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Suat OKTAR'
1-Cumhuriyet Öncesi Dönemde Bankacılık

· · Batı Avrupa' da ulusal devletlerin güçlen ip ortaya çıkmfllarıy la kendisini gösteren
kamu maliyesinin finansmanı sorunları, bankacılığın, ekon'ominin vazgeçilmez kurumu
olması sonucunu doğurmuştur. Ekonomik faaliyetlerin giderek çeşitlenmesi ve hem hacim
olarak artması hem de karmaşıklaşması 17. Yüzyıldan . itibaren merkez banklarının
kurulmasına ve ulusal para-banka sisteminin örgütlenmesine yol açmıştır. Osmanlı
devletinde ise böylesine bir oluşum ancak 19.yüzyılın ikinci yarısından sonra
gerçekleşebilmiştir. üstelik, Avrupa' da yüzyıllarca süren süreç Osmanlı'da çok sıkışık bir
zaman dilimi içerisinde ve genellikle dışsal dayatmaların sonucu olarak ortaya
. çıkabilm iştir. 1

Osmanlı'da bankacılık Galata sarraflarının faaliyetleriyle başlamıştır. Bankalar
kurulup etkin bir konuma gelene kadar, devletin tüm para ve kredi işlemleri sarraflar
· aracılığıyla yürütülmüştür. Hazine tahvillerinin iskonto edilmesi ; altın 1 gümüş ve kaimenin
bir arada tedavülünden doğan acyo farklarından yararlanılması; ' memur maaşlarının
kırılması ve iltizam yoluyla vergi toplanması sarrafların başlıca faaliyetlerinden olmuştur.
Bu faaliyetler sayesinde zamanla inanılmaz zenginliğe ulaşan sarrafların sayısı hiç .de az
değildir.2 Devlete ödünç para verecek kadar büyük sermaye gücüne sahip olan bankerler
devlet ve hazine ile olan işlemlerinden dolayı sağladıkları kredilerle ticaret yaşamında da
önemli

rolloynamışlardır.J
.
·
Osmanlı Devletinde kurulan ilk Banka İstanbul Bankası'dır. 1844 yılında Osmanlı

Hükümeti kambiyo

istikrarını gerçekleştirme

görevini

yıllık

2 milyon

kuruş

ödeme

• Doç.Dr. M.Ü. i.i.B.f.' İktisat Bölümü.
1• Mehmet Ali Kılıçbay
,( 1987), s.4.
Sarraflar aynı zamanda zenginlerin, devlet adamlarının ve paşaların para işlemlerini
2
yürütmüş, gelirlerinin tahsili ve tediyeleriyle de uğraşmışlardır.Osmanlıda hemen hemen
tüm paşaların ve dev Jet adam !arının söz konusu işlemleriyle uğraşan birer sarrafları

?lmuştur.bkz. Burhan Uluta~ , (1957), s.137.
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karşılığında Allean ve Baltazz'i adında bir Galata bankerine devretmiştir. 1844 yılında bu
anlaşma yenilenmiş; bankerler faaliyetlerine kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla
İstanbul Bankası adıyla bir banka kurmuşlardır. Bankanın kuruluş amacı ·kambiyo
. rayiçlerini· korumak' ve paranın değerini,n düşmesini önlemek olmasına karŞın, y~ptığı ilk
işlemlerden biri Hükümetin talebi üzerine 130 milyon ikraz etmek olmuştur. Faalıyeti beş
yıl kadar süren banka, para kazanmak gibi kuruluş amacına ters düşen faaliyetlerde
bulunması sonucunda 1851-53 yıllarında (Kururn Savaşı öncesinde) iflas etmek zorunda
kalmıştır. Ancak Osmanlı Hazinesini de 600 bin lira zarara sokmuştur.
4

Osmanlı Hükümetinin sürekli emisyon yapmak zoruna kalması paranın değerinin
düşmesine neden olmuştu. Bu nedenle, HUkUmet yabancı sermaye aracılığıyla bir banka
kurulması gelişimini başll}ttı ve çok geçmeden İngiliz ve Fransız sermayesinden bu amaçla
teklifler aldı. Kırım Savaşı sonrasında ilk istikraz Londra piyasasından sağlandığından
İngiliz teklif tercih edilerek, 1856 yılında kurulacak Osmanlı Bankası'nın temelini oluşturan
500 bin İngiliz sermayeli Ottoman Bank kuruldu. Ancak banka, faaliyetini ticari alana
kaydırdığı ve mali faaliyetleri yürütecek güce sahip olmadığı için para piyasasına müdahale
edememiştir. 1860 yılında ise 320 bin İngiliz Lirası sermayeli İttihad-ı Mali Bankası
kuru im uş; ancak herhangi bir faali yer göstermeden tasfiye edilmiştir. 5

