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Made nî para dan kâğ ıt paraya geçiş XVII. yüzyılın ikinci yarı 
sında n başla yan ve 1973'de dola rın altına olan konv erti bilit esin in
kald ırılm asın a kad ar devam eden bir vetir edir . Aynı zamanda ka
pi ta lis t ikt isa t sist em inin oluş tuğu bu vetir e içinde ortay a çıkan ve
XIX. yüzyı ldan itib are n yerleş en kâğ ıt para sistem i madenî para
sist em inde n fark lıdır . Bu far klı lık madenî paranın mal olara k kâğıt
para nın ise itib arî değe re sahi p olması ndan kayn aklan makt adır. Bu
nun dik ka tte n uzak tutu lma mas ı ikti sa t tar ihi ile İslam iktisadı ve
huk uku ara ştır ma ların ın sıhha ti için şartt ır.
Yine İslamın doğd uğu çağda ve sonras ında madenî para sis
temi yür ürlü kte ydi . Kur' an ve hadis te bu konu ile ilgili emredi ci bir
hükm e rast laya mıyo ruz. Altın ve gümüşün para olması adetâ veri
ola rak kabul edilm iş, bu mad enler in öze llikle harcam a ve mübadele
arac ı oldu ğu vur gul anm ıştı r (Tevbe suresi, 34). Bundan dolayı birçok
İslam alim i sade ce altın ve gümüş ün para işlev lerini yerine get ireb i
lece ği kan atin ded irle r. Bu yakla şım İslam ikt isa t tari hin de en önemli
fiy at ist ikr arı âmil i ola rak gerç ekle şmi ştir. Bunun yanında ilk İslam
dev letl erin den beri para işlem leri büyük bir yaygın lık kazanmıştı.
Şüp hesi z bunun Bab illile re kcıdar uzanan bir geleneği vardır. Müs lü
man ola nla r kad ar müslü man olma yan lar da sarr aflık , cehbe zlik gibi
para ve bgn kac îlık işle riyle uğra şıyor lardı . Cehbezler tıpkı bank alar
gibi mev duat top luy or lar ve kredi veri yorl ardı . IV/X. yüzyılın başla 
rında olu ştu rul an Div anu ’l - Cehbez tıpkı bir merkez bankası gibi ça
lışıyor du. Bey tülm âl idar esin in de hazine işlevi gördü ğü bilin mek te
dir. Fıkı hçıla r tara fından tart ışm a konusu olmasın a rağmen tica rî
işlem lerd e sâk k (çek) ve suf tac e (poliçe, polisa) kullan ılıyor, bun
larla paran ın nak lind eki zo rluk lar gid eriliy ordu . Avrupa haçlı se247

ferl eri sırasında İslam ülke lerin in bu para, kredi ve ban kac ılık tecrübesin den fayd alan mış tır (').
İlk ve orta çağ da kâğ ıt paraya benz er uyg ula ma lar gör ülm em iş
değild i. Faka t eski Yunan fels efes inde de gör üld üğü gibi gele nek sel
düşün ce anca k altın ve gümüş ün para işle vle rini yer ine ge tire bile ce ğini kabul ediyord u. Bundan dolayı kâğı t parayı ha tırl ata n uyg u
lamalar, geliş miş bir para eko nom isine sah ip olma sına rağm en, altın
ve gümüşün para olab ilece ği inancının halk vicd anın yer leşm iş ol 
masından dolayı, İslam ülke lerin de yür ürlü ğe kona mam ıştır . Oysa
Çin'de eskiden beri uygulan dığı gibi Uyg urla r daha XI. yüzy ılda ku
maş parç aları üzerine mühür basa rak kâğ ıt para gibi kul lan ıyo rlar dı.
Moğ ollar zamanınd a da alışv erişi n 25 adedi 1 din ar karş ılığı ted avü le
sürül en kâğı t paral arın yapılma sı zaru riydi . XIII. yüzy ılda Kub ilay
Han da altın ve gümüş karşılığ ında piyasa ya kâğ ıt para çık arılm ası nı
emre tmişt i. Çin kâğ ıt parasın a çav (chao) adı ver iliy ord u ki İlh an lIla r
da bu isimle İran ’da teda vüle sürme k iste miş lerd i. Bun unla bi rlik te
İslam dünya sında kâğ ıt para gelene ği olma dığın dan ve öz elli kle fıkhı
hüküm lerin şartl andı rmas ında n dolayı halkın dire nm esiy le ka rşı laş ıl
mış ve bir haft a tic ar î hayatı felc e uğ rat tık tan son ra yü rü rlü kte n
kald ırılm ıştır (2). Asır lar sonra ilk OsmanlI ban kno t tec rüb ele rin in ba
şarısızlıkla sonu çlanm asının tem elin de de aynı sebep olma lıdır . Bu
arada Çinli ler, Uygu rlar ve Moğ ollar da görü len deri ve kâ ğıt para
uygulam alarının günü müz para sist em ini olu ştu ran vet iren in ba şla n
gıcı olduğ unu belir tmeli yiz.
İslam devl etler i para hacm inin tab iî ola rak artm asın ı bir po liti ka
olara k benim semişl erdir. Bunun için Se lçu klu lar ve Os ma nlIla r ül 
keye altın ve gümüş giri şin i teşv ik etm işle r çıkışını ise yas ak lam ış
lardır. Yine OsmanlI lar, ülkeye mal get iren yaba ncı tüc ca rın yine
mal ile dönmes i ilkes ini ben ims emi şler dir (3).
(") 20-25 Eylül 1982 tarih leri arasında İstanb ul'da toplanan IV. Mill etle rara sı
Türko loji kongresinde sunulan tebliğin genişl etilmiş şeklidir.
I 1) İslam ülkelerin deki para ve bankacılık tecrüb esi hakkında bk. Osman Tu
ran, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İst. 1978, s. 371 vd.; Celâl Yen i
çeri, İslam'da Devlet Bütçesi, İst. 1984.
(2)
(3)

