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i_]hUV¤bmUn¤`aUg¤V]f|g]dUf]`YVU`UX¤"6Ub_U`UfXUbV]f]b]bVibiaóhYf]`Yf]bY|dfcacgmcbc`UfU_XU¤haUg¤gãn
_cbigimXi" 5aU g]dUf] jYf]`X]]bXY  VUb_Ub¤b
b]\UÙcbUm¤\YbónU`¤baUa¤h¤"GcbiÏhUU`¤bUaUX¤jY]mUf¤a_U`X¤"
MUf¤a_U`X¤¤Ub`U¤`¤bWUmU_UXUfV]f_UÏVã`óa
mUna¤h¤a"6iXifiaUWUb¤ag¤_¤`X¤dUfUgU`mUb¤bXUbXY]` mUnaUg¤\ciaU[]haYmYVU`UX¤¤]Ï]b"5fUXUbV]fUnnUaUb[YÏh]_hYbgcbfUXóóbXóa_]Vãm`YV]f_]hUdbUg¤`c`gUmUm¤a`Ub¤f 
mUf¤a V¤fU_aUmU [YfY_ mc_" 6ãm`YWY XYjUa Yhh]ajYb]\UmYh_]hUdV]hh]"
6]f|6cUn]Ï]HUf]\]XY]`Vi/mU`¤`Uf¤ba]aUfÙ
ãnY``]_`Yf]óghóbYV]f_]hUdXUXY]`"6i_cbiXU
V]f_UÏ Ym gãm`YaYa [YfY_]mcfXi  UaU Vib`Uf¤
_cbibib inaUb¤ c`UfU_ gãm`YaYX]]a cfhUXU"
MU`¤`UfXUbÏc_ mU`¤`UfXUmUUmUb`Uf¤b_]]`]_`Yf]jY
\UmUh`Uf¤óghóbYV]f_]hUd"Dfc^Yb]bVU¤bXUmUdaUmUÏU`¤h¤¤aYm]¯Y`]_;ó`YfgcmUUb`Uhh¤¤aXU |5b`UX¤aXYa]h]/|V]bUXUbÏc_n]bUmUnUWU_g¤b"9jYh hUaVi]hY"6U`¤WUgcfib mYhYf]bWYn]bUVi`UaUaU_c`Xi"
<YfbY_UXUf|a]aUfÙV]f]XX]Ug¤c`aUgUXU 
6cUnjYmU`¤`Uf`U]`[]`]V]fYmmUnUbV]f]bgUb Ufh¤_]m]WYgUm¤`Uf¤UfhUbmYb] VYhcb nYj_g]nmUd¤`Uf`U ]`[]`YbaY_ ]ghYa]mcf" GcbibXU |V]bU Ub`UhaUgUbXU Ub`Uhh¤¤b]bgUb`Uf¤bchifXii_cbih-

`Ufa]aUfÙãnY``]_`Yf]m`Y]`[]bÏjYÏY_]W]c`aU`¤"6i
ncfib`i_UfUf¤jYf]bWY Vãm`YãnY``]_`YfYgU\]dmUd¤`Uf¤b  V]f_UÏ ]gh]gbU X¤¤bXU  [YÏYb mónm¤`XUb
_U`aUc`Xii[ãfó`ómcf"Gãnó[YÏYb]bgUb`Uf¤b
ÏciXU \]ÏXY]`gYXciam¤``Uf¤m`U cmónm¤`¤b
]bgUb`Uf¤"HUV]ÙYdYmWYg]b]b\UmUh¤Vimónm¤`XUXU
XYjUaYha]"
8c`Um¤g¤m`UgcbiÏhUcfhUmUÏ¤_UbYm XYX]_cXi XónYm]bXY V]f CbXc_inibWi Mónm¤` HUf]\]
c`imcf|XYX]_cXiXYf_YbVibi_óÏóagYa]mcfia  Ïób_ó VYbWY Yb W]XX] hUf]\Ï]`]_ Yb ZUn`U
XYX]_cXimi ]ÏYfaY`]" CgaUb`¤b¤b gcb XãbYa]bXY jY 7ia\if]mYh VcmibWU  Vi ó`_YXY UX¤
[YÏYb\Yf_YgV]fY_]`XY6cUn]Ï]m`YVU`Ubh¤`¤
c`ai"<UhhÉVU_Uó`_Y`Yf`YA¤g¤f ÃfXóbj"V"
VUXUh¤fX¤¤a¤n ]bgUb`Uf XU 6cUnXU chifai":fUbg¤nWU|\]ghc]fY_Y`]aYg]\Ya|hUf]\ 