Sonuçta, yetersiz kalan Ottoman Bank' ın yerine, 1862 yılında mali yapısı daha gUçlU
bir banka kurulması 1 çalışmaları başlatılmış ve Ottoman Bank'ın İngiliz kurucularına Fransız
ser~ayesininde katılmasıyla 1863 yılında 67.5milyon Frank sermayeli Bank'ı Osm~ni-i
Şahane kurulmuştur. Osm'anlı Bankası, kuruluşundan itibaren Osmanlının mali yaşamında
çok etkili olmuş ve büyük bir. nüfuz kazanmış~ır. 6 Kuruluş sözleşmesine göre bankanın
imtiyaz süresi 30 sene ikeıi, bu süre daha sonra yapılan düzenlemelerle 1875'de -20 yıl,
1895'de de 12 yıl daha eklenerek 1925 yılına kadar uzatılmıştır. Osmanlı Barikası'nın
zaman içinde İmpara~orluk dahilinde banknot · ihracı imtiyazına sahip olması, ona bir
emisyon bankası kimliğini kazandırırken, bu durum· aynı zamanda Cumhuriyet döneminde
kurulacak Merkez Bankasının da temeli oluşturmuştur.
Osmanlı Bankası kağıt para ihracının yanında, hUkümetin gerek yurtiçinde gerekse
yabancı ülkelerde ihraç edeceği tahvil ve bono gibi menkul değerlerin satışı işlemlerini de
yapmıştır. Bankanın, Hazine, işlemlerinden yüzde 0.5, ihracını gerçekleştirdiği tahvillerden
de yUzde 1 komisyon alması öngörUlmüştUr. Osmanlı HükUmeti, Bankaya, şubeler
ikmaiyesi adı altında bir tahsisat ödemesi yapmakla ·da yUkUmlU kılınmıştır. Ne var ki,
anlaşma gereği devletin, Bankanın faaliyet karından bir pay almaması hiç bir zaman söz
k~nusu olmamıştır. Aksine, Osmanlı Bankası, H·u'kumetin kasadarlığını yapıyorum diyerek,
'.
.
4

Burhan U !utan, (l 957), s.141.
Vedat Erdem, (1994), s.73.
6
Sevket Pamuk.(1996). s.73 .
5
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hüküm et adına yaptığı her türlü tashi~i~at ve t~diy.attan harç ve komisy~n alm ıştır. 7 Osriıaı1'Lı
Bankası bu yetki ve imtiyazlara karşılık, devlete 2.700.000.- sterlin dolayında bir avans
açmakla yükümlüydü. Ancak avans için de Hükümet, Bankaya, devlet tahsisatı depo etmek
'
ve yüzde 8 fa iz ödemek zorunlulu ğunday dı 8 .
Birinci Dünya Savaşı so nras ında Hükümetin talep ett i ği banknot
ihrac ını kabul etm ed i ğ i için sahip old u ğu bu imtiyaz ka ldırılmı ştır. Hükümetin kendisi kağıt
para ih rac ına başladığı gib i, merkez bankacılığı görevini de sermayesinin büyj.ik bölümü
devlet tarafından sağlanan İtibari Milli Bankası'na devretmiştir. Cun) huriyetin il anından
sonra bankayla yapı l an 1924 ve 1925 tarihli sözl eşm e l erl e sah ip o ldu ğu bazı yetk ilerine son
veri im iş ve yine ay nı düzenlemeler çerçevesinde sorumluluklar yÜk lenm i ştir. bu arada
Banka, tedavüldeki banknotlar için Hazineye yüzde 1,.5 fa iz ödemekle yüküm lü tutulduğu
gibi, Türkiye Cumhuriy et' in e dilediği zaman bir merkez bankası ku rm a h akkını da
tanımıştır. Nitekim 193 0 y ılınd a T.C. Merkez Bankası ' nın kurulması bu hüküml e mümkün
Osmanl ık Bankası

o'lmu şt ur.

'r

D ı ş Borçlanmanın başladığı

'

1854 yıl ından Duyun-u Umumiyenin kurukluğu 1881
9

y ılın a kadar süren dönem Osman lı Devleti için tam bir istikraz dönemi olmuştur. Sürekli
borçlanmaların mali ifl as ı beraberinde getirdiği bu süreç aynı zamanda İmparator lu k
s ınırl arı içerisinde yabanc ı bankerliğin başlamasını ve ge li şmesin i de sağ l am ı şt ır. Nitekim
· bu dönenide 10 kadar yabancı banka kurulnıuştur. 10 Osman lı Dev leti nin 1875 y ılınd a ma li.
iflas ı ik~azat bankacılı ğ ını olumsuz yönde etk il em iş ve öze llikle mali yönden zay ı f olan
kuru·ıuşl a rın bu piyasadan çekilmelerine İı eden olmuştur. 188 1 y ılınd a Dı:tyun-u
'umumiye'nin kurulmasıyla Osmanlı Maliyesinin kontrolü ve bankanın yönetimi tamaniıyla
bu kuruluşun elin e geçmi ştir. Bu, kuruluş kısa zamanda devlet içinde devlet durumuna
ge lerek yaban cı ü !kelere 'borç v~rir duruma geçmiştir. 11

