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30.000 Osmanlı lirası sermaye ile müteşekkil hisseli Osmanlı Komandit Şirketi

İstanbul(Dersaadet) - Ahırkapı


Bundan altı sene evvel Ahırkapı’da deniz sahilinde tesis ve küşat olunan bu fabrika 
önce ufak bir sermaye, küçük bir umutla işe başlamış idi. Fabrika dülgerlerin, 
silicilerin, marangozların keserle, rende ile yaptıkları işi makineye gördürerek bu 
sayede hem zaman kazanacak, hem ucuz ve nefis mal çıkaracak idi. Fabrikanın 
kurucuları Avrupa’da mevcut bu nevi fabrikaları kemal-i dikkat ve vukuf ile tetkik 
ettiler. Memleketimizde en ziyade sarf olunan eşyayı(ahşap malzemeyi) çıkaracak 
makineler ısmarladılar, getirdiler ve işletmeye başladılar. Daha ilk tecrübelerde 
büyük muvaffakiyetler görüldü. Mesela bir silicinin on saatte çıkarabildiği onbeş 
kaplamalık parçayı makine bir saatte hem daha düzgün, daha mükemmel olarak 

Fabrikanın deniz tarafından görünüşü



çıkarıp ortaya atıveriyordu. Hele kapı, çerçeve, sandıklı tavan silmesi, oyma gibi 
ahşap malzemenin tezgahta hızlı ve düzgün imal edilişi fabrikanın mamullerine 
fevkalade bir revaç(ilgi) temin edeceğini gösteriyordu.

Kurucular gördükleri muvaffakiyetin(başarının) şevkiyle gayret ettiler.            
“Dârü’s-sınâ’a-i Osmaniyye”nin kuruluşundan üç sene sonra Ahırkapı’daki bina iki 
kat büyümüş, sağ tarafa büyük bir kereste deposu ilave olunmuş, satınalma hakkı 
bulunan elektrik ve buharlı kurutma fırını sayesinde memleketimizde o zamana 
kadar görülmeyen bir başarı daha kazanılmış, yani keresteler mükemmelen 
kurutulduktan sonra tezgaha verilebilir olmuştu.

Fabrika idaresi daha sonra inşaat işine başladı, az zaman içinde Göztepe’de, 
Kızıltoprak’da, Kuruçeşme’de, Büyükada’da zarif ve latif binalar, kâşâneler vucuda 
getirdi. 


Fakat bütün bu başarılar gösterdiki “ Dârü’s-sınâ’a-i Osmaniyye” büyük sermayeli 
bir muntazam şirket idaresine geçmedikçe lazım gelen mükemmeliyete sahip 
olamayacaktır. Bunun üzerine kurucularca verilen karara göre 10 Temmuz 
1310(1899) tarihinde her biri 50’şer liralık 600 hisse senedinin toplamı olan 30.000 
lira sermaye ile hisseli bir komandit şirketi kurup idaresi kurucu Raif Bey Efendi ile 
gazetemiz imtiyaz sahibi Ahmet İhsan Bey tarafından deruhte edildi (üstlenildi).

Yeni şirket başlangıcında hisselerin yalnız 15.000 liralığını nakte çevirmişti, Bugün 
hisselerin 20.000 liralığı tamamen satılmış ve bakiyesi şirketçe sermayeye lüzum 
görüldükçe elden çıkarılmak için tutulmuştur. 


Yeni şirketin maksadı, her tür marangozluk işleri, her türlü ürün ve ahşap sanat 
eserleri meydana getirmek, her türlü ahşap inşaatı üslenmek ve geniş bir kereste 
ticaretinden ibarettir.

Fabrikaya bir göz atmak bu maksatın nasıl gerçekleşeceğini gösterir. 




Fabrika binalarının bir tarafı “Dârü’s-sınâ’a-i Osmaniyye” şirketinin kirasında 
bulunan “Ahu dağı” ormanlarından kesilip getirilmiş çam kütükleriyle(tomruklar) 
doludur. Bu kütükler oradan kaldırılıp demir yollar(konveyörler) üzerinde makineli 
bıçkıların önüne gelir. Bıçkılar seyrine doyulmaz bir mükemmeliyet ve süratle, bu 
koca kütükleri önce kalın, sonra daha ince tahtalar haline getiriyor. Bu tahtalar bir 
müddet istifte bırakılıp suyunu çektikten, bir kere de fırında iyice kuruduktan sonra 
fabrikanın birinci tezgahına giriyor ki orada, mesela çerçeve olacak ise , rende, 
planya, delik, başlık tezgahından geçiyor. Sonra üst kata çıkıp tesviye, perdah, 
çatma tezgahınıda ziyaretle onlardanda payına düşeni alarak mükemmel bir 
çerçeve haline gelmiş olduğu halde cilahaneye, oradanda müşterilerin huzuruna 
sevk olunuyor.

Tezgahların içinde en ziyade dikkat çekenler silmeye mahsus olanlardır. Bir silicinin 
bir kaç saatte beş on türlü avadanlık(alet-takım) ile meydana getirildiği bir silme, adi 
tahta şeklinde makinenin bir tarafından girip temiz oyulmuş, işlenmiş olduğu halde 
diğer taraftan, hemde bir dakika içinde çıkar.

Fabrika kendine ait bir resimhanesi ve özel mimarları vasıtasıyla  her türlü bina 
tasarımı ve planlarını tertip ve tanzim ve yapacağı keşif mucibince her türlü inşaatı 
deruhte etmekte, muhtelif inşatlara ait ahşap malzemeyi güna gün süratle ve 
eksiksiz üretmektedir. 

Özetle; Ev yaptıracak veya tamir ettirecek olanlar için bir kere “Dârü’s-sınâ’a-i 
Osmaniyye”ye müracat şarttır.
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