K. Jahn, «İran’da Kâğıt Para», Belleten, XXIII.

Meselâ Erzurum beylerbeyine gönderilen bir hükümde tücc arın dışarıya
altın ve gümüş akçe ile yara çıkarmasının yasak olduğu bel irtil iyo r ve «tacir getürdüği metaına göre girü meta alub gide» deniyordu. Bk. Başbak anlık Arşiv i,
Mühimme Defterleri tasnifi, No. 3, s. 448, hk. 1341 : 22 Şevval 967.
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Para sist em i İktis adî siste mi şar tlan dırı r ve bir nokta da tayin
eder. Bunun için kâğı t paranın şartl andı rdığı ka pita list sistem i açı k
layan kav ram ları, bu arada enfla syon kavramını me tali st döneml er
için gel işig üze l kul lan ma kta n kaçın mak gere kmek tedir. Yine XX. yüz
yılın baş ların a kad ar İslam iktis adı sahasında yapılan yorum ları ve
içt iha tla rı maden î paranın şartl and ırdı ğı İktisa dî yapının mantığı içinde
değ erle ndi rme k zoru nlud ur.
I. İslam İktisat İlkelerinin Anti - Enflasyonist Mahiyeti
İslam 'ın ada let, mas laha t (kamu yararı) ve zara rların izalesi
ilke leri ikt isa t saha sında da geç eriid ir. Bundan dolayı İslam ikt isa 
dında fiy at ist ikra rın ın büyük yeri vardır. Bilin diği gibi İslam fiya tları n
tek elc i mü dah alel erin olmadığ ı serb est bir piyasa ortam ında olu ş
masın dan yan adı r ve fiya tla ra gerek siz müdah alelere karşı çıkar. Bu
çerç eve içe rsin de İslam ikt isa tçı lar ı devle tin müda halele re karşı çıkar.
Bu çerç eve içe rsin de İslam iktis atç ılar ı devle tin tek elci eğilim lerin
gör üld üğü piya sala rda, fiya tla ra suni olmayan yolla rla müdahale
ede bile ceğ i kan aat ind edi rler . Osm anlIl ar narh siste mi ile İslam fiya t
pol itik ası nı örne k bir biçi mde uygu lamı şlard ır (4).
İslam riba adı altın da ödü nç faiz lerin i (rib a’n - nesie), eşits iz mü
bad elel eri (ri ba ’ı - fadl) ve mü lkiy eti elde edilmeye n malların müba
dele sini Qoey'ul - g arar) yasa klam ıştır. Bu sebe plerle faizin bir ma
liye t unsu ru ola rak belir mes i dolayısıyla maliy et enfla syonu vakıa sı
nın güçl enm esi önle nmi ş olur. Yine mül kiye ti ele geçiri lmeye n metala rın , sad ece kâğ ıt üzerind e, tica ret e konu olmasının yasakla nması
suni fiy at artı şla rını n ve bel irli bir ölçüd e tale p enfla syon unun önüne
geç ilme si de me ktir (5).
Enfla syon vakıas ının oluşm asınd a teke lci eğim lerin büyük yeri
vard ır. İslam iktis adı nda ise her tür lü tek elci eğil imle r ve spe kül atif
dav ran ışla r (iht ikar ) kes inlik le yas akla nm ıştır (6). Bunun yanında metala rın paza rda ser bes tçe satılm asın a meydan verme yerek satın alıp
ve kap atm ak, sonra da büyük kâr larla satm ak yasak lanmı ş, malların
üre tici den tü ke tic iye en kısa yoldan inti kal i ist enm işti r (’). Yine Os(4) el-Bişr î eş-Şurbacı, et-Tes’ îr fi'l-is lam , İskenderiye 1393/1973; OsmanlI
narh sistemi hakkında bkz. Mubahat S. Kütükoğlu, OsmanlIlarda narh müessesesi
ve 1640 tari hli narh defteri, İst. 1983.
(5)
(8)