Bu y ıll arda kurulan yabancı bankalar daha çok ekonomik g iri ş iml ere önem
ve rmi ş l erdır. Bu bankalar kendi ülkelerinin çıkarları doğrultusunda baş lıc a ul aşım ve
madencilik a lanında yat ırıml ara g iri ş iml er ya da arac ılık etmiş l erdir. Dolayısıyla böylesine
koşullar a ltında bu yıllarda ulu sal bankacılığın ge lişmes i de mümkün olmamıştır. Ancak
Birinci Dünya Savaşı öncesi ve so nras ı yı llara damgasını vuran Milli İkti sat döneminde
hakim milliy etç ilik ak ııiıı çerçevesinde ardı ard ına milli bankalar kurulmuştur. 19 11 -22
7
M
9

Haydar Kazgan, ( 1995),' s. 168.B
Burhan U!utan, ( 157), s. 146

Osm anlı dı ş borçlarına ilişkin bkz; Donald C. ~ l a i sdel l. ( 1979), A.du Velay,Kirkor
Kömürcan, ( 1948) Charles Morawitz, ( 1978),Şevket Pamuk,( 1979) Parvus Efendi,
( 1977), İ.H akk ı Yeniay, ( 1964),Kurthan Fişek, (1967),Muı•at Koraltürk, (1995).
10
Oya Silier, (1975), s.488 .
11 RPfii ~iikrii ~ııvl::ı
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Anadqlu'da 7, İstanbul'da 2 banka faaliyete başlamıştır. 12 Bu bankalardan
ileride devlet bankasına dönüştürülmek üzere 1917'de kurulmuş olan Osmanlı itibar-ı Milli
Bankası 1 3 en uzun ömürlüsü olup, 1927 yılında i~ Bankası'yla birleşmiştir. Bu banka her
türlü bankacılık işlemi yanısıra madencilik, ulaşım ve bayındırlık işlemlerine de girişmiş,
hatta daha sonraki yıllarda devlete ait mali işlemler yürütmüş ve halkın her türlü para, tahvil
ve pay senetlerini kasalarında saklamıştır.

yılları arasında

14

11-CUMHURİYET'İN
HAREKETİ VE GELİŞİMİ

BAŞLARINDA

1923-29

ULUSAL

BANKACILIK

Milli İktisat hareketi ve onun esin kaynağı Türk Ulusçuluğu tamamen iktisadi
liberalizme bir tepkisinin sonucuydu. Bu tepki ekonominin ·bütün alanlarında kendisini
gö ste rmi ş ve ekonominin ulusçu düşünce çerçevesinde yeniden yapılandırılınasın ı
hedeflemişti. Nitekim bu hedef doğrultusunda Birinci Dünya Savaşı'yla birlikte
kapitülasyonlar tek taraflı olarak kaldırılarak koruyucu bir dış ticaret politikasının
uy gulanmasına geçilmiş; kooperatifçilik hareketinin geliştirilerek ticari yaşamın yabancı ve
gayri ınüsliın unsurdan alınarak Osmanlı Bankası'nın yerini alacak bir devlet bankasının
temelleri atılın ış ve Müslüman-Türk eşrafı milli banka kurmaya özendirilm iştir. 15
Ancak bu olumlu gelişmelere karşın, Cumhuriyet'in başında bankacılık sistemi hala
kontrolü altında bulunuyordu. Osmanlının para ve kred_i işlemlerini
yürüten ve bundan dolayı Osmanlı hükümetleri üzerinde nüfuz ve baskı o.luşturan Osmanlı
Bankas ı ' nın bu rolüne son vermek üzere itibarı-i Milli Bankası kuruldu ise de bu banka
gerekli oynayacak yapıya sahip olamamıştı.
ya ba ncı bankaların

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlıc;lan son derece kötü bir ekonomik miras devraldı. 1 6
S ın a i hareketin yok d<';.necek kadar sınırlı olduğu ekonomik yaşam çok büyük ölçüde
ta rım s al faaliyetlere dayanıyor ve pazar ekonomisi ilişkiler üzerinde durulmayacak kadar
geri bir nitelik taşıyordu. Cumhuriyetle birlikte devlet desteğiyle yerli ve milli sermayedar
ye ti ştirm ek g irişimi bu dönemin iktisat politikasına damgasını vurdu . Bu girişim, ulusal
ba nkacılık hareketini de özendiren bir unsur olmuştur. Zira, Cumhuriyet'in başında ülkede
para ve kredi talebini karşılayacak ve düzenleyecek bir bankacılık sistemi yoktur. Oysa,
özellikle Anadolu 'da küçük girişimciliğin ihtiyaç duyduğu kredi sorununun çözümlenmesi
gerekiyordu. Ticaret ve Sanayi kesimi yatırım için istekli olmasına karşın, kredi taleplerini
ka rş ılamak çoğu kez aynı nedenle mümkün olıJıaınıştır. Bu konu , İzmir İktisat

U;a S ıli ç r , ( 1975 ), s...llJ 1.
A.G ündü z Ökçün , ( l 977),s.224-25.
11
Za fer Toprak. ( 1982), s.148.,
" Za f~ r Toprak, ( 1982), s.202.
1
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Kongresi'ndeki tartışmaların ana gUndeın maddeleri arasın d a yer
Tüccar Grubu konuya ilişkin taleplerini şöyle s ıralıyordu: 1 7
Madde 1- Münasip bir isim

altıııda

bir ticaret ana

a lmıştı r.

