GÜMÜŞ
altınla uğraşan

sanat

erbabının

simgesi
ay,
bakırcılarınki ise çiçekti (Harizmi, s. 147).
Erken İslami dönem tabak. tepsi ve tasları formları ve teknikleri. süsleme konuları ve motifleri bakımından Sasanf
devri örnekleriyle yakın benzerlikler göstermektedir. Hemdani (ö. 334/945), altın ve gümüş madenierinin çıkarılması
ve değişik amaçlarla kullanılmasıyla ilgili teknik bilgileri ihtiva eden Kitabü'lgüneş, gümüşle meşgul olanlarınki

Cevhereteyni'l- 'ati~ateyni 'l-ma'i'a
teyni mine'ş-şatrô.' ve'l-beyc;ta' adlı
bir eser

yazmıştır.

İlk gümüş tasfiyesinin Anadolu'da yapıldığı

tahmin edilmektedir. Selçuklular
zamanında Anadolu'da Luluva (Ulukışla).
Gümüşhane. Gümüşhacıköy, Kayseri 'ye
bağlı Sarız (Sarus) ve Kütahya yakınların
daki Gümüşşar'da (Gümüşşehir) gümüş
madeni çıkarılmaktaydı. Meşhur seyyah
İbn Battüta Medinetügümüş'ü (Gümüş
hacıköy) ziyaret ettiğini, Iraklı ve Suriyeli
tüccarların gelip gittiği bu şehirde gümüş madeni bulunduğunu kaydeder (erRif}.le, s. 298) Coğrafyacı İbn Fazlullah ei Ömeri de Moğollar'ın Anadolu'da bulunan Gümüşhane ve Gümüşhacıköy'de
733 (1332-33) yılına kadar gümüş madenlerini işletmeye devam ettiklerini söyler (Mesalikü'l-ebsar, s. 182, 188, 191).
Osmanlı lar' da gümüş, para basımı yanında sanayide, kuyumculukta, simkeş
lik ve dokumacılık alanlarında kullanı 
lan önemli bir madendi. İlk Osmanlı sikkesi ve Osmanlı para birimi olan akçenin gümüşten kesildiği bilinmektedir.
Osmanlı gümüş sikkesinin bol miktarda bulunuşu, değeri ve yayılışı, kuruluş yıllarından itibaren bölgedeki diğer
Türkmen beylikleri üzerindeki hakimiyet iddialarında ekonomik imaj açısından
önemli bir rol oynamıştır. Osmanlılar'ın
Balkanlar'a geçişinden sonra bu bölgelerdeki zengin gümüş merkezlerine yönelik faaliyetleri ve buraları ellerine geçirmeleri iktisadi güçlerini daha da arttırmıştır. Fakat zamanla akçenin içindeki gümüş oranı ekonomik sebepler yüzünden düşürülmüştür.
Fatih Sultan Mehmed zamanında gümüş akçeler hazine mevcudunun yüzde
yetmişine yakın bir bölümünü teşkil etmekteydi. Osmanlılar'ın bimetalizmi benimsedikleri tarihten XVI. yüzyılın son
çeyreğine kadar geçen dönemde tedavül genellikle akçe ile oluyordu. Gümüş
madeninin kıt olduğu özellikle savaş zamanlarında gümüş ve kıymetli maden
ihracı, simli kumaş dokuma işi ve gü-

müşten eşya yapımı yasaklanır. hatta
bazan simkeşhanelerin kapatılmasına
kadar gidilebilirdi. Bu işle "gümüş yasakçıları" veya sadece "yasakçı· denilen
kimseler görevlendirilirdi. XVIII. yüzyıl
da sayıları sınırlı tutulan simkeş esnafı
nın Gümüşhane ve Espiye madenierinden günde 1 okka olan gümüş tahsisatları 266 gün hesabıyla darphane ta-