\YaXY|\]_ÉmYUb`Ua¤bU[Y`]f"hYVYb]aVi
_]hUd XU hUa Vi _Yg]aY bc_hUg¤bU chifaU_
ónYfYmUn¤`X¤"
HUV]ÙmUnX¤_ÏUVUn¤gcfib`UfÏ¤_h¤"6]f]i.mU`¤ 
V]bU c`UfU_ ]`[]bÏ  UaU ]Ï]bXY ãm`Y ZUn`U ]`[]bÏ
c`Um mUUbaUa¤" 8c`Um¤g¤m`U \]_ÉmYg] _¤gUW¤_"
6ifUXU XU ]_] Xifia jUf. VUn¤`Uf¤ ]aX] Ub`Uhh¤¤a[]V] Vãm`Yc`XiiV]`]b]mcf/VUn¤`Uf¤]gYVY`_]
Vãm`YXY]` VY`_]Ïc_]`[]bÏYm`YfmUUba¤ Ïób_ógcbibXUV]f\UmUhmUUba¤gU ]`[]bÏhUfUZ`Uf¤
aih`U_UjUfX¤f UaUV]`]ba]mcf"
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mUn¤`¤c`UfU_Vi`Xiiai bY_UXUf|Xcfic`Xiibi Ïc_ ZUn`U UfUh¤faUXUb U_hUfX¤a" ¯ób_ó
Vi _]hUV¤b |hUf]\]b g¤f`Uf¤b¤ UÏ¤_`UaU_ []V] V]f
UaUW¤mc_"6]fXãbYa]b XYm]amYf]bXYmgY |WUf]
Zc`_`cfibijYf]mcf"6ibib]Ï]bXYV]fYm]bmUn¤mU _UmXU[YÏa]c`aUg¤mYhYf`]"5aUhUV]ÙVU_U
V]`[]`Yf]a`Y jYmU aUbh¤¤a`U ÏY`]Yb Xifia`Uf
jUfgUVib`Uf¤XU]UfYhYhaY_hYb[Yf]XifaUX¤a"
5g`¤bXU Vãm`Y _]hUd`Uf V]haYn" 6Yb Vi _cbi`UfXUc_iaUmUXYjUaYXYWY]a"8YaY__]mYb] aU`nYaY Vi`UWU¤a" 6Y`_] _YbX]aY nUaUb
mUfUhUV]`X]]aã`ÏóXY\Uh¤f`UmUb]bgUb`Uf¤Vi`id
_cbiaUmUÏU`¤UWU¤a"6iUfUXUV]f]`Yf]XYVYb]a`Y hYaUg _ifid V]`X]_`Yf]b] Ub`Uh¤f`UfgU Ïc_
aih`ijYa]bbYhhUfc`ifia"6ãm`YVãm`Y _]hUd
XUVómóf"
6]bhóf`óhUhg¤n`¤_ g¤_¤bh¤]Ï]bXY UaUmUnUf_Yb
_Ym]Z`YmUnX¤a"IaUf¤ag]nXY_Ym]Z`Yc_ifgibin"

Hóf_]mYb]bV]fgcfibiVi"|6]mc[fUZ]mc_[]V]
V]f Ym" C`aUaUg¤b¤b V]f bYXYb] VY`_] 6Uh¤XU_]
[]V]V]fVif^ijU`UaUhUf]\]mUUbaUaUg¤c`UV]`]f"
6if^ijUn]XYU]`YjYgófY_`]`]_ãbYa`]X]f"6]fYm c`XiiYm]UhU`Uf¤gUmYg]bXYc`Xii]Ï]bcb`Uf¤\Uh¤f`UfjYUb¤`Uf¤b¤mUUh¤f"5mf¤WUjUf`¤¤b¤_YbX]ÏcWi_`Uf¤bU jY hcfib`Uf¤bU V¤fU_UWU_h¤f" 6ãm`YWY
Ub¤`Uf gófY_`] _cfibif jY U]`Y _YbX] hUf]\]b] V]`]f"
6iUfUXUYj]b]bhUf]\]b]XYV]`]fY`VYhhY"
CmgUV]nXYVigófY_`]`]_dY_mc_hif"|6if^ijUn]XYX]a UaUViU]`Y[Y`YbY_`Yf]hUV]ÙUf]ghc_fUg]XYXU\UXUãbYa`]"CgaUb`¤[Y`YbY]bXY]gY
bYUf]ghc_fUg]c`ihi bYVif^ijUn]"Mó_gY`YbU]`Y`Yf]b]_VU`]V]f_UÏ_iU_gófXó gcbfU\YfYmXU¤`¤d[]hh]"