Kongreye

kat ıl a n

bankası teşkili .

Madde 4- Hüküınetin dahi bankaya bir serm aye koyarak hissedar lı ğıııa iştiraki ve
ancak Hükümet a ldı ğ ı bu hisseleri talep vukuunda ihraç ile halka satarak yavaş yavaş
alakasııı m kat'ı.
Madde 5- Banka hi sse sened inin gerek mevzu ve gerekse bilahare konulacak her
nevi usül ve tebliften muaf tutulması gibi bazı ınüsaadat- ı muhsusa ib raz ı.
Buna karşılık Sanayi Grubu da
get iriyordu :18
A-E rbab- ı

bankacılık a lanına ili şk in

Sanaiye kred i yapmak için behamah al bir sanayi

taleplerini

bankasının

şöy l e

dile

tesisi.

B-Ziraat ve köy bank a l a rı hariç olmak üzere Hüküınatin elveyn m Türki ye'de mevcut
ve husu si bankalar nezdinde teşebbüsat-ı müess ir ede bulunmak suretiy le birkaç
bankadan birer miktar sermaye tefrik ettirerek hu sul e ge le~ek mühimce bir sermaye ile bir
sanayi bankas ıııın küşadınııı tem ini il e memlekettek i sanay iye mahsus müdedavil
sermayenin tevsi ve tezyidine çalışması.
imtiy az lı

Cumhuriyet' in il anı y la birlikte, devletin bizzat kurduğu kamu bankalarıyla ikt idara
siyasi olL.ı ş turdu ğ u özel b ankal ar ın . bir arada olduğu bir ba nkac ılık hareketi
baş lam ıştır. 1924- 1926 yı 1ları arasıııda s ırasıyl a İ ş Bankası , Sanay i ve Maadin Baı1 kas ı ve
Emlak ve Eytam Bankası kurulmuş ; Osmanlı Bankası ' nın imtiy az süres inin uzatılmasına
ilişkin düzen lemeler yapılın ış ve Ziraat Bankasıııa da yeni statü kazandırılmı şt ır.

yakııı

Bu dönemde devletin . bankacılık sistemine müdahalesi tamamen ticaret, sanayi ve
birer büyük ulusal bankanııı oluşturulması amacın a dönüktür. Ancak
1925 Dünya Ekonomik Krizine kadar, İş Bankası'nııı kurulm as ın a ya rdım c ı o lm as ı dışıııda
devletin yerli özel bank acı lığ ııı gel i şmesiyle il g il kbaş lıca ön emli bir rolü olmamıştır. Üste li k
bu dön emde yerli özel bankacılı ğ ııı ge lişm es ini yönlendirici ve özend iri ci bir düzenleme da
yapılmamıştır. Ö2el bank ac ılı ğ ın ge lişm es ini belirleyen temeJ un su r daha çok dünya ve
Türkiye iktisadi konjonktürü olmuştur.
inşaat a lan l arında

17

18

A.Gündüz Gö kçün , (1987), s.339.
A.Gündüz Ökçün. ( 1997). s.356-57 .
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111-1923-1929 DÖNEMİNDE PARA POLİTİKASINDA GELİŞMELER
1920' 1i yıllar boyunca para piyasasındaki gelişmeler daha çok bankacılık kesimi
Para politikasının uygulanması için gerekli olan ku.rumların ve
yasal düzen lemelerip yokluğu bunun en önemli nedenidir. Gerçekten henüz para otoritesi
kim Ii ğ ini taşıyacak bir merkez bankasının yokluğu ve altın ve döv iz rezerv !erin in
bulunmayışı parasal alandaki aktif rolü bankacılık kesimine bırakmışt ır. Bu durum, para
ar z ının kontrolünde Cumhuriyet hükümetlerine duyarlı olmaya ve para arzının sabit
düzeylerde tutmaya yöneltmiştir. Üstelik Türk parasının -altın ve yabancı paralar karşısında
sürekli de ğe r kaybına uğraması da bu duyarlılık ve ihtiyat üzerinde etkili olmuştur. Bu gibi
nedenlerl e Türkiye'de 1920' 1i yıllar boyunca para arzı 153-161 milyon lira arasında adeta
1

a racılı ğ ıyla gerçekleşmiştir.