A. Debbağoğlu, İslam iktisadın a giriş, s. 284-291, 327-333, İst. 1979
Ibn Mâce, Ticaret , 6.

(’)

Bühârî, Büyü, 68; Müslim, Biiyû, 11.
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inan lılar ihti kar gibi teke lci eği liml erin önle mes inin başa rılı ör ne k
lerini verm işlerd ir.
İsrafın yasakl anmas ı da kay nak ların aşırı kullan ımını en ge lley e
rek maliy et enfla syonu nu, tale bi ihti yac a göre aya rla ya rak tal ep en 
flasyo nunu önle yici özelliğ e sahi ptir.
II. Bir Anti - Enflasyonist Sistem Olarak Madenî Para Rejimi
Enflasyon, gel ir dağılımını bozan, süre kli ve yüks ek fiy at art ışl arı
olara k ta rif edile bilir. Para mikta rı ile f iya t artışı arasında bazan do la y
lı da olsa, yakın bir ilişki n vardır. Piyas adak i parcı hacmi art ınc a fiy at 
larda da bir yükse lme eğilim i orta ya çıkar. Made nî para sis tem ind e
kıymetli maden ted arik i çok zor, mal iyeti de yüks ek old uğu nda n böy 
le bir eğilim nadire n söz konus udur. Oysa kâğ ıt paran ın ma liye ti bir
parça kâğıt, biraz mürek kep ve baskı mas rafın a eş itti r. Dolay ısıyla
basılıp tedav üle sürülm esi önce kiyle kıya slan ama yac ak kad ar ko lay 
dır. Başlan gıçta kâğ ıt paranın piyasa ya sürü lmes i merke z ba nk as ın
daki altın rezervi gibi kayıt lara tabiy di. Faka t bugü n para basm anın
önünde hiç bir maddî sınır yoktu r. Tek kayı t «enfla syon kork usu »du r.
OsmanlI ekon omisi nde de bütün çağ daş eko nom ilerd e oldu ğu
gibi para birimi mal-pa ra kavram ına dahi l metal parad ır. Ma l-pa ra
içinde ki metal miktar ının değeri bir başka deyi şle paran ın mal (k ül
çe) olara k değeri onun itiba rî değe rine ve satın alma güc üne (dev 
letin aldığı darp hakkı ve darp ücr etin i çıka rırsa k) eş itti r. Böyle bir
sistemd e para çıkarma (emisyon) ve ödeme imka nlar ı doğ rud an ma 
den elde etme imka nların a bağlıdır. Paranın basıldığı mad enin re 
zerv lerind eki artma veya azalma para arzını, fiy atl arı ve tic ar et ha c
mini etkile r. Keza tica ret hacm indek i geni şlem e ted avü lde ki si kk e
lerin artma ve büyümesine; daralm a ise azalma ve küç ülm esi ne se
bep olab ilir. Yine maden lerin ted arik i kâğ ıt paraya oran la çok daha
zor olduğun dan bu tür ekon omile rde emisyon yolu yla enf las yon u bir
finansm an aracı olara k kullan ma imka nları çok dardır.
Böyle bir sistem de para bir fina nsm an arac ı ola rak başl ıca üç
şekilde ku lla nı lır :
1. Kıymetli maden lerden ve eski sikk eler den yeni sik ke ler ke
silmes i. Böylece devl et çeşi tli harc ama ların ı fina nse eder ve para
arzını geni şletir di.
2. Tahta yeni çıkan sultan ın kendi sikk ele rin i kesmesi ve eski
sikk ele rin teda vülü nü yasak lama sı (Tecdîd-i sikk e siya seti ). Böy lece
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hazine sikk e kesi mind en darp hakkı ve darp ücre ti adı altınd a ek
bir ge lir elde ederd i. Elinde altın ve gümüş bulunan herkes in dar p
haney e gelip bun lard an altın ve gümüş sikke kestir mesi (serbest darp
hakkı) yuk ard aki darp han e ge lirle rini süre kli kılıyordu. Yalnız Kanuni’ den sonr a pad işa hla r tec did -i sikk e siyas etini terk etm işle rdi.
3. Sik kel erin ayar ların ı deği ştirm e. Bu altın ve gümüş sikk ele r
deki bak ır mik tarı nın artt ırılm ası veya bu sikke lerin küçü ltülm esi mâ
nâsına ge lir (tağ şiş veya çağd aş ifade yle devalüa syon). Eu olay dev
letin paran ın değe r kaybını bir finan sma n fak törü olara k kulla nma sı
dır.
Maa maf ih bu değe r kaybının zamanımı zdaki para değer kaybı
vakı asın a göre çok önem siz oldu ğunu söyle yebili riz. Osmanlı eko no
misi bunu n en açık de lille rin i verm ekte dir. Meselâ ilk Osmanlı akç e
sinin dar be dild iği 1326 yılında 1740 yılına kada r geçen 414 yıllık süre
için de Osman lı hesap birim i olan akçen in değe rinde ki düşme, yani
akç e için dek i gümü şün azalma oranı % 84.3 idi ( ’ ). Buna göre yıllık
orta lam a değe r kaybı % 0.2 de kalmış tı ("). Paranın değer indeki aşın 
manın bu dere cede oluşu Osmanlı ekon omisi nin büyük fiya t ar tış 
larının görü nme diği yani umumî bir ifade yle enflas yonsuz bir eko 
nomi old uğu nu düş ünd ürm ekte dir. (Değer kayıp oranın tersi nin fi 
yat artış ı oldu ğun u farz ede rsek bu oran lar % 540 ve % 0.4 olm ak
tadır ) (*(*)**).
{1.152 - 0.180) • 100
( * ) --------------------------= 84,375
1.152
(n) Halil Sahillio ğlu, «Osmanlı para tarihinde dünya para ve maden hareket
lerinin yeri (1300-1750) ODTÜ Gelişme Dergisi, 1978 özel sayısından ayrı basım,
s. 38. Akçedeki gümüş miktarın ın azalmalarını gösteren tablo 8'den yararlanara k
oranla malar ı biz yaptık.
100
(* *) . -------- ----- . 100 - 100 = 540 veya
100 - 84,3
1.152
--- .100 - 100 = 540
0.18
Ortalama yıllık fiya t artışla rı için geometr ik ortala malar kullanılmıştır.
Bunun için kullanıla n for mü l: S = A (1 + r) 1’
Log S = Log A + n Log (1 + r)
Log S — Log A
n

