AL~~AKYILDIZ, Osmanl~~Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri "Ottoman
Securities" Türkçe-~ngilizce, ~stanbul 2001, 532 sayfa.
Bilimsel çal~~malar~yla* yurt içinde ve yurt d~~~ nda hakl~~ bir ~öhret kazanan Prof.Akplchz,
son yay~ nlad~~~~bu eseriyle de büyük takdir toplam~~ur. Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun son
devirleri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk devirlerinin mali tarihi üzerinde çal~~anlar için bir
kaynak eser olan elimizdeki kitap ayn~~zamanda de~erli bir albümdür. Prof.Alty~lda bu bilimsel
çal~~mas~~ile Osmanl~~ tarih yanc~l~~~n~~siyasi tarih yaz~c~ l~~~ ndan kurtar~p yeni bir yön vermeyi
denemi~~ve çok ba~ar~ l~~ olmu~tur. Gerek Osmanl~~ Devletinde gerek yeni Türkiye
Cumhuriyeti'nde bu dönemin yeterince incelenmemesi önemli bir eksiklikti. Eserde Osmanl~~
Devletinde Avrupa tarz~nda ~irkede~me süreci de ortaya konmaktad~r. Prof.Alty~ ld~z bu
konunun yeterince ara~ur~lmad~~~ n~ , halbuki ar~ivlerde bol belge ve dönemin bas~n~nda da
yo~un haber bulundu~unu be lirtmektedir.
Eser dört bölümden olu~maktad~ r. I.Bölüm Sultan Abdillmecid'in istikraz hakk~ndaki
ilziintüsiinii ve varidaun artt~r~lmas~~ çarelerini ortaya koyan çarp~c~~ifadesi ile ba~lamaktad~r.
"Osmanl~~Devletinde Avrupa ~irket Hukukunun Geli~imi" ba~l~~~~alt~nda 1839'da Ticaret Nezareti'nin kurulu~u ve buna ba~l~~olarak Ticaret Mahkemesinin tesisi ile 1847 ve 1860'daki de~i~iklikler ve Ticaret Kanunu bünyesinde ~irketle~me anlaulmaktad~r. Bu suretle bat~~uygulamalann~n Osmanl~~ Devletinde de ba~lad~~~~anla~~l~yor. ~irketle~menin ilk Osmanl~~ Kan un-i Fçasi
(1876)'sinde de yer ald~~~~görülüyor. Ayr~ca Osmanl~~tebas~ na ay~r~m yapmadan her türlü ~irket
kurabilme imkan~n~n verildi~i de anla~~lmaktad~r. Keza burada sermayenin ülkeye geli~ini te~vik
etmek, özendirici kararlar almak gibi tedbirler ile ihraç maddesi olan deri mamüllerinin gümrük vergisinden muaf tutulmas~~ konular~~ da taru~~lmaktad~r. Bundan sonra maden ~irketlerinin
kurulmas~n~n kolayla~t~r~lmas~~ bab~ nda 1810 tarihli Frans~z kanunu esas al~narak haz~ rlanan
Maadin Nizamnâmesi (1861) devreye girdi. II.Me~rudyetten sonra yeni düzenlemeler yap~ld~.
Bu cümleden olarak ~irketlerin gayr-i menkullere tasarruf edebilme yetkilerinin verildi~i anla~~ l~yor. Bundan sonra ~irketleri denetlemek için komiser tayiniyle ~ikayetlerin muhatab~~ olan Ticaret ve Ziraat Nezaretfnin ald~~~~tedbirler ortaya konmu~tur.