rafından sağlanıyordu. Simkeş ustaları,

senenin geri kalan günlerinde gümüş
ihtiyaçlarını kendileri temin etmeye çalışırdı. Bu durumda simkeşhane 366 okka (yaklaşık yarım ton) gümüş tel çekiyordu. Gerek sanayi kuruluşları gerekse
darphaneler ham maddelerini gümüş
üreten maden ocaklarından, piyasadaki
kullanılmış gümüşten. yerli ve yabancı
gümüş sikkelerden sağlardı. XVI. yüzyıl
da ticaret için gelen yabancı taeirierin
gümüş ve altın paralarını darphanelere
götürüp yerli paraya çevirmeleri istenirdi. Ancak daha sonra kapitülasyonlara
konulan bir madde ile. imtiyaz verilen
devlet tacirlerinin buna zorlanamayacağı karara bağlanmıştı. Tahta geçen padişah selefinin gümüş paralarını yasaklayarak tedavülden kaldırırdı. Eski paralar darphanelere yollanır ve yeni padişah adına yeniden paraya çevrilirdi.
Osmanlı Devleti sınırları içinde birçok
yerde gümüş madeni çıkarılırdı. Rumeli yakasında Moldova, Atina, Halkidiye,
Kreşevo, Kratovo, Sreberniçe, Novoberda, Breznik ve Semendire'de; Anadolu
yakasında ise en çok Gümüşhane, Balya, Bozkır. Keban ve Ergani gibi yerlerde gümüş madeni çıkarılır ve işletilirdi.
Hemen her büyük maden ocağının yanında bir darphane çalışırdı. Bazı maden ocaklarından İstanbul'a sevkedilen
gümüşlerin izlediği yolu. ocaklara uzaklığına göre belli başlı şehirlerde alımla
rı için konulan narh fiyatlarından anlamak mümkündür (~anünname-i Sultan[, s. 23) .

Altın

gibi maden ocakları
büyük bir teşkilat işiydi.
Devlet maden işletilen yerler halkini madenci, kömürcü, tomrukçu, nakliyeci statüsünde kabul ederek tekalif-i örfiyyeden muaf tutardı. Osmanlı Devleti'nde
gümüş ocakları öteki maden ocakları gibi iltizama verilerek işletilirdi. Ocaklarda elde edilen ve "simli kurşun" denilen
maden eritilerek kurşunundan ve varsa
altınından ayrılırdı. XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Amerika'da keşfedilen
zengin gümüş yataklarından elde edilen
külçeler. bunlardan basılan para ve deve