= Log (1 + r)

(r) hem bileşik faiz oranını hem de geometrik ortalamayı vermektedir.
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Para arzının artışı yani paranın bolla şmas ı değ erin in düş me si
nin sebepl erinde n biri olduğu gibi, belli şa rtla r altın da fiya tla rın yük 
selmes inin sebe plerin dend ir. Bu tü r har eke tler de maden î para re ji
minde zamanımı zdaki kada r önemli değ ildir . Osman lı ekon omis inde
mal fiya tlar ı konusu nda bazı ver ileri n gözden ge çiri lme siy le bu ger 
çek del illen diril ebi lir. Ö. Lütf i Bark an'ın ima ret mut fağı har cam ala 
rına dayan arak ağırlık lı orta lam a yön tem iyle yapt ığı hes apla ra göre
1489-90 ile 1616-7 a rasın daki 127 yıl için de Edirn e'de belli başlı yiye 
cek madde lerinin fiya tlar ınd a % 334.4'lük bir artı ş olm uştu . Bunun
yıllık ortala ması % 1, 2'dır (9). İstan bul ima reti için böyle bir rakam landırma 1489-90 ile 1585-6 arasın da 96 senede % 82.5 (yıllık or ta
lama % 0,6, 1489-90 ile 1604-5 aras ında ki 116 senede) , % 372.8 (yıllık
ortal ama % 1,4) olm akta dır (10).
Akçed eki değer kayıpların ı hesaba kat ars ak fiya tla rın reel olar ak
daha düşük nisb ette arttığ ını görürü z. Mesela böyle ce İsta nbu l ima
reti için 1490-1585 arası ndak i 95 senede yıllık fiy at art ış orta lam ası
% 0,6'dan % 0,5'e 1585-1640 arasın da 55 senede % 3'd en % 1,7'ye
inme kted ir (“ ).
Klâsik Osmanlı ikti sat tarih inde iki fark lı sebe pten kay nak lana n
iki ayrı «enflasyo nist» eğilim görü lme kted ir.
III. OsmanlI İktisat Tarihinin Klâsik Döneminde Görülen İstisnaî
İki «Enflasyon» Hadisesi
XVI. yüzyılın ikinc i yarısında Rumili nden baş lay ara k Osman lı ül
kesinde batılı tac irle rin get irdi kle ri 30 gr. ağır lığın da iri güm üş sik ke 
ler (guruş) görülme ye başlanmı ştı. Bunların kayna ğı Ame rika ydı. Gü
müşün bollaşması mal fiya tlar ını yük sel tiyo r, ge lirle ri nisbi ola rak dü
şürüyor du. Bunun için 1578-1590 İran sava şları sıras ında akç ede ilk
büyük devalüas yon (tağşiş) yapıldı (1586). Diğe r yand an mal iyet leri
nisbî olara k yükselen ve ekon omik olm akta n çıkan birç ok güm üş ma
deniyl e darph ane kapandı.
Altın nisbeten azalıp değer kazandığı için piyas adan kayb oluy or,
dolayıs ıyla güneyden (özel likle Mıs ır’dan) merkezi hâzin eye altın gön(9) Ö. Lütfi Barkan, XVI. asrın ikinci yarısında Tür kiye ’de fiyat hareke tleri
(TTk'nun 25-29 Eylül 1970 tarihinde Ankara'd a toplanan VII. kongresi ne sunulan