Prof.Alty~ld~z daha sonra Avrupa örne~ine göre kurulan ilk yerli anonim ~irket olan ~irketi Hayriyye'yi ele alm~~t~r. Fuat Pa~a ile Cevdet Pa~a'n~ n dü~ünceleri olan Bo~aziçinde vapur i~letme imtiyaz ve tekeli 1851'de ~irket-i Hayriyye'ye verildi. ~irket-i Hayriyye'nin bilinen ilk Nizamnâmesi 1872 tarihli olup 1888'de imtiyaz~ n 30 y~l daha uzauld~~~~anla~~l~yor. Eserde ikinci
olarak ~zmir-Ayd~n demiryolu ~irketi ele alinm~~ur. öteden beri ticaret, sanayi ve tar~m~n yo~unla~t~~~~bir alan olan bölgenin ihracat ve ithalat kap~s~~da ~zmir idi. Bölgenin iç taraflar~ndan getirilip gemilerle Ingiltere'ye götürülen hammadde, daha sonra mamul madde olarak ülkeye geri
dönüyordu. Bu ticareti gayr-i müslim ailelerle yabanc~~tüccarlar ydriltiiyordu. Nakliyat at, deve,
öküz ve manda arabalar~yla yap~l~yordu. ~zmir-Ayd~n demiryolu fikrini ortaya atan ~ ngiliz grup,
1856'da gerekli imtiyaz ferman~n~~ ald~. Prof.Aky~ ld~z'~ n tesbitlerine göre 50 y~ll~k sürede devlet
y~lda 72.000 sterlin Lin ~irkete garanti ediyordu. ~ ngiliz grup, demiryolunun her iki yan~ nda
* Tanzimat Dönemi Osmanl~~Merkez Te~kilaunda Reform, Eren Yay~nevi, ~stanbul 1993;
Osmanl~~Finans Sisteminde Dönüm Noktas~: Ka~~t Para ve Sosyo-ekonomik Etkileri, Eren
Yay~ nevi, ~stanbul 1996; Mümin ve Müsrif Bir Padi~ah K~z~: Refia Sultan, Tarih Vakf~~Yurt
Yay~nlar~, ~stanbul 1998.
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30'ar millik mesafedeki kömür madenlerini i~letme hakk~n~~da elde etmi~ti. Osmanl~~Devleti
bunun gibi ba~ka fedalCârliklar da yaparak yabanc~~sermayeyi çekmeyi hedeflemi~ti. ~irketin
sermayesi, her biri 20 sterlin de~erinde 60.000 hisse senedinden olu~uyordu.
Osmanl~~Hükümeti 1914de yabanc~~~irketleri denetim alt~ na almak üzere harekete geçti.
Ancak kapitillasyonlar hükümetin bu yöndeki çal~~malanna engeldi. Prof.Aky~ld~z'~n tesbitlerine
göre gün geçtikçe artan sigorta ~irketleri hiçbir denetime tabi de~ildi. Ayr~ca zarar ve ziyan~n
kar~~lanmas~ nda zorluk ç~kard~klar~~da bilinmekteydi. Bunun üzerine ticaret müste~anmn 15
maddelik bir Nizamnân~e haz~rlad~~~~anla~~l~yor. Bunu 1887 ve 1906 tarihli Nizamnânieler takip
etti. Miiellif~n tesbitlerine göre bu Nizatnnâmeler önce Istanbul'daki Avrupal~~elçilerin tepkisiyle
kar~~la~t~. Sonuçta Nizamnâmeler yürürlü~e konulamad~.