sabit tutulmuştur. 1 9
Ne var ki , daha savaş yıllarından itibaren başlayan paranın değerindeki sürekli
kayıpl ar. Cumhuriyet ' le birlikte artarak devaıJı etmiştir. 1924-1929 yılları arasında ülkede
ticari ihtiyaçlara cevap verecek bir para mekanizmasından söz etmek · mümkün değildir.
Hü kümet, paranın istikrarına ilişkıin hiçbir girişimde bulunmamıştır. Bunun nedeni yeni
20
kurulmu ş olan devletin, paras ına, altın karşılık tedarik edecek güçte buluıimayışıdır :
1927 yılıyla birlikte para sistem in in niteliği tamamen değişerek , altın para
sistem inden tedavülü zorunlu olan kağıt para sistem ine geçi im iştir. Ancak kağıt para
ihrac ının gerçekle şti ğ i 1915 yılı üzerinden 12 yıl geçmesine karşın , 1927 yılı kararı , kağıt
p a ranın ülke piyasas ında tamamen hakim hale gelmesini sağlayamamış , gerçekte yasal
zo runluluklarla bağdaşmaz bir şekilde ikili bir para piyasası ortaya çıkmıştır. Nitekim ,
ülkenin Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde altın ve gümüş, o da değişim aracı
olm aktan çok bir tasarruf aracı olarak işlev yaparken, kağıt para genel olarak pazar
ekonomisi ili şkil e rinin gelişmiş olduğu Batı bölgesinde etkili olmuştur.
altın para basmayı durdurmasına
olmas ına karşın, kağ ıt para değerinde

Hüküm et
aza lm a

altın

pa ranın

lira

karşı s ındaki

değerindeki

ve buna
istikrar

olarak altın para arzında bir
sağlanamamıştır. Aşağıda kağıt

bağlı

değişmeler

bu

tespiti somut biçimde

·

do ğ rul a maktadır.

f994

1995

1926

1927

1928

1929

1930

815

813

809

826

830

874

917

Kay nak: Aziz Köklü, ( 194 7), .d /.

S. Aydemir, ( 1930), s. 132.
Aziz Köklü , ( 194 7), s.30.
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itibaren
1927 yılına kadar belli bir ölçüde devaın eden nisbi istikrar bu tarihten
r. 21
çıkmıştı
r oıtaya
bozulmaya başlamış , özellikle 1929 ve 1930 yıllarında ciddi sonuçla
da yüzde 12
Nitekim , paranın altın karş ısındaki değeri 1929'da yüzde 7 ve 1930'da
oranında aza lmıştır. (bk z. aşağıdaki tablo).

Senesi

Sterlin
kuruş

Mukabili
%TL

Dolar
kuruş

Altına
Mukabil ·
nazaran TL
%
%

Endeks

1924

839.500

100

192.6

100

100

100

1925

894.50

106.5

187.3

97.2

99.7

100

1926

934.50

111.4

193.5

100.5

99.2

101.7

1927

950.50

113.3

196.-

1o1.7

101.3

106.6

1928

956.38

113.9

.196.5

102.0

1o1.8

11 3.5

1929

1008)8

120:0

207.4

107.0

107.2

-

1930

1032.42

124.0

212 .0

110.0

112.5

-

dalgalanma
Bu verilere göre, 1924 yılından itibaren kambiyo kurlarında çok ciddi bir
Bu durum,
dur.
yoktur. Hatta 1926- 1928 yılları arasında bir iyileşme bile söz konusu
sıyla
daralma
ın
ödemeler bilançosu yükünün azalması ve özellikle de buğday ithalatın
ve
dir
belirgin
22
de kayıplar
açıklanabilir. Ancak, 1928 yılından itibaren paranın değerin
talebin
artan
in
büyüktür. Bu olumsuzluk, söz konusu yıllarda üretim ve ihracat hacmin
i kötü geçmiş
mevsim
hasat
yılında
1929
Nitekim
r.
anmıştı
gerisinde kalmasından kaynakl
'
ır. 1929 yılında
ve üretim hacmi düşmüştür. Dolayısıyla da ihracat gelirleri azalmışt2
ulaşabilmiştir. :ı Üstelik, aynı yıl
gerçekleşen hububat ihracatı ancak 5 milyon lira düzeyine
taksidi ödenirken, bazı bayındırlık
Osmanlı borçlarından Türkiye ' ye düşen bölümün ilk
satın alınması ödemeler bilançosunun
yatırımlarına girişilmesi , ve yine bazı imtiyazların
24
hesaplamalara
ciddi biçimde bozulmasına neden olmuştur. Ali iktisat1 Mektebi ' nin yaptığı
Bu gelişmeler
göre ödemeler bilançosu açığı 90 milyon liranın üzerinde gerçeklemişti.
e başlandı. Tam bu sırada
yaşanırken , ortada bazı devalüasyon söylentileri speküle edilmey
'

21

İlhan Tekeli ve Selim İlkin, ( 1981 ), s.213.

