi’nin ilk olarak vezarete atanma-
sında Avrupa devletlerinin Cebel-i Lübnan’a bir Katolik Hıristiyan’ın 
atanması konusundaki ısrarının etkisi büyüktü. Baskılar olmasa 
Babıâli’nin henüz, bir gayrimüslimi bu kadar yüksek bir makama getir-
meğe hevesli olduğu da şüphelidir37. Kısaca Davud Efendi’nin beklen-
medik yükselişi uluslararası konjonktürün bir neticesiydi. 

Fuad Paşa refakatinde Lübnan’a giden Davud Paşa’yı Avrupa dev-
letlerinin konsolosları Deyr-ül-kamer’e götürmek istemişlerse de 
buna müsaade edilmemiştir. Beyrut dışındaki Fıstıklık denilen mahal-
deki askeri garnizonda Avrupalı diplomatların ve yerel ahalinin önde 
gelenlerinin seyirci olarak katıldığı bir tören düzenlenmiştir. Ferman-ı 
âlîşânın okunması ve Sultan’a dualar edilmesiyle Davud Paşa resmen 
görevine başlamıştır38. Göreve başlama töreni gibi simgesel bir anlam 
taşıyan seremoni ile Cebel-i Lübnan efkar-ı umumisine kurulacak yeni 
idari yapının Avrupa devletlerinin müdahalesiyle değil Sultan’ın bah-
şının sonucu ortaya çıktığı ve Davud Paşa’nın da Babıâli’ye bağlı bir 
memur olduğu gösterilmek istenmiştir.

Davud Paşa’nın en önemli misyonu 1861 Cebel-i Lübnan 
Nizamnamesi’nde öngörülen düzenlemeleri hayata geçirmek ve huzuru 
sağlamaktı. Kozmopolit bir yapıya sahip Lübnan’da hem iç hem de dış 
dengeleri gözeterek merkezi otoriteyi daha güçlü hale getirecek yeni bir 
idari yapı kurmakta genel anlamda başarılı olmuştur. Fakat yeni idari 
yapıya karşıt hareketler de görülmemiş değildi. Özellikle Marunîlerin 
yoğunlukta olduğu Cebeli Lübnan’ın kuzeyinde Yusuf Karam Bey’in 
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liderliğindeki muhalif hareket ve çıkardığı isyan Davud Paşa’yı uğraştı-
ran sorunların başında gelir.

Kuzey Cebeli Lübnan’daki İhdin kazasının yerel Marunî beylerin-
den olan Yusuf Karam aslında 1860 olayları sırasındaki tutumu ile Fuad 
Paşa’nın takdirini kazanmış isimler arasındaydı. Bundan dolayı Fuad 
Paşa, Davud Paşa’dan yeni kurulacak idari yapıda Yusuf Karam’a da yer 
verilmesini istemişti39. Kisrevan Müdürlüğü’nü isteyen Yusuf Karam 
Bey’in bu talebi sakıncalı görülerek kendisine Zaptiye fırkası komu-
tanlığı yada Hazin müdürlüğünü kabul etmesi teklif edilmişti. Yusuf 
Karam Bey, ikinci teklifi kabul etmişse de ertesi gün istifa etmeyi tercih 
etmiştir40. Bölgesinde Davud Paşa’nın düzeni sağlama girişimlerini sek-
teye uğratmaya çalışan Yusuf Karam önce Beyrut’a gelmeye ikna edil-
miş ve ardından İstanbul’a sürgüne gönderilmiştir41.

Üç yıl kadar sürgünde kalan Yusuf Karam için 1864 yılında Davud 
Paşa’nın görev süresinin beş yıl daha uzatılması tam bir hayal kırık-
lığı olmuş ve Cebeli Lübnan’a dönerek isyan için etrafına silahlı grup-
lar toplamaya başlamıştır42. Yusuf Karam, 1866 yılı başlarında İhdin ve 
çevresinde isyan hareketi başlatmışsa da Lübnan genelinde bir Marunî 
ayaklanması çıkmasını sağlayamamış ve bir aylık direnişin ardından 
teslim olarak Osmanlı topraklarının dışına sürgün edilmiştir43. Davud 
Paşa’yı en fazla uğraştıran meselelerin başında Yusuf Karam’ın isyanı 
olsa da bu hareketi yeni bir düzen kurma çabalarına karşı bir direniş 
olarak değil yerel bir beyin çıkarları doğrultusunda yaptığı girişimler 
ve Babıâli’den ziyade Cebeli Lübnan mutasarrıfına duyulan husumetin 
neticesi olarak değerlendirmek doğru olur44.