Prof.Aky~ld~z, "Geçici kanunla yabanc~~~irketlerin denetim alt~na al~nmas~" ba~l~~~~alt~nda
kapitillasyonlann kald~r~lmas~ n~~incelemektedir. Burada Maliye Naz~r~~Cavid Bey'in servet ve
sermayelerini getirenler devletlerinin hakimiyetlerini de beraber getiriyor görü~ü ile "memleketimizde onlar sahip ve hakim, biz ise misaf~rden ba~ka bir~ey de~ildik" ifadesi, milellif~n dikkat
çeken tesbitidir. Kapitülasyonlann imparatorlu~a kendine mahsus bir iktisadi siyaset belirlemesinin önündeki en büyük engel ve müdahale arac~~oldu~u da ifade edilmi~tir. Kapitillasyonlardan kurtulmak için ilk handenin 1713 y~l~ nda sadr~azam olan ~ehit Ali Pa~a'dan geldi~i, ikinci
olarak da Sadnazam Ali Pa~a'n~n bu i~e el att~~~~ve meseleyi Paris Kongresi'nde dile getirdi~i
(1856) anla~~hyor. Ali Pa~a'n~n bu konuda bir Muhura da haz~rlad~~~~Prof.Aky~ld~z taraf~ ndan
belirtiliyor. Bu te~ebbüslerden bir sonuç al~namad~ . Ancak imparatorluk için hayati bir konu
olan kapitülasyon sorunu gündemde kalmaya devam etti. 1914'de kurulan bir komisyon kapitülasyonlann la~vedilmesine karar verdi. Yo~un itirazIara ra~men ~ttihatç~lann çal~~malar~yla kapi tülasyonlar kald~r~ld~. Ayr~ca kapitülasyonlardan do~an bütün imtiyazlann geçersiz oldu~u ilan
edildi. Bundan sonra Osmanl~~ülkesinde bulunan yabanc~lar~n konumlar~~ele al~nd~. Bu tav~r ~ttihatç~ lann imparatorluk banyorken dahi gösterdikleri iradeyi ifade ediyordu. Sigorta ~irketlerinin üzerinde kurulmak istenen denetim tam olarak gerçekle~tirilemedi. Ancak muamelatta
Türkçe kullanma mecburiyeti getirildi.
Müslüman giri~imci olu~ turma gayretleri Ittihat ve Terakki Cennyetfnin en büyük hizmetlerinden biridir. Buna ra~men II. Me~rutiyet döneminde (1908) ~stanbul, ~zmir ve Selanik'te
meydana gelen grevler sermayeyi endiselendiren olaylard~ . Prof. Aky~ld~z'~n tesbitlerine göre
grev say~s~~100'iin hayli üzerindedir. Bunlardan tramvay, demiryolu, liman, ayd~nlatma, maden,
reji, otel, kahvehâne, lokanta, beledi hizmetler, ~irket-i Hayriyye ve ~dare-i Mahsusa'daki grevler
hayat~~felcetti, yabanc~~~irket ve sermayeyi korkuttu. Hükümet 1908'den itibaren duruma el koyup A~ustos 1909'da Tatil-i E~gal Kanununu yay~ mlad~ . Sonuçta kamuya yönelik demiryolu, liman, ayd~ nlatma ve tramvay gibi alanlarda sendikala~mak yasakland~. Böylece yabanc~~sermayeye
güven verilmi~~oluyordu.
Prof. Aky~ld~z'~n tesbitlerine göre ~irketle~me, II. Me~rutiyet'in ilân~ ndan sonra hükümet
politikalar~nda önem kazand~. Maliye Naz~r~~Mehmed Cavid Bey (Maliyeci Cavid), dünyada ticari ve s~nai yükseli~te ~irketlerin oynad~~~~role dikkat çekiyordu. Sermaye birikiminin ve ~irketle~menin lilzumuna, liberalinden islâmas~ na kadar mutabakat olu~mu~tu. Ticaret, kar ve faiz
kavramlar~~yeniden yorumlanarak müslümanlar ticarete te~vik edildi. Bu te~viklerin i~e yarad~~~~
görülüyor. Küçük sermaye sahipleri birle~erek pek çok anonim ~irket kurdular. Böylece I.
Dünya Sava~~~y~llar~nda "milli iktisat" siyaseti benimsenmeye ba~lad~. Sonuçta itnhatglann plânlad~ klan milli sermaye ve Türk sermayedarlar büyük rakamlara ula~t~. ~irketlerin bu dönemde
Anadolu ~ehirlerinde de kurulmaya ba~land~~~~anla~~l~yor. ~ttihatç~lar yabanc~~sermayeyi de te~vik etmekle beraber bunun teslimiyete dönü~mesine kar~~~idiler. Bu sürede Avrupa ülkelerinde
yüzy~llar önce ortaya ç~km~~~bulunan milli burjuvazi Osmanl~~ülkesinde de ümit ~~~~~~olmu~tu.