tebliğin genişleti lmiş şekli), s. 7.
(10) Barkan, age, s. 9.
(” ) Barkan, age, s. 19, 33.
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der me kte güç lük çek iliyo rdu . Tedav ül ihtiyac ı hemen hemen tam a
men aşınmı ş ak çel er ve yaban cı para larla karşıl anıyor du.
Bu dönem e ai t bazı veril erde n anlaşıld ığına göre 1585-1606 ara 
sında nom inal fiy at artı şla rı % 531 (yıllık % 9,2), reel fiy at artış ları
ise % 165 (yıllık % 4,8) olmu ştu. Temeld e Ame rika' dan Avr upa ’ya ve
Ort a Doğuya int ika l eden gümüş akımınd an kayn aklan an bu enf las 
yon olayı düny a çap ında ki «fiya t devrim i»nin bir parças ıydı (12).
Maa maf ih gerek nomi nal gerek reel rakam lar, bu yirmi yıl kadar
süre n «fiy at dev rimi »nin enfla syon un eşiğin de kaldığını gös term ek
te dir (13). Bu en fla syo nis t eğil imin benzeri 1688-1691 yılları arasında
ma nku r ted avü lü esnas ında yaşanmış tı.
VI. Viyan a kuşa tma sınd an son raki harp yıllar ında (1683-1699) ar 
tan malî dar lık dev leti yeni finan sma n kayna kları aramay a iterke n
kapa lı bulun an maden ve dar pha nel er açıl ara k yeniden tecdî d-i sikke
siy ase tine dön ülm üş ve altın ve gümüş para basılmaya başlanm ıştır.
Sara yın altın ve gümü ş eşya ların dan büyük ölçüd e fayd alan ılara k ya
pılan bu faa liy etl er yanın da yaban cı para lar da Osmanlı parası da r
bında hamm adde kayna ğı teş kil etm iştir . Faka t darbe dilen para lar
öz ell ikl e ask erî har cam alar ın finan sma nınd a yete rsiz kalınca «man
kur» denen bak ır paran ın darbı na dayana n üç yıllık bir enflas yon de
nemes i ge çir ilm işt ir (1688-1691).
Gerç i I. M ur at ’dan (1360-1389) XVII. yüzyıl orta ların a kada r ufa k
lık ihtiy acın ı karş ılam ak için pul, mankur, fels gibi adl ar verilen ba
kır para bas ılag elm işti. Anc ak kül liye tli mikt arda mankur darbına
1688’de başl anm ıştır.
Man kur un maden ve para değer i arasın da büyük fark vardı. Bu
bakı mda n ma nku r itib ari para idi ve dolayıs ıyla serb est darp hakkı
yok tu. Yani isteyen altın ve güm üş parada olduğ u gibi darpha neye
bak ır ge tiri p ma nku r bastır amaz dı. XVI. yüzyıl başına kad ar su ltan
lar ma nku rlar ı gümü ş akç eler e oran la daha kısa süre lerd e yas aklı 
yor ve bu şek ilde man kur taşıya n ver gile ndi rilm iş oluyo rdu. Nitekim
diva n dili nde pul emis yonu «salgun» deyimi ile ifade ediliyo rdu.
(12)

Barkan, age, s. 19, 33.