_]bW]V]fbYXYbXYgUb¤f¤a g]mUgÙU`¤_Ub`¤_`Uf¤a¤n mónóbXYb  |[ójYb`]_ c`aUaUg¤" bgUb
_YbX]g]m`Y ]`[]`] VY`[Y`Yf] gU_`Um¤d V]f]_h]faY_hYb
ÏY_]b]mcf"BYc`if bYc`aUn"9jVUg¤`¤f V]f]`Yf]b]b
Y`]bY [YÏYf  ZU`Ub" ;ób`ó_ hihaU_hUb  Ub¤ mUnaU_hUb VógVóhóbÏY_]b]mcf"GcbiÏhUV]`[]V]f]_a]mcf gU_`Uba¤mcf"
6ibibYdYmg¤_¤bh¤g¤b¤ÏY_h]a"6iXãbYaóghóbYjYVU_UUaUÏ`Uf`UXUmcibc_iXiia 
]m]_ãhóXYg]ghYa`]ÏU`¤h¤¤a]Ï]b XYf`YX]_`Yf]a
Vi_]hUV¤bcfhUmUÏ¤_aUg¤bUmYhh]"5aUVi _]hUdhUm¤¤b`UY_g]_c`Xii[YfÏY]b]XY]h]fa]mcf"
6]fXYi_cbijUf.MU_¤bX¤¤aV]`[]Un`¤¤bXU 

*

* *
6ãm`Y _]hUd`Uf¤b fYg]a`] c`aUg¤ bcfaU`X]f. 6cUn]Ï]  mU`¤`Uf j"V" Vib`Uf¤b fYga] _cbaUngU  _]hUd Y_g]_ _U`¤f" 8c`Um¤g¤m`U  aYhb] mUnUf_Yb  fYg]a`YbYWY]b]jUfgUma¤h¤a"
5aUVYbXY|[ãfgY`aU`nYaYXYbYbYmmc_hif" A]nUWYb Uf]jW] mU XU _c`Y_g]mcbWi c`aUX¤¤a ]Ï]b  Vi`ibUb  V]f fUgh`Ubh¤ gcbiWi Vi`ibi-
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jUfX¤f.Y`jYf]`]\UjUjYVim¤`\UjUV]fhóf`ó|Y`jYf]`] c`aU_ V]`aYX]  gU``UbaUmUb hY_bY  i Vi 
UaUAUbiY`XYVóhóbVi[óÏ`ó_`Yf]Uh¤"
8YX]]a[]V] YbVómó_gcfib _]hUdhUUX¤[YÏYbmón`YfWY]bgUb¤bfYga]b]Vi`aU_h¤"6iU`UbXU :U\f]5fU`¤b|ãbXYf`]]bXY`Yh]]aUf]jY_]V]ZUU`]mYhY[YÏh]/9WYV]fhUfUZhUb :YnUV]fhUfUZhUbXYf_Yb c`UUbóghóV]fUf]jhUfUaUg¤mUd¤d
c`UUbóghóV]f]Ï¤_UfX¤`Uf"
5mf¤WU V]fÏc_YYXcghUVUjifXi_jYãnY`Uf]j`Yf]bXYb mUfUf`UbX¤_. FUg]\ Bif] `Yf]  <UgUb
6Ugf] 8Ub¤aUb  BYn]\ BYmn]  G]bUb ?ibYfU`d 
AY`Y_ I`U[Um jY 9fnUXY 9fhYa  Y_g]_ c`aUg¤b`Uf Y``Yf]bXY_]b]V]nYjYfX]`Yf"
6ãm`YWYVi_]hUdcfhUmUÏ¤_h¤"MUb] c_if_Yb 
ãm`Y|fYg]aX]mY[YÏaYm]b"9d]_Vcmih`UfXUV]f
ÏU`¤aUmX¤fYg]a`Yf]bVi`ibaUg¤"GcbibXUVYb]
_¤g_UbX¤fUWU_ V]Ï]aXY  fYg]a`Yf aYhb]b ãbóbY
[YÏh]"
GiUh \UZhU`Uf Um`UfVcmibWUGWUbbYfVU¤bXU
ZchcfUZhUfUX¤"GUV¤fjYh]h]n`]_]ghYmYbV]f]h]Vi"
GcbfU Ãa]h É`Yh]b]b VU¤bU chifid \Uf]_U`Uf mUfUhh¤"9``YÏ]n]`a] _ãhóVUg¤`a¤fYg]a`Yf]XónY`hh] Yb]m]gcbiÏjYfYWY_ZchcfUZ`Uf¤gYÏh] gUmZU`UfUmYf`Yh]fX]"MUb]cXUaUYghfc`iibi[ãghYfX]"