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Tedbirler pe~pe~e al~n~ yordu. Nitekim ülke ekonomisinin yabanc~~vesayetinden kurtulabilmesi ve küçük tasarruflann yat~r~ma dönü~mesi için Osmanl~~~tibar-~~Milli Bankas~~kuruldu
(1917). Bu tedbirler çerçevesinde kurulan Milli Kantariye, Milli Elunekçiler, Milli Mensucât,
Milli Mahsulât ve Milli iktisat Bankas~~gibi anonim ~irketler Osmanl~~ekonomisine hizmet etmeye ba~lad~ . Ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin yönlendirmesiyle finans ve kredi kurumlar~~Anadolu'da da boy göstermeye ba~lad~ . Nitekim Konya Milli iktisat Bankas~ , Karaman Milli Bankas~ ,
Kayseri Köy iktisat Bankas~ , Kayseri Milli iktisat Anonim ~irketi, Milli Ayd~n Bankas~~ve Manisa
Ba~c~lar Bankas~~gibi kurumlar da Anadolu'da geli~iyordu. Prof. Alry~ld~z'~ n isabetli tesbitlerine
göre müslüman-Türk unsur o zamana kadar uzak durdu~u bankac~l~k faaliyetlerine böylece
ad~m atm~~~oluyordu.
Prof. Aky~ld~z bu bölümde son olarak Ittihat ve Terakki Cerniyetfnin kooperatifle~me yolundaki çal~~malar~na yer vermi~tir. Kooperatifle~ menin genel olarak Mithat Pa~a'n~ n kurmu~~
oldu~u memleket sancl~klanyla ba~lad~~~~bilinmektedir. ~kinci Me~rutiyet'ten sonra tekrar gündeme gelmi~~ise de teoride kalmaya mahkûm olmu~tur. Birinci Dünya Sava~~'n~n ba~lamas~yla da
tamamen unutulmu~tur. Sava~~y~ llanndalti yüksek enflasyon, stokçuluk ve ihtikar sava~tan sonra
tüketicileri çareler aramaya sevketti. ~stanbul'da ve ta~rada pek çok kooperatif ~irket kuruldu.
Bu kooperatif ~irketlerin amac~~zaruri tüketim maddelerinin kolay ve ucuza temin edilmesiydi.
Ittihat ve Terakki Cemiyeti ile Kara Kemal Bey bu i~in mimari idi. Yabanc~~ve az~nl~k tiiccarlara
kar~~~iireticiler de te~kilatland~ r~ld~. Böylece yabanc~~ve gayr~milslim tüccar ve ~irketlerin hem
iireticiyi hem tüketiciyi zarara sokacak kurnazliklanna engel olmaya çal~~~ld~.
~ kinci bölümde yerli ve yabanc~~~irketlerin ç~kard~klar~~tahvil ve hisse senetleri yer almaktad~r. ~lk hisse senedi 17 Ocak 1851'de kurulan ~irket-i Hayriye'ye aittir. ~irket-i Hayriye Istanbul'da Eminönü ile Bo~az~n iki yakas~~aras~nda yolcu ta~~ mak üzere vapur i~letmecili~i için kurulmu~tur. Bu bölümde 104 adet hisse senedi foto~rafiyla birlikte yer almaktad~r. Ayr~ca her ~irketin merkezi, kuruculan, kurulu~~amac~, imtiyaz milddeti ile sermayesi hakk~ nda bilgiler verilmi~tir. Her ~irket hakk~nda çe~itli aç~klamalar ile k~ sa bir bibliyografya da verilmektedir. Bibliyografyada konu ile ilgili ar~iv belgelerinin numaras~~da gösterilmektedir.