Aziz Köklü , (1977), s.32.
Gülten Kazgan , (1977), s.243 .
24
Haldun Derin. ( 1940). s.152.
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23
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kambiyo işlemlerine maratoryum konulacağından korkan tacir ve bankalar liraya karşı
spekü lasyon yapmaya başlayınca Türk lirasının değeri 1929 Ara!ik ayında en düşük noktaya
vardı.
.
Türk parasının .değerindeki bu dalgalanma kuşkusuz dönem hükümetlerinin de
çözümlemek istedikleri başat sorun olarak sürekli politika gündemini oluşturmuştur. Türk
parasının dış değerinin korumak kaygısı önlemleri de beraberinde getirmiştir. Nitekim bu
çerçevede ilk yasal önlem olarak 30 Mayıs 1929 ve 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve
Kambiyo Kanunu çıkarılmıştır. Borsaları Kanunu'nu ya da dolaylı olarak döviz alıp
satamayacak ları ve ihtiyaçların ise bir liste halinde önceden saptanması koşulunu
getiriyordu. Yine bankalar ile bankerlerin döviz karşılığı Türk lirası· üzerinden avans
yapmalarını , bankaların ve bankerlerin Türk parasıyla yapılan tevdiatı kendi namlarına,
ihtiyaç listesi dı ş ında yabancı paralarla değiştirmelerini yiısaklıyordu. 2 5
Ancak, bu kanun beklenen olumlu sonuçları vermemiştir. Etkisi sadece döviz
üzerinde sınırlı bir kontrol getirmekten öteye geçmemiştir. Üstelik, New York
Borsası'nda patlayan ve tarihe kara Cuma olarak geçen Büyük Ekonomik Krizin etkilerinin
yavaş yavaş Türk ekonomisinde de- görülmesi 26 yaşanan kriz koşullarını derinleştirmiştir.
Paranın değer kaybının devam etmesi dönem hükümetlerinin kaygılarını aıtırmıştır. Değer
kaybına karş-ı bir dizi önlemin alınması öngörülmüştür. Bunlar şu başlıklar altında
toplanabilir :27
i ş l em l eri

- Amaçları arasında

Milli

halk kitlesini tasarruf ve yerli

malları

İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin çok kısa bir sürede kurulması;

-Hüküm etin bundan böyle dengeli bir bütçe
-Dev let bankasının

politikası

kuruluş hazırlıkları.na hız

kullanmaya özendiren

izlemesi;

verilmesi.

Bu yasal ve kurumsal düzenlemeler ek olarak, mevcut mevzuatın para değerinin
önlemedeki yetersizliği dikkate alarak 20 Şubat l 930'da 1567 sayılı Türk
parasının Kıymetini Koruma Kanunu çıkaıtılmıştır. Ne var ki , bu önlemler demeti istikrarı
sağ l amada ne yeterli ne de' başarılı olmuştur. Kuşkusuz bu başarısızlık, ülkenin para
politikasının en geniş kontrol edecek ve dolayısıyla ona şekil verecek bir merkez bankasının
düşmesini

yok lu ğundan kaynaklanmıştır .

25

Aziz Köklü, ( 1947), s.36.
.
Krizin özellikle tarım sektörü üzerindeki etkileri için bkz. Oya Sillier, ( 1981 ), Yorgaki
Effı manidis, (1935-36), Avni Zarakolu, (1982), İlhan Tekeli ve Selim ilkin (1977), s.75-92,
İlker Parasız, ( 1981 ), s.218-22.
27
İlhan Tekeli ve Selim İlkin, (1981), s.227.
26
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iV- T.C. MERKEZ BANKASININ KURULMASI
Kambiyo krizi ve buna bağlı olarak paranın değerindeki hızlı erozyon TUrkiye' de bir
merkez bankasının kurulmasını dönem htiküınetine kaçınılmaz olarak dayatmakla birlikte,
bu hareket yeni bir gelişme değildir. Daha Cumhuriyet'in ilanından önce bu yöndeki
n kurulmasına ilişkin
dtlşünceler gündeme gelmiş bulunuyordu. Nitekim bir devlet bankasını
Kongresi'nde dile
İktisat
Türkiye
kez
ilk
dilekleri daha önce de belirtildiği gibi,
getirilmiştir.

.

'