(13) Carlo M. Cipolla Amerik a'dan kaynaklanan gümüş akımının fiyatlar ı sa
nıldığı kadar yüksel tmedi ğini, «fiyat devriminin» pek söz konusu olmadığını İtal
ya’ dan bazı raka mlar vererek ifade etmektedir . The so-called «Price Revolution» :
Reflec tions on 'the Italian Situ atio n’, Annales : economies, societes, civilisations,
1955 içinde p. 513.
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1688 yılında ise çeş itli para basımı için mek anik darp atölye si
kurulmasında n fay dala nıla rak malî darlı ğa en fla syon ist bir çözüm
aranm ıştır. XVI. yüzyıl sonuna kad ar her biri bir dirh em ağırlığ ında
basılan manku rların sekizi bir akçey e geçi yord u. 1586’da akç e ağı r
lığı yarıya inince darbına ara verile n man kuru n XVII. yüzyıl başında
dördü bir akçe olmak üzere teda vülü kar arla ştır ılm ıştı . 13.IX.1688’de
(1 okka bakırda n 800 adet olmak üzere) önce yarım dirhe m ağı rlı
ğında basılan mank ur ikisi bir akçe üzerin den ted avü le sür ülm üş
tür (14).
Kaynakla rımıza göre bu raic piyas ada olum suz tep ki yar atm a
mıştır. Bundan cesa ret alan Def terd arlı k 28.XII.1688 tar ihin den it i
baren 1 manku run 1 akçe üzerinde n sonsu z ibra hakkı ile tedav ül
etmes ini kara rlaşt ırmış tı (15). Böylece bir okka bak ır 800 akç e demek
oluyord u. Oysa piyasad a bir okka bak ır eşya, işç ilik dah il, en fazla
150 akçeydi. Bu durum piyasad a huzu rsuz luk yar atıp man kura olan
güveni tamame n orta dan kaldırdı (16). Hâzineye 650 akçe civar ında
kâr sağla yaca k bu karar ın etk ili olab ilme si man kur un ala bild iğin ce
çabuk ve büyük mik tarl ard a basılma sına bağlıy dı (17). Nite kim 14.IX.
1688’den 12.VII.1691 tari hin e kada r 39.271.612 ma nku r ikis i bir akçe
ve geri kalanı biri bir akçe olma k üzere topl am 629.436.771 ade t man
kur hâzineye teslim edilm iştir. Darp ücr eti ola rak mü ltez iml erc e kay 
nağında kesilen mik tar buna dahil de ğil dir (1B).
Büyük mik tarla ra ulaşan bu enfla syon parası hazin e borçlar ının
önemli bir kısmını tas fiye etti. Çağda ş eko nom ileri n emis yon hacm ini
geniş leter ek kaynak yarat ma, enfla syon u bir fina nsm an unsu ru ola 
rak kullanma siya setle rini hatı rlata n bu uygu lama kal paz anl ık hare
ketle rini kamçıla mış ve ülkeye gem iler dolus u kaç ak kalp man kur
giriş ine yol açmı ştır (10).
Esnaf ve tüc ca r tedav ülden çek ildi ği zaman büy ük zar arla ra uğ
rayacakla rı için mank ur kabul etmi yor lard ı. Taş rad aki ür et ici le r de
(14) De fter dar Meh met Paşa - Züb de-i Vek ayia t, Sü leym ani ye Ktp. Es'a d Kit.
No. 2382, v. 151 a; Raşid, Tar ih, İst. II, 52, 80.
(15) Baş bak anlı k Arş ivi, Mâl iyed en müd evv er de fte rle r (MM ), No. 342 7: 5 3
1100/28.XII.1688, Mühimime De fter leri (MÜD), 98, 64/192 : A 3 1100/XII 1688.
(16)
(” )