6i _]hUV¤b\]_ÉmYg]"JYhUV]ÙUmb¤nUaUbXUhYY__óf `]ghYg]" 5X¤b¤ UbaUm¤ ibihhi_`Uf¤aXUb
ãnófX]`YmYfY_VifUXUbc_hUm¤_cmimcfia"

mcfXif jY nUhYb ZUn`U V]f Ym XY]`X]f" FYg]a`Yf
]Ï]b VU_U _UmbU_`UfU VUjifi`aUg¤ [YfY_h]]b]
XYV]`]mcfXia"
6ãm`YWYaYhb]mUnX¤a V]h]fX]a"6Ug_¤mU\Un¤f`UaUUUaUg¤bU[Y`X]_"FYg]a`Yf3¼bWY`]_`Y bY
fYga]36]fVU_¤aUVibibWYjUV¤VUhUbVY``][]V].UX¤óghóbXY 6cUn]Ï]b]bmU`¤`Uf¤"""
9jYh  cb`Uf¤b fYg]a`Yf] c`aU_ ncfibXU" 5aU
g]nXYc_imibWU[ãfYWY_g]b]n_]Vi_]hUdmU`¤`Uf¤ba]aUfÙhUf]\]b]Ub`Uha¤mcf"Ï`Yf]bXYchifUb`Uf¤Ub`Uh¤mcfXU\UÏc_"i\U`XY mU`¤`Uf¤bmUb¤g¤fU]bgUb`Uf¤bZchcfUZ`Uf¤fYg]a`Yf][YfY_`]"CmgU Vi XU \]Ï _c`Um XY]`" <YaYb \YaYb \Ydg]
Yg_]nUaUb`Uf¤b]bgUb`Uf¤"BYfYXYbVi`UWU_g¤b¤n
fYg]a`Yf]b]3
MU`¤`Uf ]Ï]b ]`_]b 5fUmU []hh]a" Hóf_]mYXY 5fU
;ó`Yf]bfYga]b]ÏY_aYX]]V]fYmjUfa¤3C \Yf
nUaUb_]_U`YbXYf`]]m`Y |[Y` bY]ghYfgYbU` XYX]"6ãm`YWYV]fÏc_mU`¤b¤bYbZYg]ÏjYX¤[ãfóbhó`Yf]b]5fUXUbU`X¤_"5aUcXUVãm`YV]f_]hUdXóóbYfY_fYg]aÏY_aYX]]]Ï]b[YbYY_g]_`YfjUfX¤"
Cf\Ub 9fXYbYb]b 6cUn jY mU`¤`Uf óghóbY
XãfhW]`h`]_[ónY`V]fYgYf]jUf"AYhb]m`YXYfYg]a`Yf]m`YXY inibV]fÏU`¤aUb¤bófóbó Vi_cbiXU cfhUmU _cbai hYaY` _]hUd" CbXUb XU mUfX¤a]ghYX]_jYU`X¤_"
;YbYY_g]_`YfjUfX¤"AUbiY`¯¤hU_¤Vi`Xi_"6ãm`Y]`Yf]_¤gUgófYXYmUdaUb¤bV]bV]fhóf`óncf`ii
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altalimanı’nda, şimdi Kemik Hastalıkları Hastanesi olarak bildiğimiz, güzel, gösterişli, taş bir bina vardır. Burası Mustafa Reşid Paşa’nın özel

yalısı olarak inşa edilmişti.
Önemli bir devlet adamı olan Reşid Paşa Osmanlı
Batılılaşması’nın temel figürlerinden biridir ve adı “Tanzimat” dediğimiz dönemle özdeşleşmiştir. 1800’de doğmuş, genç yaşta devlet memuru olmuş ve gene genç yaşta,
1830’da, önce Paris, sonra da Londra’ya sefir tayin edilmişti.