gümüş

nın işletilmesi

ğerli eşya giderek bütün Akdeniz bölgesine yayıldı. Özellikle Osmanlı ülkesine
bol miktarda gümüş girdi. Bu durum,
bütün Avrupa piyasasını olduğu kadar
Osmanlı piyasasını da derinden etkiledi, iktisadi sıkıntılara yol açtı. Ayrıca Osmanlı madenierinin üretim maliyetinin
yüksek oluşu gümüş madeni ocaklarının ,
hatta darphanelerin uzunca bir süre kapanmasına sebep oldu. Bu ocakların ancak XVIII. yüzyılda yeniden açılması yolunda çalışmalar yapıldı. Zamanla gümüş,
para olarak darbedilme özelliğini kaybeden bir maden haline geldi.
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~DİA
Gümüş Kur'an-ı Kerim'de
maden ve ziynet eşyası olarak
(fıdda) altı yerde, para birimi olarak da
(dirhem, vari ~) olarak da iki yerde geç-
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mekle birlikte gümüşle ilgili herhangi
bir hukuki hükümden bahsedilmez. Ba- .
zı ayetlerde insanların altına ve gümüşe aşın düşkünlüğü, ancak bunların dünya hayatının geçici menfaatleri olduğu
(Al-i imran 3/ 14), altın ve gümüşü biriktirip de onu Allah yolunda harcamayanların elem verici bir azaba uğrayacakla
rı (et-Tevbe 9/34). dünyada tavanları ve
merdivenleri, kapı ve koltukları gümüş
ten olan evlere sahip olmanın bu hayatın geçici nimetleri olmaktan öte bir anlam ve değerinin bulunmadığı (ez-Zuhruf 43 / 33-34) bildirilir. Diğer bazı ayetlerde ise iyi kullar için .cennette gümüş
kaplar. gümüş işlemeli kaseler, gümüş
bileziklerden söz edilerek (el-insan 76/
ı 5- ı 6, 21) dünyada insanların bildiklerinden hareketle ahiret hayatı tasvir edilmektedir. Yine Kur'an'da Hz. Yüsuf ve
Ashab-ı Kehf kıssaları anlatılırken gümüş para kullanımından bahsedilir (YUsuf 12 / 20; el-Kehf 18/ 19). Hadislerde,
değerli maden ve süs eşyası olarak gümüşün yer almasının yanı sıra bu madenin çeşitli maksattarla kullanımının
dini- hukuki hükmü, gümüşle yapılan ticari işlemlerin faizle bağlantısı veya gümüşün zekatı gibi şer'i konularda da birtakım açıklamaların yapıldığı ve bu ikinci grup hadislerin bir hayli fazla olduğu
görülür (bk. Wensinck, el·Mu'cem, "f<;l<;l"
md.). Bu hadisler, gümüşle ilgili olarak
İslam hukuk literatüründe yer alan görüş ve tartışmaların da kaynağını ve ana
malzemesini teşkil etmiştir.
İslam hukukunda gümüş, özellikle hadislerde ele alınış tarzına bağlı kalına
rak para olması, zekata tabi tutulması
ve günlük hayatta kullanılmasının caiz
olup olmaması açısından ele alınmış ve
çok yerde altınla birlikte diğer madenIerden farklı hükümlere tabi tutulmuş
tur. Altınla gümüşün temel özelliğinin
para birimi (semeniyyet) olarak kullanıl
maları olduğu konusunda klasik dönem

İslam hukukçuları arasında görüş birliği
vardır. Onların

bu kanaati, gümüşün de
gibi paslanmaz, yumuşak ve küçük
parçalara bölünebilir olması sebebiyle
para birimi olmaya elverişliliği ve değe
ri kendi ağırlığıyla ölçülen kıymetli bir
maden oluşunun yanı sıra insanların bu
yöndeki ortak kabul ve uygulamasına
da dayanır. Altın ve gümüşün para olma özelliği veya para deyince akla bu
iki madenin gelmesi dolayısıyladır ki altın ve gümüş hem borç faizinin hem de
alışveriş faizinin cereyan ettiği malların
başında yer almış, mesela hadiste güaltın
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müşün gümüşle

mişlerdir. Öyle anlaşılıyor ki altın gibi gü-

peşin

müşün de kullanımına bazı sınırlamalar
getirilmesi iktisadi hayata kaynak ve
canlılık sağlamak, insanları lüks ve ihtişamdan uzak tutmak, sosyal sınıflar arasındaki dengeyi ve huzuru korumak gibi çeşitli mülahazaların ürünüdür.
Gümüşten zekat alınacağı hususu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Altın ve
gümüşü, zekatını vermeyerek biriktirip
yığanların azaba çarptırılacağı ayet (etTevbe 9/ 34, 35) ve hadislerde (Buhari,
"Zekat", 3; "Müslim", "Zekat", 24; Ebü
Davüd, "Zekat", 32) belirtilmiştir. Diğer
madenierden ancak ticaret malı oldukları zaman zekat alındığı halde altınla
gümüş bu maksatla kullanılmasalar da
zekata tabidir.
Altınla gümüşün nisablarını tayin için