1

Para ve kredi faaliyetlerini düzenleyecek bir milli bankanın kurulmasına ilişkin
ir. 1924
çalişmalar İzmir İktisat Kongresi'ni izleyen yeni yılda hemen kendisini göstermişt
harekete
için
mek
dönüştür
bankasına
devlet
bir
ı
yılı başında hükumet Osmanlı Bankası'n
bu .
nedeniyle
olmaması
uygiın
koşulların
mali
ve
geçmiştir . Ancak, mevcut ekonomik
ır
uzatılmışt
kadar
yılına.
1935
Mart
1
imtiyazı
emisyon
girişimden vazgeçilmiş ve bankanın
r.
başlamıştı
artmaya
ve
oluşmaya
tepkiler
karşı
na
'
Bankası
.Ancak izleyen yıllarda Osmanlı
kamuoyu
tavırlar
olumsuz
takındığı
karşı
tüccarına
Türk
Zaten bankanın savaŞ yıllarında
n bir devlet bankası
tarafından unutulmamıştı. Osmanlı Bankası yöneticileri, hükumeti
ve Ekim aylarında
Ağustos
yılının
1927
.
almışlardı
u
duyumun
olduğu
kurma çabası içinde
na ilişkin
kurulması
bankanın
rde
görüşmele
yapılan
ile
Renda
ik
Abdülhal
Maliye Bakanı
amacıyla
ak
yararlanm
'
erinden
deneyiml
ülkelerin
başka
ve
alındığınİ
prensip kararının
erdi.
öğrenmişl
ağıdan
yetkili
bizzat
ini
incelendiğ
in
statülerin
,yasal
nın
merkez bankaları
yeni
kurulan
yıl
aynı
Zira
.
taşınamadı
alana
fiili
p
olgunlaşı
ri
düşüncele
Ancak, Renda'nın
ve bankanın
İnönü HUkUmet ' inde Maliye Bakanlığı görevine RUşdU Saraçoğlu getirildi
n kuruluşuna iliŞkin
bankasını
Devlet
kaldı.
a
tasarrufun
n
hükilmeti
bu
ı
çalışmalar
kuruluş
28
kanunun hazırlanacağı, ilk kez bu hükumetin programında açıklandı.
Bu arada Türkiye İş Bankası yöneticileri de boş durmuyorlar ve devlet bankasının
kendileri tarafından kurulması için girişimlerd.e bulunuyorlardı. Bankanın yöneticileri daha
1927 yılının başlarında Amsterdam'daki lnternationale Bemiddelingi en Handelmaat
Schaapli adlı firma ile temasa geçerek, TUrkiye'de bir merkez bankası kurma girişimlerinde
kendilerine yardımcı olmasını istemişlerdi. Firma, Friedleb adlı temsilcisini İş Bankası
yöneticileriyle görüşmeler ·yapmak Uzere Ankara'ya göndermişti. Görüşmelerde asıl
üzerinde durulan konu, Türkiye'nin o gÜnkü koşullarda bir merkez bankasının faaliyetini
hesaplamalara göre
sürdürebilmesi için ne kadarlık bir kaynağı ihtiyaç olduğuydu. Yapılan
29
bulunması
Kaynağın
bankanın kurulabilmesi için 30 milyon dolara ihtiyaç bulunuyordu.
arasındaki
şirketi
on
çalışmaları İş Bankası adına yürüten Ori~ntal Bank Corporati
varılmıştır.
görüşmeler olumlu geçmiş , hatta bu konuda prensip anlaşmasına bile

28
29

İlhan Tekeli ve Selim İlkin , ( 1977), s.551.
Haydar Kazgan, ( 1997), s. l 11
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' Ancak; İş Bankası'n ı n hükümetin dişında kendi adına yürttüğü ÇaUşmalar Hükümet
çevrelerinde tepkiy le karşılanmıştır. Çünkü bizzat Maliye Bakanlığı'nca çalışmalar
yapılması ve bankanın kuruluş biçimine ilişkin İş Bankası'ndan farklı düşünceye sahip
plunması tepkilerin oluşmasına ·yol açmıştır. Arıcak buna karşın, İş .Bankası'na bir rapor
hazırlanması amacıyla Hollanda Bankası İdare Meclisi Reisi Vissering'in Türkiye'ye
davetine karşı çıkıl'mamıştır..ıo
Vissergin'jn ha'zırl'adığı rapor, İş Bankası Genel Müdürü Celal Bayar tarafından
kendi görüş l erini içei·en bir notun da eklenmesiyfo Hükümete sunulmuştur. Bayar bu notta
bir ·devlet bankasına . olan· ihtiyacı işaret etmekle birlikte, yeni bir bankanın kurulması
yerine, mevcut bir devlet bankasının bu yönde .düzenlenmesin.in daha yerinde olacağını
·ifade etmiştir. Bayar'ın örtülü sözlerle im~ ettiği devlet banka.sı ise İş Bankası'ndan başkası
değildir. Çünkü İtibar-i Milli Bankası'nıri bünyesine katılmasıyla mali .yönden de güçlü bir
konuma gelen İş Bankası kendisini bir merke,z bank!ası kimliğini kazanacak kadar hazır
hissediyordu. Zira, İtibar-i· Milli Banka~ ı 'nın 500 bin li~a tutan aktifinin Maliye
Bakanlığı ' na ait İnevduat olarak gösterilmbsi, bu bankanı.n işlemlerini .bir merkez bankası
doğı'. ultusunda yürütülmesini mali ve teknik yö"nden mümkün kılıyordu.
·
İş Bank~sı'nın merkez bankasının fon~iyonlarını göreO,ek biçimde düzenlenmesi
talebi Başveki l lnönü tarafından reddedilınişti,r. Bu da, devl~tçi 'politikalara geçişte önemli
bir rol oynayacak olan hükümet çevrele.ri-İş Bankası' çelişkisin'İn bir ilk belirtisi olarak
anlamlıdır. Hükümet bir süre sonra Reichsbank'ın Guvernörü Hjalmar Schacht'ı konuyla
ilgili görüşlerini almak üzere Türkiye'ye davet etti. Ancak Schacht yoğun işlerini mazeret
göstererek davet.e icap etmedi ve yerine çalışına arkadaşı Kari Müller'in önerdi . Müller
1929 Nisanında gelir gelmez incelemelere başladı. Hükümet, kendisinden bir merkez
bankası kurulırn;ısı için gerekli ön koşu Narın var .ot'up olmadığının ve yoksa bu koşulların
nasıl sağlanacağınıı:ı incelenmesini istemişti. Müller kısa zamanda bir rapor hazırlayarak
yetkililere ulaşt~rdı'. Ancak bu rapor, olumlu görüşler taşımıyordu. Bir kere, Müller merkez
bankasının kurulmasına karşı çıkıyordu. Ona göre Türk Ekonomişi tamamıyla tarıma dayalı
olduğundan döviz üretemeyen ve sürekli dış ticaret açığı veren bir durumdaydı. Sağlıklı ve
dengeli bir dışı ticaret bilançosuna sahip olmadan bir 'merkez bankasının kurulması ise çok
geçmeden fırsatçı sermayenin kambiyo oyunlarına yem olmak demekti. 3 1 Müller'in bu
olumsuz raporu hiç kuşku yok ki hükümeti memnun etmezken, fazla da ciddiye alındığı
söylenemez. Nitekim Müller'in Türkiye'ye gelişi ve yaptığı temastan basında geniş biçimde
yer aldığı halde, incelendikten sonra raporla ilgili bir açıklama yapılmamış olması bunu
doğrulamaktadır.