Yusuf Karam’ın başarısızlığının altında yatan bir neden de Davud 
Paşa’nın göreve gelmesinden itibaren yerel unsurlara özellikle nüfusun 
çoğunluğunu oluşturan Marunîlere yönetimde yer vermesidir. 1864 
Nizamnamesi ile kurulan 12 üyeli yerel mecliste dört Marunî, üç Dürzi, 
iki Rum Ortodoks, bir Rum Katolik, bir Sünni ve bir Şii bulunmak-
taydı. Oysa Marunîler nüfusun yarıdan fazlasını oluşturdukları için bu 
durum temsil ilkesinde adaletsizliğe yol açıyordu. Davud Paşa, sorunu 
kendi geliştirdiği bir yöntemle aşmayı başardı. 1864 Nizamnamesi’nde 
bulunmamasına rağmen Yerel meclise başkan sıfatıyla bir Marunî’yi 
atadı. Üstelik Meclis başkanına oy hakkı ve mutasarrıfın yokluğunda 
meclisi yönetme yetkisi verilmişti. Böylece Marunîler mutasarrıftan 
sonra gelen en önemli yetkili makamı ellerinde tutacaklardı45.
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Davud Paşa, yeni rejimi kabul ettirmek için Marunî ruhban sınıfı ile 
ilişkilerinin iyi olması gerektiğinin farkındaydı. Bu yüzden yerel mec-
lis ve mahkeme üyelerinin seçimlerinde ya ruhban sınıfından olan ya 
da onların desteklediği adaylar arasından seçimler yaptı. Ayrıca nüfuzu 
güçlü olan Dürzi ailelerinin önde gelenlerini yönetimden uzak tutarak 
Marunîlerin memnuniyetini kazandı46. 

Yeni düzenin kurulmasında sağladığı başarı Davud Paşa’yı göreve 
başladığı ilk yılların tersine Babıâli’den daha bağımsız hareket etme 
konusunda cesaretlendirmiştir. Cebeli Lübnan’ı politik, yönetimsel ve 
ekonomik açıdan daha otonom hale getirmek istiyordu. Suriye valisi 
Mehmed Raşid Paşa ile mücadele pahasına idaresi altındaki bölge-
nin sınırlarının genişletilmesi talebinde bulundu. Nisan 1868’de belki 
taleplerinin karşılanması umudu ile İstanbul’a girerek istifasını sundu. 
Garantör devletlerden Fransa’nın itirazına rağmen Cebeli Lübnan’ın 
merkezi hükümetten daha fazla kopmasını istemeyen Babıâli Davud 
Paşa’nın istifasını kabul ederek yerine Franko Nasri Paşa’yı tayin etti47.

Nafia Nazırlığı Döneminde Rumeli Demiryolları 
Meselesi

Davud Paşa’nın Cebeli Lübnan mutasarrıflığından herhangi bir 
gerekçe gösterilmeden alınması garantör devletlerin özellikle Fransa’nın 
tepkisine neden olabilirdi. Bu sebeple Davud Paşa’nın başka bir göreve 
kaydırılması Babıâli’ce uygun görülmüş gibidir. 1867 yılında Ermeni 
asıllı Kirkor Agaton Efendi Nafia Nazırı olarak tayin edilmişti. Böylece 
ilk kez bir gayrimüslim Osmanlı kabinesinde görev almış oluyordu48. 
Agaton Efendi’nin Mart 1868’de vefat etmiş olmasından dolayı gerekli 
liyakata sahip olan Davud Paşa Nafia Nazırı tayin edildi49. Davud Paşa 
için bir nevi terfi anlamına gelen bir göreve tayini Avrupa devletlerinin 
yapabilecekleri itirazların da önlenmesini sağlamıştır50. 

Rumeli demiryollarının inşası Nafia nazırı olarak Davud Paşa’nın 
gündemini en çok meşgul edecek mesele olmuştur. Osmanlı Devleti, 
dönemin en modern ulaşım sistemi olan demiryollarına kayıtsız kala-
mayacağının farkındaydı. Fakat devletin teknolojisi konusunda yeterli 
birikime sahip olmaması ve ekonomik açıdan zor durumda bulunma-
sından dolayı devletin bizzat demiryolu inşasına girişmesi söz konusu 
olmamıştır. Bundan dolayı ilki 1856 yılında İngilizlere verilen İzmir-
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Aydın hattı olmak üzere demiryollarının yapımı Avrupa devletlerinin 
çeşitli şirketlerine imtiyazlar karşılığında ihale edilmiştir.

