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Kuruş kelimesinin kökeni XIII. yüzyıl 
Avrupası 'na gider. Ortaçağ'lar boyunca 
değerli maden darlığı sebebiyle Avrupa'
da yaklaşık 1 gram ağırlıkta veya daha kü
çük gümüş sikkeler tedavüle çıkarılmıştı. 
Xl. yüzyıldan itibaren Orta Avrupa'da yeni 
gümüş madenierinin bulunması ve bun
ların işletilmesinin de etkisiyle ticaret 
canlanınca daha büyük gümüş sikkeler 
darbedilmeye başlandı. XIII. yüzyılda Ku
zey İtalya'da önce 2 gramlık, daha sonra 
da 4 gramlık büyük sikkeler tedavüle sü
rüldü. Ardından Avrupa'nın diğer bölgele
rinde de darbedilmeye başlanan bu sik
keler İtalya'da grosso, Orta Avrupa'da 
groschen olarak adlandırılıyordu . Bu pa
ralar Osmanlılar tarafından guruş ve da
ha sonra kuruş şeklinde anıldı. 

XVI. yüzyılda Amerika kıtasının keşfi 
üzerine Meksika ve Peru'daki madenier
den Eski Dünya'ya büyük miktarlarda al
tın ve gümüş akinaya başladı . Bu değerli 
madenierin bir kısmı Güney Amerika'da, 
bir kısmı da Avrupa'da sikke olarak dar
bediliyor ve tedavüle giriyordu. Ameri
ka'dan gelen altın ve gümüşle gelirleri ar
tan Avrupalılar, Doğu Akdeniz ve bilhas
sa Asya ile olan ticaretlerinde çok büyük 
açıklar vermeye ve aradaki farkı .altın ve 
gümüşle karşılamaya başladılar. Böylece 
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Avrupa devletlerinin altın ve özellikle de 
büyük boy gümüş sikkeleri çok kullanılan 
birer ödeme aracı olarak bütün dünyaya 
yayıldı. XVI. yüzyılın ortalarından itibaren 
bu Avrupa guruşları Balkanlar üzerinden 
Osmanlı topraklarına da girdi ve piyasa
larda kullanıldı. Sikkeler içinde en çok ta
nınanlardan biri Hollanda taleriydi. Üze
rindeki aslan resminden dolayı bu sikke 
Osmanlı piyasalarında "esedl guruş" ya 
da "aslanlı guruş" olarak anılıyordu . Daha 
yaygın biçimde kullanılan bir diğer sikke 
"riyal guruş" olarak adlandırılan İspan
yollar'ın 8 reallikparçasıydı (real es dea 
ocho) . Yaklaşık24 gram civarında gümüş 
içeren bu sikke, XVI. yüzyılın ikinci yarı
sında ve XVII . yüzyılda Avrupa'dan Asya'
ya Eski Dünya'da en yaygın olarak kulla
nılan ödeme aracı olmuştur. Osmanlı pi
yasalarında ayrıca Avusturya ve Alman
ya'nın büyük boy gümüş sikkeleri de "ka
ra guruş , kamil guruş" gibi adlarla teda
vül etmekteydi. Duruşlardan biraz daha 
ufak olan Polanya ve Hollanda kökenli zo
lotaları da (isolette) Osmanlı piyasalarında 
tedavül eden büyük boy gümüş sikkeler 
arasında saymak gerekir. XVII. yüzyılın 
başlarında esedl guruşun kur değeri 70, 
riyal guruşun kur değeri ise 80 ayarı tam 
akçeye eşitti. Osmanlı akçesinin ayarının 
bozulduğu yıllarda Avrupa guruşlarının 
kur değerleri hemen yükseliyordu. 

Bütün dünyada yaşanan parasal çal
kantılara Osmanlı Devleti'nin kendi mali 
güçlükleri ve savaşlar eklenince 1640'1ar
dan itibaren Osmanlı darphaneleri birbiri 
ardına kapanarak devre dışı kaldı. Bu ta
rihten başlayarakyaklaşık elli yıllık bir sü
re boyunca Osmanlı akçesi tedavülde pek 
görünmemiş. ödeme aracı olmaktan çıka
rak yalnızca bir hesap birimi konumuna 
düşmüştür. Bu dönemde Osmanlı piyasa
larında ödeme aracı olarak çeşitli Avrupa 
sikkeleri ve en çok da Avrupa'nın gümüş 
guruşları kullanılmıştır. 