30
31

İlhan Tekeli ve· Selim İlkin, (1981), s.261.
Havdar Kazl!an . (1998). s. 11 O.
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Eğitim Bakanı

Cemal Hüsnü ve Ziraat

Bankası Genel Müdürii Şükrü Ataman 'a hazırlatılan yeni kanun tasarısı 13 Mart l 930'da

hükümetin gündem.ine gelmiştir. Bu tas·arı birçok ülkenin merke? bankası kanunlarından
hazırlanmış
olmakla birlikte esasta Şili Merkez Bank~sı'ndan
esinlenilmiştir . 32 An eak tasarı, Hükümet tarafıı:ıdan oluşturulan · Komisyonca yetersiz
bulunmuştur. Çünkü tasari herşeyden önce istikrar amacın. a dönüktü ve bu amaçla banka
sistemi üzerinde yaygın kontroller getiriyordu .33 ~u durum , özellikle Bayar tarafından
tepkiyle karşılanmıştır. Tasarının bu haliyle yasalaşmasının zor olacağı düşünülerek,
değişiklerinin ve · düzeltİnelerin yapılması amacıyla daha önce Türkiye'de çalışmış olan
Morfa gönderilmiştir. Maliye Vekaleti, Morfun işaret ettiği önerileri· dikkate alıp, gerekli
değişiklikle~i yaptıktan sonra düzeltilmiş tasarı Hükümete yeniden getirilmiŞtir. Ne var ki
tasarı , Genel Kurul'da görüşülecekken , düzeltilecek bölümleri var denilerek geri çekilmiştir.

yarar'lanılarak

Tam bu sırada Duyun-u Umumiye ilişkilerin incelemek üzere Türkiye'de bulunan
Profesör Rist'e inceletilen tasarı son şekline aldıl<tan sonra yeniden görüşülmek üzere Genel
Kurul'~ getirilmiştir. Maliye Vekili Saraçoğlu tasarı üzerinde konuşurken , belki ·de
e'leştirilerin sertleşmesinden çekindiği için, tasarının. ihtiyaca ·cevap verecek kadar iyi ·
hazırlandığını belirtmek gereğini duymuştur. Nitekim Saraçoğlu, " .... çıkaracağı.mız ihraç
l;>ankası kanunun mümkün olduğu kadar kusursuz ve sakil esaslara istinat etmesi için,
yıllardan beti gerek arkadaşlarımızdan ve gerek hariçte bulunan mütehassısl ardan istifadeyi
hiçbir vakit ihmal etmedik .. . Bu kanun ... mevcut paramızın kıymetini tesbit ve onun her
türlü (enflasyon) şaibesinden azade olması ne kadar kuyudat icap ediyorsa, bu kuyudatın ·
kaffesini muhtevi buluninaktadır .. .. " sözleriyle savunmuştur.
34

Nihayet· yıllarca devam ede~, yerli v~ yabancı kişi ve kuruluşların görüşlerini ve
öne'rilerini de kapsayan çalışmalar sonuç vermiş ve T.C.Merkez Bankası 11 Haziran 1930
tarih ·ve 1715 sayılı yasayla kurulmuştur. ·

32
3

Ahmet İnsel , ( 1996), s. 174.
Tekeli ve Selim İlkin , ( 1981 ), s.277.

~ İlhan

34
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