İstanbul’dan başlayıp Edirne ve Balkanları geçerek Avrupa hatla-
rıyla birleştirilmesi öngörülen Rumeli demiryollarının inşa edilmesinin 
çeşitli ekonomik, askeri ve siyasi nedenleri bulunmaktaydı. Avrupa dev-
letleriyle irtibatın kolaylaşarak sanayi ile ticaretin gelişmesine yapacağı 
katkı ve bölgede çıkabilecek muhtemel savaş ya da isyanlarda asker sev-
kiyatında sağlanacak kolaylık bu nedenlerin en önemlileriydi. Nitekim 
meselenin önemini kavrayan Osmanlı Devleti, ilki 1857 yılında olmak 
üzere 1860 ve 1868 yıllarında üç farklı şirketle mukavele imzalamıştır. 
Fakat şirketlerin hiçbiri mukavele şartlarını yerine getirememiş olmala-
rından dolayı yapılan anlaşmalar feshedilmiştir51.

Bu girişimlerden beklediği sonucu alamayan Osmanlı hükümeti, 
Rumeli demiryolları gibi büyük bir projenin hakkından gelebilecek bir 
şirket bulması amacıyla 1869 yılının başlarında Nafia Nazırı Davud 
Paşa’yı Avrupa’ya göndermiştir. Burada bazı mali çevrelerle ilişki kurup 
ülke çıkarlarının korunması açısından en uygun şartları arayacaktı52. 
Fakat Rumeli demiryollarının yapımını üstlenecek bir şirket bulmakta 
zorlanan Davud Paşa, iki aylık müzakerelerin ardından 17 Nisan 1869’da 
aslen Macar Yahudisi olan Baron Maurice de Hirsch ile bir mukavele 
imzalamaya muvaffak olmuştur53.

İmzalanan mukavele incelenmek üzere ilk önce Şurâ-yı Devlet’e 
havale edilmesi gerekirken hemen tasdik edilmesi bahanesiyle ama 
aslında herhangi bir tadilata uğramaması amacıyla Şirvânîzâde, Sâdık 
ve Kabuli Paşalardan oluşan bir komisyona inceleme görevi verildi. Bazı 
maddelerinin tadil edilmesi şartıyla kabulünü öngören komisyon maz-
batası Meclis-i Vükelâ’ya havale edildi. Meclis-i Vükelâ’da Âlî Paşa’nın 
Rumeli demiryollarının önemini ve ertelemeyecek bir mesele olduğunu 
vurgulamasına rağmen Adliye Nazırı Ahmed Cevdet Paşa’nın en azın-
dan komisyonun tadil edilmesi hakkında görüş bildirdiği maddelerin 
müzakere edilmesi gerektiğini dile getirmesi üzerine Davud Paşa’dan 
izahat istendi. Fakat Davud Paşa’nın mukaveleyi bir avukata yaptırdığı 
ve içeriğinden habersiz olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Davud Paşa’nın 
yeniden Avrupa’ya gönderilerek mukavelede gerekli değişikliklerin 
yapılması kararlaştırılmıştı54.

Yeniden Avrupa’ya giden Davud Paşa’nın, devletin aleyhine 
olan maddeleri iyileştirmek yerine daha kötü hale getirdiği görülür. 
Değişikliklerin büyük bölümü demiryolunun istikameti konusunu 
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ihtiva etmektedir. Arazi istimlakleri konusunda da Baron Hirsch’in kar-
şılaşabileceği sıkıntılar giderilerek tüm sorumluluk Osmanlı Devleti’ne 
verilmiştir. Ayrıca bundan sonra mevcut mukavele üzerinde herhangi 
bir değişikliğe gidilmeyeceği kabul edilmiştir55.

Tüm bu gelişmeler sonucunda Rumeli Demiryolları Mukavelesi’nin 
kabul edilmesi şaşırtıcı gelebilir. Fakat tedbiri elden bırakmayan Baron 
Hirsch, başta Davud Paşa olmak üzere Avusturya Devleti’nin önde 
gelen bürokratlarına, Fransız sefareti baştercümanına, Kabuli Paşa’ya ve 
hatta Âlî Paşa’nın hane üyelerine yüklü miktarda rüşvet dağıtmıştır56. 
Nitekim 7 Ekim 1869 tarihinde Sultan Abdülaziz’in tasdiki ile Rumeli 
Demiryolları imtiyazının Baron Hirsch’e verildiği ilan edilmiştir57.