Üçüncü bölümde Osmanl~~Devletinin 31 adet borç tahviline yer verilmi~tir. Burada zikredilen ilk tahvil 1860 tarihli olup, Frans~z Banker /vlires ile var~lan anla~ma üzerine haz~rlanm~~t~r. Her bir borçlanma i~lemi hakk~ nda mümkün olan bilgi mevcuttur. Bu cürnleden olarak
borçlanma sebebi, borç rniktan, borçlan~ lan kurum veya ~ah~s, teminat gösterilen gelirler, faiz
miktar~~ile ödeme tarihleri, hazineye giren miktar, al~ nan paran~n sarf yeri ve di~er bilgiler verilmektedir. Her bir borçlanma hakk~nda k~sa bibliyografya eklenmi~tir.
Dördüncü bölümde ise her biri itina ile ~ekillendirilmi~~133 adet hisse senedinin foto~raf~~
yer almaktad~r.
Ekler k~sm~nda ise sekiz adet niza~nname ve kanun bulunmaktad~r. Bunlar genel olarak
yabanc~~sigorta ~irketlerine aittir. Burada dikkati çeken haberle~me ve yaz~~malarda Türkçenin
kullan~lmas~ n~~zorunlu hale getiren kanun olup 10 Mart 1916 tarihlidir. Bu kanun padi~ah
Mehmed Re~ad ve Sadr~azam Mehmed Sait Pa~a'n~ n imzalar~n' havidir. Kanunun uygulanmas~~
ile Adliye, Naf~a ve Ticaret ve Ziraat Naz~rlar~~göreriendirilmi~tir.
Eserin zengin bibliyografyas~~ise ar~iv belgelerini, kaynak eserleri ve incelemelerle düstur,
gazete ve süreli yay~nlar~~ihtiva etmektedir. Son olarak dilin de ilave edilerek okuyucuya yard~mc~~olunmu~tur.
~mparatorlukta 150 y~l kadar öncesine dayanan ~irkede~me çal~~malar~n~n ba~lamas~~hiç
~üphesiz ekonominin modernle~mesine yard~mc~~olmu~tur. Bu zaman içinde ~irketle~menin geBelleten C. LXV/, 64
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çirdi~i safl~alar Prof. Aky~ld~z taraf~ ndan büyük bir vukuf ile anlaulnu~ ur. Bunu takiben ~irketle~menin temel belgeleri olan hisse senetleri ve tahviller ve verilen bilgiler yak~n devir ikitisat tarihçileri için çok önemlidir. Bu eser sayesinde böyle bir hisse senet ve tahvil koleksiyonu gün~~~ ~~na da ç~km~~~bulunuyor. Eserde imparatorlu~un yabanc~~sermayeye aç~lma gayretleriyle
birlikte bu sermayenin olumsuzluklar~ , devlet adamlar~n~ n belki de bilgisizlikten miltevellit
ihmal ve gev~eklikleri gözler önüne serilmi~ tir. Devrimiz maliyecilerinin, modern ~irket
hukukunun geli~imi, finans ihtiyac~n~n temini, yöntemleri bak~ m~ ndan bu eseri tetkik
etmelerinde büyük yarar vard~r. Bu eser ile Prof. Aky~ld~z imparatorlu~un geçirdi~i tarihi süreci
ortaya koymada yeni bir uzmanl~k alamna i~aret etmi~tir. Müeilif, çok say~da ar~iv belgesinin bu
uzmanl~k alan~ na cevap verebilece~ini de ifade etmektedir. Ayr~ca her bir foto~raf bir belge
mahiyetinde olup, muhteviyat ve görünüm itibariyla zengindir. Mükemmel bask~~tekni~i bu
zenginli~i ön plana ç~ karm~~t~r.
MÜCTEBA ~LGÜREL