Savaşların sona ermesinden sonra Os
manlı Devleti nihayet 1690-1691 yılların
da yeni bir hamle ile kendi büyük boy gü-

osmanlı kurusunun içerdiği 
saf gümüş miktarı 

(yıllara göre yaklaşık olarakl 

1720 14,5 gram 

1740 13,7 gram 

1766 10,6 gram 

1788 7,0 gram 

1800 5,9 gram 

1824 2.4 gram 

1844 1.o ·gram 

1914 1.0 gram 

!Pamuk. An Economic and Social History 
of the Ottoman Empire, tablo ıvaı 

müş sikkelerini darbetmeye başladı. İlk 
yıllarda bu büyük sikkeler, Osmanlı piya
salarında tedavül eden zolotaların stan
dartlarında basılıyordu. Ancak lll. Ahmed 
döneminden ( 1703-1730) itibaren Osmanlı 
Devleti piyasadaki esedl guruşların stan
dartlarını örnek alarak ilk Osmanlı kuruş
larını darbetmeye başladı. Böylece 1 Os
manlı kuruşu = 120 akçe= 40 para üze
rinden yeni bir para birimi oluşturuldu. 
Akçe ve para kuruşun kesirieri olarak ka
bul edildi. Bu küçük sikkeler giderek aza
lan miktarlarda da olsa piyasaya sürüi
meye devam edildi. İlk Osmanlı kuruşları 
25,6 gram ağırlığında olup yaklaşık 16 
gram saf gümüş içermekteydi. 

Osmanlı kuruşunun 1760' 1arın ortala
rına kadar istikrarlı bir çizgi izlediği söy
lenebilir. Yarım yüzyıllık bu dönemde ku
ruşu n içerdiği saf gümüş miktarı 16 
gramdan 1 0,5 gr ama düşmüş, dönemin 
en istikrarlı para birimlerinden biri ola
rak kabul edilen altın Venedik dukası kar
şısındaki kur değeri 1 duka = 3 kuruştan 
4 kuruşa gerilemiştir. Bu göreli istikrarın 
en önemli sebepleri arasında XVIII. yüz
yılın bu bölümünün Osmanlı Devleti için 
bir barış dönemi olması gelmektedir. Ay
rıca Doğu Anadolu'da Gümüşhane , Keban 
ve Ergani'deki gümüş madenierinin kat
kıları da kuruşu güçlendirmiştir. 



Buna karşılık 1760'ların sonlarından 
itibaren Osmanlı Devleti yoğun bir biçim
de yeni savaşların içine sürüklenince ku
ruşun standartları da hızla gerilerneye 
başladı. 1 760'ların sonlarından 1808 yılı
na kadar geçen yaklaşık kırk yılda kuru
şun gümüş içeriği 1 O,S gramdan S gra
mın altına düştü. Yine aynı dönemde ku
ruşun du ka karşısındaki kuru da 4 kuruş
tan 1 O kuruşa geriledi. 

Kuruşun en hızlı tağşlşi ise reformcu 
padişah ll. Mahmud'un içte ve dışta yo
ğun bunalımlarla geçen saltanatma rast
lar. Bir yandan imparatorluk içinde yeni
çerilere ve taşradaki unsurlara karşı mer
kezin hakimiyetini kurmak için sürdürü
len mücadeleler. öte yandan Mısır. Yuna
nistan ve Rusya ile girişilen savaşlar ma
liye üzerinde çok büyük yük oluşturmuş
tur. Hazinede kaynak kalmadığı dönem
lerde kısa vadeli ek gelir sağlamak ama
cıyla başvurulan tağşlşler sonucunda 
1808 ile 1839 yılları arasında kuruş un gü

,müş içeriği yaklaşıkS,9 gramdan 1 gra
mın altına düşmüştür. Bu hızlı süreç için
de bir sikke olarak kuruş da hızla küçül
müş ve ayarı bozulmuştur. Kuruşun Ve
nedik dukası karşısındaki kuru aynı yıllar
da 1 du ka= 1 O kuruştan SO kuruşakadar 
gerilemiştir. Bir başka deyişle bu buna
lımlı otuz yılda kuruş gümüş içeriğinin 
yüzde 80'den fazlasını yitirmiştir. Bu ka
dar hızlı bir tağşlşe Osmanlı tarihinin hiç
bir döneminde rastlanmamaktadır. Yal
nızca XVI. yüzyılın sonlarında ve XVII. yüz
yıl başlarında kısa süreler için ya da geçici 
olarak buna yakın tağşlş oranları görül
mektedir. 