Zübde, v. 155 b -15 6 a. ,
H. Sa hill ioğ lu, Bir Ası rlık Osma nlı Para Ta rih i,

do çe ntl ik tezi), İst. 1965, s. 77.
(10) Sa hill ioğ lu, age, s. 84.
(10) Age, s. 86.
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aynı ger ekç eyl e büyü k tük etim merke zlerine zahire şevk ini dur dur 
muş lardı (20). Böyle ce başk ente meta sevk ve üretim bölg eler ine altın
ve güm üş para gön derm eye bağlı kalmıştı. Bu itib arla altın ve gümüş
pa ral ar bu bölg eler e akı yor ve büyük tüke tim merk ezler inde manku r
ted avü l ediy ordu (21).
Verg i tah sild arla rı, mül tezi mle r vs. de verg ileri iyi para ile top 
layıp dev lete ma nku r ola rak tesli m etme, halk da ver giler ini mankur
ile ödem e eği lim ind eyd iler . Devlet ise hâzinenin bu şekild e mankur la
dol up enfl asy onu n kamu gel irle rine yansımasını ve iyi paranın te 
dav ülde n çek ilme sini önlem ek için ve haksız kazan çları orta dan ka l
dırm ak ama cıyla verg i ve ala cak ları n 1/3 oranınd a mankur, 2/ 3 ora 
nında altın ve güm üş sikk e olar ak hâzineye teslim edilm esini ve öde
me yapılm asını kar arla ştır dı (22).
Ma nku r anc ak Ada na- Tok at çizgi sinin batısında tutu nac ak za
manı bul abi ldi. Bu arad a maliye man kur ile öde yebil diği ulufe lerle
muh teme l isya nlar ın önün ü aldı t23). Fakat bu tü r geçic i yara rlard an
baş ka ma nku r İstan bul ve çevr esind e piyasayı alt üs t etmiş, enflas yo nis t bir eğili m yar atm ıştır . Üste lik kaça kçılı k ve kalpazan lığı teşvi k
etm iş ve malî yapıyı tah ribe yöne lmiş tir. Bunlard an dolayı 16.10.1691
de II. Ahm et tara fınd an teda vüld en kald ırılm ıştır (24).
IV. Osmanlı Devletinin Nominal ve Reel Gelir ve Giderleri
Yuk ard aki açı klam ala rda görü ldüğ ü gibi Osmanlı tarih inde gö
rülen fiy at artı şlar ı geç ici ve mevziî kalmış tır. Özelli kle Amerika n
güm üşle rind en kay nak lana n fiy at artış ları ve benzeri sebeple rle
akç eni n değ erin de zaman da bir aşınma olduğ unu yukar da bel irtm iş
tik . İşte bu değ er kaybını n devl etin reel gel ir ve gide rleri ne ulaşılması
için dik ka te alınm ası önem taşım akta dır. Bu aşınmanın yılda or ta 
lama % 0.2 oldu ğuu yine yuka rıda bel irtm işti k. Osmanlı tari hini n
baş lang ıcın dan itiba ren , hiç olmazsa klas ik çağını kapsay acak, fiya t
ser iler i yapı lınca ya ve rak am lar bunlara göre reel hale get irilin cey e
kad ar asg ari aşınmay ı göst eren akçe nin değe r kaybı ende ksleri kullan ılab ilir.
i2 0 )

MÜD, 102, 26/100; 33/125.

(2 1 )

Sa hil lio ğlı ı, age, 87.

(22)

MM. 10 138 (Ahkâ m, S. 49); MÜD, 102, s. 26/100.

(23 )

Kepe ci, 3077 (Has lar, s. 2).
MÜD. 192, 33/125.