Bu aslında şaşırtıcı bir durumdur: ihtiyar Osmanlı
devletinde, genç insanlar yükselebiliyordu; genç cumhuriyetimizde durum hayli değişiktir. II. Mahmud’un ölümünden sonra tahta çıkan Abdülmecid babasının Batılılaşma tutkusunu paylaşıyordu.
Reşid Paşa’ya bu bağlamda önemli bir görev verdi ve
onu sadrazam yaptı. 1839’da Mustafa Reşid Paşa Gülhane’de Tanzimat
Fermanı’nı okudu ve ilân etti. Tanzimat “yeniden yapılanma” anlamına geldiğine göre, Perestroika’nın Osmanlıca’sı olduğunu söyleyebiliriz.
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AighUZUFY]XDUU 
CgaUb`¤6Uh¤`¤`UaUg¤b¤b
ãbWó`Yf]bXYb HUbn]aUh`U
ãnXY`Yh]f]`YbV]fXYj`Yh
UXUa¤mX¤":Ym\UaUb
8ifUbUU]hhUV`cXU
AighUZUFY]XDUU"
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Abdülmecid’in uzunca süren saltanatı boyunca Mustafa Reşid Paşa altı kere sadrazam
oldu. Bundan arta kalan zamanların bir kısmında da Hariciye Nazırlığı yaptı. Bu yıllar boyunca Reşid Paşa’nın Baltalimanı’ndaki yalısında beş uluslararası antlaşma imzalandı –ikisi Rusya, ikisi Belçika, biri de Britanya’yla. Bu
sonuncusu Britanya’ya bazı önemli ticaret ayrıcalıkları verirken ölçüsünü şaşmış, uzun vadede Osmanlı sınaîleşmesine ciddi darbeler
vurmuştu. Ama ekonomi bu Batılılaşmış Osmanlı vezirleri açısından da hâlâ “ilm-i simya”
gibi bir şeydi ve Reşid Paşa’nın öncelikli sorunu politikti. Osmanlı devletinin başlıca sorunlarından biri başa çıkamadığı kendi “vali”si
Mehmed Ali Paşa’ydı. Paşa, resmen Osmanlı
İmparatorluğu’na bağlı Mısır’ı alıp kaçma konusunda gayet kararlıydı ve Osmanlı devletinin bunu kendi gücüyle önleyecek takati yoktu.
Ancak Düvel-i Muazzama dengeleri arasında
böyle şeyler mümkün oluyordu. Ne var ki, yardımcı olması için bunca ekonomik taviz verilen
Britanya’nın da gözü Mısır’daydı ve bu göz hiç
de hayırlı bakmıyordu. Dolayısıyla, verilen
ekonomik tavizlerin politik karşılığı pek parlak
olmamıştı.
Bizim resmî tarih Batılılaşma’dan gider;
onun için, Reşid Paşa “iyiler” arasındadır.
“100 Türk Büyüğü”nden biridir v.b. “Elli”ye
bile girer. “Kötüdür” demek istemiyorum, epey
iyiliği olduğu da kesin; ama Paşa’nın da zaafları vardı. Bunlardan biri sözkonusu yalıyla ilgili. Reşid Paşa, yalısını saraya sattı. Sarayın
buna bir ihtiyacı olamayacağı belli, zaten ortalıkta saraydan geçilmiyordu. Ama bu sıralarda Reşid Paşa’nın oğlu Osmanlı
hanedanından Fatma Sultan’la evleniyordu. Saray yalıyı satın alıp düğün armağanı olarak yeni evlenen
çifte verdi. Yalı, 250.000 altına alınmıştı. Her dönemde kıskanç insanlar
vardır... Yani epey dedikodu oldu.
Ayrıca, Reşid Paşa’nın oğlu Ali
Galib Paşa’yı Hariciye Neza-
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gU_?UacbXcgc`XU
YbóghhY Bif]DUU
cfhUXUjYBYW]dDUU
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işin önemli olduğunu hissettirecek şekilde, “Öyleyse beklerim,” demiş ve bir
sandalyeye yerleşmiş. Kamondo’nun
niçin ısrarla beklediğini en iyi bilecek kişi Mustafa Reşid Paşa’dır.