Bu hızlı tağşlş döneminin aynı zaman
da Osmanlı tarihinin en hızlı enflasyon dö
nemi olduğu anlaşılmaktadır. Başbakan
lık Arşivi'ndeki saray mutfağı hesap def
terleri, çeşitli vakıfların hesap defterleri 
ve nar h defterleri kullanılarak yapılan ve 
henüz sonuçlanmamış hesaplamalar, 
1 760'ların ortalarından 1844 yılına kadar 
istanbul'da gıda malları fiyatlarının on-on 

beş kat arttığını göstermektedir. En hızlı 
fiyat artışları 1808-1840 yılları arasında 
görülmektedir. 

ll. Mahmud döneminde (ı 808- ı 839) ya
şanan hızlı tağşlş süreci parasal istikrar 
arayışlarını da beraberinde getirdi. Başa
rısız kalan çeşitli girişimlerden sonra Tan
zimat reform hamlelerinin de bir parçası 
olarak gerçekleştirilen 1844 tarihli tas
hih-i sikke işlemiyle hem gümüş kuruş için 
hem de yeni oluşturulan altın lira birimi 
için yeni standartlar belirlendi. 1 00 gümüş 
kuruş = 1 altın lira hesabına göre hazır
lanan yeni standartiara göre 1 kuruş 1 
gram saf gümüş, 1 altın lira ise 6,6 gram 
saf altın içeriyordu. Böylece altın- gümüş 
paritesi 1 00/6,6 = 1 S,1 ya da 1 gram al
tın = 1 S,1 gram gümüş üzerinden sabit
leniyor ve Osmanlı Devleti sabit kurla be
lirlenmiş çift metaili para düzenine geç
miş oluyordu. Halbuki daha önceki çalkan
tılı dönemde ayarı ve vezinleri sık sık de
ğişen altın ve gümüş sikkeler arasındaki 
rayici piyasalar belirlemekteydi. 

Tashlh-i sikke işlemiyle birlikte bir yan
dan yepyeni bir teknolojiyle üretilen gü
müş sikkelerle altın liralar piyasaya sürü
lürken öte yandan çeşitli vezin ve ayarda
ki eski sikkeler piyasalardan toplanarak 
tedavülden kaldırılmaya çalışıldı. Yeni gü
müş sikkeler içinde 20 kuruşluklar o gün
lerden bu yana mecidiye olarak bilinmek
tedir. 1 O ve S kuruşluklar da yarım ve çey
rek mecidiye olarak anılmaktadır. 

Böylece XVIII. yüzyıl başlarında büyük 
boy gümüş sikkelerle Osmanlı Devleti'nin 
temel para birimi olarak devreye giren 
kuruşun satın alım gücü yaşanan hızlı 
tağşlş ve enflasyon sürecinden sonra bü
yük ölçüde azalmış oluyordu. XIX. yüzyı
lın ilk çeyreğinden itibaren kuruşu gün
lük alış verişlerde kullanılan bir ufak para 
birimi olarakdeğerlendirmek gerekir. 
Mesela XIX. yüzyılın ikinci yarısında 1 ok
ka ( ı ,283 kg.) ekmeğin fiyatı değişik böl
gelerde 1 ile 2 kuruş arasında değişmek
teydi. 
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1844 tarihli tashlh-i sikke işleminin en 
önemli yanı, benimsenen sikke standart
larının daha öncekilerin aksine kalıcı ola
bilmesi, 1914 yılına kadar korunabilmesi
dir. Böylece Sultan Abdülmecid'den Meh
med Reşad'a kadar altı Osmanlı padişahı 
aynı standartlarla altın ve gümüş sikke 
darbetmeyi sürdürmüştür. Özellikle XIX. 
yüzyılın başlarında yaşanan çok hızlı bir 
tağşlş döneminden sonra oluşturulan ye
ni standartların yetmiş yıl gibi uzun bir 
süre korunabilmesi başarı olarak kabul 
edilebilir. Ancak görünürdeki bu başanya 
rağmen Osmanlı Devleti harcamalarını ve 
bütçe açıklarını denetim altına alamamış. 
devletin mali güçlükleri ve bütçe açıkları 
I. Dünya Savaşı yıllarına kadar gündem
de kalmıştır. 

1870'li yıllarda gümüşün bütün dün
yada baliaşarak altın karşısındaki değeri 
düşünce pek çok Avrupa devleti çift me
talli para düzenini terkederek altın stan
dardına geçti. Osmanlı Devleti de 1879 
yılında çift maden düzenini kaldırmaya 
yöneldi. Bu tarihten sonra gümüş kuruş
ların basımı büyük ölçüde azaldıysa da 
devlete yapılan ödemelerde gümüş ku
ruşlaı:ın kullanımı sürdü. Bu sebeple son 
dönem Osmanlı para düzeni altın liranın 
yanı sıra bir ölçüde gümüş kuruşa daya
nan "topa! mikyas" olarak nitelendiril
mektedir. 

1 00 kuruş = 1 lira paritesine dayanan 
para birimi Cumhuriyet döneminde de 
korunmuştur. Ancak özellikle I ve ll. Dün
ya savaşları sırasında yaşanan hızlı enf
lasyon sebebiyle kuruşun satın alım gücü 
daha da gerilemiştir. Nihayet 1970'lerin 
hızlı enflasyon ortamında kuruşun gün
lük işlemlerde kullanılabilen bir para bi
rimi olma özelliği de kaybolmuştur (ayrı
ca bk. AKÇE; GÜMÜŞ; PARA). 
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