ancak eşit ağırlıkta ve
olarak değişimine müsaade edilmiştir (Buhari, "Büyü'", 74-82; Müslim,
"Müs~at", 8ı; Tirmizi, "Büyü'", 23).
Hem bu hadisin hem de faizin illetinin ne olabileceği konusunda İslam hukuk doktrininde yer alan görüşlerin sonucu olarak gümüşle gümüşün (veya altınla altının) peşin mübadelesinde herhangi bir fazlalık faiz sayılırken altınla
gümüş arasındaki peşin mübadelede
miktarların farklı olmasının faiz sayıl
mayacağı ifade edilmiş, vadeli mübadelede ise bedeller ister aynı cinsten ister
ayrı cinsten, ister eşit isterse farklı olsun faizin cereyan edeceği , sadece ödünç
akdinde bedelierin eşit olması şartıyla
faizin söz konusu olmayacağı görüşü benimsenmiştir (bk. FAİZ).
Altın ve gümüşün ev eşyası ve süs eş
yası olarak çeşitli maksattarla kullanıl
ması konusunda getirilen sınırlamalar
ve bu iki madenin kullanımının zaruri
ihtiyaçlara ve istisnai durumlara bağlan
ması, temelde altın ve gümüşün toplumda para olarak kabul görmesi ve iktisadi hayatın vazgeçilmez bir tedavül vası
tası olmasıyla açıklanabilir. İslam hukuk
doktrininde diş doldurma ve kaplama
gibi zaruri bir ihtiyaç bulunduğunda veya kadınlar için ziynet olarak altın ve gümüşün kullanılması · meşrQ görülmüş,
erkeklerin gümüşten mamul yüzük ve
mühür gibi eşyaları kullanması da altı
nın aksine mubah kabul edilmiştir. Fakihler. Hz. Peygamber'in altın ve gümüş
kaptan yiyip içmeyi, ipek giymeyi ve ipek
sergi üzerinde oturmayı yasaklayan hadisinden (Buhari, "Eşribe", 28, "Et'ime",
29; Müslim, "Libas", 4, 5) ve aynı paraleldeki diğer hadislerden hareketle gümüş
kaplardan yeme içmenin, diğer bir ifadeyle gümüşten yapılmış tabak, kaşık,
bıçak gibi ev eşyasının kullanımının kadın erkek ayırımı yapılmaksızın haram
olduğu görüşündedir. Yine fakihlerin çoğunluğu kap kacak, bardak gibi gümüş
eşyanın evde bulundurulmasını da caiz
görmezken bazı alimler, diğer gümüş
süs eşyası gibi bunları da bulundurmakta mahzur görmemişlerdir. Ayrıca mushaf, kılıç, bıçak vb. eşyanın gümüşle süslenmesi caiz görülmüş, gümüş kakma
veya gümüş suyuna batırılmış kapların
kullanılmasının caiz olup olmadığı konusunda ise farklı görüşler ileri sürülmüş
tür. Genel olarak Hanefiler bunu caiz sayarken diğerleri gümüşün az miktarda
veya ihtiyaç sebebiyle kullanılması halinde caiz olacağı yönünde görüş belirt-

kıymetlerine değil ağırlıkianna bakılır.
Gümüşten

zekat verilmesi için onun niolan 200 dirhem ağırlığa
ulaşması şarttır. Ağırlık birimi olarak 1
dirhernin metrik sistemde kaç grama
tekabül ettiği konusunda uzmanlar arasında tam bir görüş birliği bulunmamakla birlikte (bk. DİRHEM), 1 dirhernin mesela 3,207 gram olduğundan hareket
edilirse yaklaşık 640 gram gümüş zekat
nisabı sayılır ve bunun 1 /40 nisbetinde
zekatının verilmesi gerekir. Kadınların
süs eşyası olarak kullandıkları gümüş
ve altina zekat gerekip gerekmeyeceği
hususu tartışmalıdır. Hanefiler'e, Sevri
ve Evzai'ye göre takılardan zekat vermek
gerekir.' Maliki, Şafii ve Hanbeliler'e göre
ise gerekmez (ayrıca bk. ALTIN: ZEKAT).
sab

miktarı
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