Rumeli Demiryolları imtiyazında Osmanlı Devleti büyük zarara 
uğramasına rağmen Davud Paşa Nafia nazırlığı görevinde bir süre 
daha kalmıştır58. Bunun başlıca nedeni her zaman hamisi olan Âlî 
Paşa’nın Davud Paşa’ya güveninin devam etmesidir59. Âlî Paşa, Rumeli 
Demiryolları’nda devletin zarara uğradığını kabul etmekle birlikte 
Davud Paşa’nın tek kusurunun incelikleri görememesi ve hoş görülü-
lüğü olduğunu ifade eder60. Oysa Ahmed Cevdet Paşa, “Ve savruk bir 
âdem olduğundan <<Deli Dâvud>> deyu ma’ruf olmuş ise de bizim çok 
akıllımızı aldattı”61 sözleriyle yalnız Âlî Paşa’nın değil pek çok kişinin 
Davud Paşa konusunda yanılgıya düştüğünü belirtir. Ahmed Lütfî ise 
Davud Paşa’nın yaptıklarına devlet adamlarının, aldıkları komisyondan 
dolayı göz yumduklarını ifade eder62.

Rumeli demiryolları imtiyazında suistimalinin başına bela olmasın-
dan korkan Davud Paşa Avrupa kaplıcalarında tedavi olmak bahanesi 
ile İstanbul’dan ayrılmıştır. Nitekim 20 Haziran 1871 tarihinde azledil-
miş63 ve bir yıl sonra vezaret rütbesi elinden alınarak tekaüd maaşının 
bir kısmı şehremanetine aktarılmıştır64. Görevden ve vezaret rütbesinin 
alınmasında yalnızca Rumeli Demiryolları meselesinin mi etkili olduğu 
konusunda emin değiliz. Zira hakkında Ermeni Katoliklerini Fransa 
himayesine sokmak için Ermeni Katolik Patrikliği ile işbirliği yaptığına 
dair iddialar da bulunmaktadır65.

Davud Paşa, İstanbul’a bir daha geri dönmeyerek Fransa’daki Biarritz 
şehrine yerleşmiş ve burada 9 Kasım 1973 tarihinde vefat etmiştir. İngiliz 
eşinden 1861 yılında boşandığı ve çocuğu olmadığı için mirasını yok-
sul çocukların eğitimi için İstabul’daki Ermeni Katolik Patrikhanesi’ne 
bırakmıştır66. Davudyan ailesinin son fertleri de 1915 Ermeni Tehciri 
sırasında sürgün edilecektir67.
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Sonuç
Dönemin şartlarında düşünüldüğünde bir bürokrat için gerekli ras-

yonel niteliklere Karabet Artin Davud Paşa’nın fazlasıyla haiz olduğunu 
söyleyebiliriz. Fakat o, bir gayrimüslim olarak Tanzimat döneminin 
estirdiği havadan da yeterince faydalanmıştır. Ayrıca hami-mahmi iliş-
kisinin terfilerde ve makamın korunmasında etkinliğini fark ederek 
dönemin en önde gelen devlet adamı Âlî Paşa’nın güvenini kazanma-
sını da bilmiştir. Bu koşullar onun gayrimüslimler arasında ilk vezaret 
rütbesini kazanan kişi olmasını sağladı. 

Her ne kadar Davud Paşa’nın bürokratik hayatı lekeli bir şekilde 
sona ermişse de kendisinden sonra pekçok gayrimüslim paşa ünvanına 
sahip olabildi. Osmanlı Devleti, bürokrasinin çeşitli kademelerinde 
giderek artan sayıda gayrimüslim memurdan yararlanmaya devam 
etti. Osmanlılık ideolojisinin iflasını gösteren şiddette dayalı milliyetçi 
hareketler devlet hizmetinde gayrimüslimlerin istihdamını bir dereceye 
kadar olumsuz etkiledi. Fakat gayrimüslimler, Osmanlı Devleti’nin yıkı-
lışına ve yeni bir ulus-devletin kuruluşuna kadar bürokraside varlıklarını 
koruyabildiler.
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