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ÖZET
Osmanlı Devleti’nin dönüşüm ve modernleşme sürecinde söz sahibi olan Ahmed Cevdet Paşa (1823-1895),
Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde yaşamış olan bir devlet adamıdır. Görev aldığı sürece, etkin bir role sahip
olan Cevdet Paşa, iktisatçı olmamasına rağmen, ilgilendiği ve incelediği ülkeler özelinde Osmanlı Devleti’nin
iktisada ilgisiz kalamayacağını söylemiştir. Bu noktada kamu maliyesinin modernleşmesini önkoşul olarak sunan
Cevdet Paşa, sosyoekonomik tespitlerde bulunmuştur.
Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti’nin tüm evrelerini kendi perspektifinden anlatmış ve ilerleme, gelişme ve gerileme
süreçlerini içinde yaşadığı toplumu da dikkate alarak yorumlamıştır. Bilindiği üzere Osmanlı ekonomisi çizgisel
bir seyir seyretmemiş, birçok kez dış ülkelerin etkisi ve zoruyla boyut değiştirmiştir. Özellikle dış ticaretin
gelişmesi, borçlanmanın artması, yabancılara verilen imtiyaz ve kapitülasyonlar, dünyada yeni pazarların
ortaya çıkması ve sanayileşmenin başlamasıyla, Osmanlı Devleti 18. ve 19. yüzyıllarda devlet yapısı, idare şekli,
ekonomisi ve toplumsal yapısıyla bir bütün olarak değişime uğramış ve farklı eğilimlere yönelmiştir.
Çalışmanın konusunu Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda yaşadığı devlet ekonomisinin dönüşümü, reform
çabaları ve uygulamadaki yanlışlar oluşturmaktadır. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında yabancı sermayenin
ülkeye hücum etmesi, dış borçlanmanın çok büyük meblağlara ulaşması ve nihayetinde 1875 yılında moratoryum
ilanı ile Osmanlı ekonomisi iflas bayrağını çekmiştir. Çalışmanın odak noktası olan kamu maliyesi, Ahmed
Cevdet Paşa’nın bizzat kaleme aldığı ve hatıratlarını yazdığı “Tarih-i Cevdet” adlı eserindeki görüşleri ışığında
incelenecektir.
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ABSTRACT
Ahmed Cevdet Pasha, who had a say in the process of transformation and modernization of the Ottoman Empire,
was a statesman who lived during Tanzimat and Constitutional periods (1823-1895). As long as he was in office,
Cevdet Pasha, who had an active role, said that the Ottoman Empire could not remain indifferent to the
economy, even though he was not an economist.
Pasha expressed all phases of the Ottoman Empire from his perspective and interpreted progress of progress,
development and decline taking into account the society, he lived. In the 18th and 19th centuries, the Ottoman
Empire changed as a whole with the state structure, administrative style, economy and social structure and
directed different trends, specially with the development of foreign trade, the increase in borrowing, the
privileges and capitulations that given to foreigners, the emergence of new markets in the world and the start of
industrialization.
The transformation of the state economy, reform efforts and mistakes in practice in which the Ottoman Empire
lived in the 19th century constitutes of subject of the study. Particularly, in the second half of the 19th century,
Ottoman economy fled to bankruptcy along with foreign capital infiltrated the country, foreign debt reached
huge amounts, and finally the declaration of the moratorium. The public finance, which is the focal point of the
study, will be viewed in the light of the views of Cevdet Pasha in his work "Tarih-i Cevdet", that penned by
Cevdet Pasha himself and wrote his memories.
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