Çünkü borcu arşa çıkmıştır. Herhalde bunca gerilim fazla gelir,
arada hamamın sıcağı da vardır,
Reşid Paşa aniden –bu hep ani
olur– bir kalp krizi geçirir ve vefat eder. Bu bağlamda, Kamondo’nun Osmanlı tarihinde sadrazam öldürmüş ilk ve son Yahudi
olduğu da söylenebilir.
Tabiî bu olay üstüne yalıda feryat
figan... Sofada bekleyen Kamondo sesleri
işitince ne olduğunu anlar. O da kalkıp dövünmeye başlar: “Yandım! Mahvoldum!” Gelip geçen hizmetkârlar, biraz da özel gıcıkla, “Sana
ne oluyor?” deyince toparlanır. “Aah, ah! Paşa
cennete gitti, bizler öksüz kaldık!” yollu, vaziyeti kurtaracak bir şeyler mırıldanır ve gider.
“Acil mesele” nasıl çözüldü, bilemiyoruz,
belki çözülemedi. Ama -“Kamondolar” demeyeyim, yoksa tarih beni yalanlar- “Bankerler
ölmez”! Aile kazanmaya devam etti. Fakat ne
olduysa oldu, 1870’lerde buradan ayrılma kararı verdiler. Fransa’ya gittiler, Paribas Bankası’nı kurdular. Aldıkları modern resimleri
Louvre’a bağışlayarak müzelerde modern resmin sergilenmesini sağladılar (ev eşyalarıyla
açılan bir Camondo Müzesi de vardır Paris’te),
ama İkinci Dünya Savaşı’nda bütün aile Auschwitz ve Dachau’da yok oldu. Yukarıda sözünü
ettiğimiz baba Kamondo ise ölünce vasiyeti gereği İstanbul’a getirilip Hasköy Yahudi Maşatlığı’nda yapılan anıt-mezarına gömülmüştü.
Evet, zamanda ve mekânda oraya buraya
savrulduktan sonra, biz gelelim Baltalimanı’ndaki güzel yalımıza. Şimdi, tarihçiler ya da
tarihçi kılığına girmiş dedikoducular iddia ediyorlar ki, Fatma Sultan kocası Ali Galib Paşa’yı
pek sevmemiş. Böyle olunca, adamcağızın genç
yaşta Tarabya taraflarında bir deniz kazasında

reti’ne getirmesi de epey kuşkulu bir durumdu. Sıradan insanlar sıradan lakırdılarla dedikodu yapar; Ama Keçecizade Fuad Paşa gibi olağanüstü
incelmiş biri dalga geçmek isterse,
bunun en ince söyleniş biçimini
bulur. “Ekânimi Selâse (yani Hıristiyanlığın “Kutsal Üçlü’sü”)
bizde de mevcuttur. Reşid Paşa
eb (baba), Ali Galib Paşa ibn
(oğul), Lord İstratford da ruhülkudüsdür.” Böylece, Reşid Paşa’nın İngiliz ilişkilerini de perişan
eder Fuad Paşa (Lord Stratford İngiliz sefiridir).
Baltalimanı’ndaki yalıda bu
“operasyon”u gerçekleştiren Mustafa Reşid Paşa Emirgân’da şimdi
ayakta olmayan başka bir yalıya
geçti. Ama bu yalı da ona yâr olmadı. Nasıl mı?
O dönemde Reşid Paşa gibi büyük çapta politika yapan adamlara bol
para lâzımdı (“o dönemde”; şimdi değil
tabiî!). Takım tutacak, besleyecek, sağa
sola yığınla rüşvet verecek v.b. Bu sıralarda yeni yükselen bir burjuvazi olduğuna göre, genellikle banker bir “finansör”
bulmak sorunu çözüyordu. İktidar elde
edilince, borçları ödemenin yolu bulunuyordu. Büyük Reşid Paşa’nın bir numaralı bankeri de, o zamanın en zengin ve
güçlü adamı Yahudi Kamondo’ydu.
1857’de bir gün, özellikle kavgalı geçmiş
bir kabine toplantısından sonra, Haydar
Kazgan’ın anlattığına göre (Galata Bankerleri’nde ve günahı boynuna) Reşid Paşa sinir
içinde çıkar ve eve gelmeden önce metresinin
gene kendi armağanı olan yalısına uğrar. Bu teselli ziyaretinde de yorgunluğunun bir başka
şekilde arttığını tahmin edebiliriz. Kendi yalısına vardığında Paşa doğruca hamama girer. O
sırada, banker Kamondo’nun geldiği haberini
verirler. “Evde yok,” demişler, ama Kamondo,
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