I2 4 )
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Buna göre 1523- 1748 yılları aras ında ki 225 yılda bütç e ge lir
lerind eki artış nomina l ola rak % 1409, reel ola rak % 328 oranı nda,
giderlerd eki artı ş ise nomina l olcırak % 1436 reel ola rak % 332 ol 
muştur. XVI. yüzyılın orta ların a kad ar 10 0-2 00 milyo n akç e civ a
rında olan devle t gel ir ve gid erle rind e nominal - reel fark ı hemen
hemen görülm ezken yüzyıl sonl arın dan itib are n bu fa rk büyüm üş
ve nominal rak aml ar XVII. yüzyıl başl arın da 500 mily onl ara , so nla 
rında ise 1 mily arla ra ulaşmış tı. XVIII. yüzyıl ort ala rın da ise bu ra
kamla r 2 milyara yakla şmış tır.
V. Sonuç
Enflasyon kâğ ıt para emisy onun un be lirle diğ i ikt isa di rejim de
ortay a çıkan paras al bir olaydır. Ka pit ali st siste m içe rsin de pa ra
sal sebeple rden kayn aklan an ve sosya l mes elele r yar ata n büyü k ve
sürek li fiy at artış larıd ır. Madeni para rejim i ise, büny e ola rak , en
flasyonu bir vakıa olar ak yaşat maya müs ait değ ildir . Böyle bir re
jimd e zaman zaman görüle n fiy at artı şla rı geç ici ve mevziî kalmış
ve günümüz ölçü leri ne göre çok düşü k sevi yele rde ger çek leş miş tir.
Bu sebeple rle XVI. yüzyıl sonl arıyl a XVII. yüzyıl baş ları nda görü len
ve gümüş arzının çoğa lması ndan neşe t eden «fiyat devrim i» ek on o
mileri alt üst edecek bir tesi re sahip olma mıştır. Osmanıı eko nom isi
içinde bir gerilem e âmili olar ak görü len bu hadi seyi ger eğin den fazla
büyütm emek gerek mekt edir.
Akçe değe rinde ki düşüş lerden har eke tle bütç e rak am ları bazı
yılla r için sab it rakamlara dön üşt ürü ldü ğü tak dir de şöyle bir tab lo
ile karş ılaş ılac aktı r (akçe olara k) :
G el ir le r
Yı lla r
929- 30/15 23-4
973-4 /156 5-6
974 -5/1 566- 7
1001/1 592-3
1017 /1608
1064/1 654
1077 /1666 -7
1099 /168 7-8
1103/1 691-2
1108 /169 6-7
1116 /170 4-5
1122/16 10-1
116 1/17 48
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G id e rle r

En de ks

No m ina l

Reel

N om ina l

Reel

100
100
93
53
44
42
35
35
26
26
19
23
23

116.888.385
183.088.000
348.544.150
293.400.000
503.691.446
537.356.433
553.429.229
700.357.065
818.188.665
938.672.901
1.254.856.289
1.295.082.370
1.648.953.780

116.888.385
183.088.000
324.703.7 30
154.173.020
225.530.870
225.635.960
194.530.370
246.175.500
210.274.480
221.238. 930
238.422.670
299.164.010
380.908. 300

118.783.849
189.657.000
221.532. 453
363.400. 000
599.191. 446
958.358.4 59
631.861. 656
901.00 3.350
929.173. 910
1.096.178.24 0
1.150.927.31 4
1.000.684.95 7
1.710.656.400

118.783.849
189.657.000
206.37 9.630
190.89 4.020
264.72 2.370
276.4 44.710
222.0 99.360
316.70 2.670
238.797 .690
281.7 17.79 0
218.67 6.180
231.15 8.210
395.1 61.62 0

(2 5 )
(26)
(27)
(28)
(29)
(3°)
(3 1 )
t3 2 )
(S3)
t3 4 )
( 3 5)
(36)
(3 7 )

(25) H. Sa hil lio ğlu İÜ. ik tis at Fak ülte si ikt isa di Tar ihi Ders Not ları (Bu bütçe
Top kap ı Sara yı Ar şiv ind ed ir).
(2Iİ ) M .Nuri, Te tay icu 'l-v uk uâ t I (2. bs. İst. 1927), s. 148 (Naima ve Ali 'yi zik 
red iyo r).
(27) Sül eym ani ye Ktp. At ıf Ef. Kit. Nu. 1734, s. 262 b - 278. Neşrede n Ö. L. Bar 
kan, «H. 97 4- 97 5 (M. 1567 - 1568) mali yılına ait bir Osman lı bütçes i». İÜİFM.
XIX /1-4 , (1960), s. 277-332.
t28)

N. Nurî , 1,148.

(29 )

Baş ba kan lık Arş ivi, D. BŞM. 15 12 1017.

(30 )

MM. 22249, s. 180 -211 . 1064 den itib are n hesa plan mış tır.

(31 )

Aynı de fte r, s. 249-256.

(32)

Aynı de fte r, s. 121-130.

(33)

Aynı de fte r, sı. 137-149; MM. 12603.

(3“ )

Aynı de fte r, s. 44-53; Cevd et, Maliy e, 17899.

(35)

Aynı de fte r, s. 12-27; 15724, 3242.

(3fi )

Aynı de fte r, s. 28-37; MM. 16691.

(37)

MM. 6512.
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