
lar Mısır deltasının papirüslerinden yapı
lanlardı . 

Mısır'da milattan önce lll. binyıldan son
rasına ait papirüse yazılmış belge ve kitap
lar arasındaVezir lmhotep'in eseri, Ptah
hotep'in özdeyişleri ve "Prisse papirüsü" 
gibi eski krallık dönemi kalıntıları sayıla
bilir. Thrabes'te bulunan "Ölüler Kitabı" , 
"Piramit Metinleri" , milattan önce X-VIII. 
yüzyıllardan kalan "Kehanet Buyrultuları" 
ve mumyalama metinleri de bunlara ek
lenmelidir. Orta imparatorluktan sonra 
(m.ö 2000'lerde) Mısır'da matematik, tıp, 
astronomi gibi bilimler gelişmişti. Thabes'
te bulunan Rhind matematik papirüsü 
(m .ö. yaklaşık ı600). XVI. sülale zamanın

dan katip lahmes'in yazdığı aritmetik ve 
geometri problemlerini içeren papirüs si
yah ve kırmızı mürekkeple yazılan örnek
lerdir. Firavun Neferhare'nin (ö. m.ö. 2460) 
mezarındaki malzeme envanteri ve arma
ğan listesi papirüse yazılmış belgelerdir. 
Hukuki belgeler arasında zikredilebilecek 
Rollin papirüsü (m .ö. ı ı60) ve satış, ödünç 
verme, kiralama, evlenme, evlat edinme 
gibi sözleşmeler de papirüs buluntular 
arasında yer almaktadır. Bu çeşitli belge
ler Nu, Ani, Hunefer, Haris, Wilbur papi
rüsleri adl arı ile British Museum'da ve 
Louvre gibi müzelerde korunmaktadır. Mı

sır 'a özgü son papirüs ı. Psammetik za
manına (m.ö 663-609) tarihlenmektedir. 

Mısır'da Antik Yunan ve Roma eserleri 
de bulunmuştur. Çoğu Helenistik ve Ro
ma dönemine ait bu eserlerin incelenip yo
rumlanmasıyla papiroloji bilimi doğmuş
tur. Papirolojinin konusunu milattan ön
ce 332 - milattan sonra 642 tarihleri ara
sına ait buluntular oluşturur. Dünyanın çe
şitli müzelerine, koleksiyanlarına ve üni
versitelerine dağılmış olan Mısır, eski Yu
nan ve Roma'ya ait Antikçağ eserleri in
celenerek dönemin sosyoekonomik yapı
sı , hukuk tarihi, din tarihi ve klasik filoloji 
için birinci elden kaynaklar ortaya çıkarıl

mıştır. Ayrıca bunların Ortaçağ kopyalan 
da ele geçmiştir. 

İngiliz araştırmacıları B. P. Grenfell ve 
A. S. Hunt, Oksyrhynkhoskşehrinde 1855'
te başladıkları kazılarda Aeskylos, Sophok
les, Euripides ve Aristophanes'in tiyatro
larıyla Pindaros, Sappho ve Bakklydes'in 
şiirlerini bulmuşlardır. Onları Tebtunis'te 
(Güney Feyyum) Ptolemaioslar dönemine 
tar ihleneo resmi belgeler izlemiştir. Ayrı
ca Karanis (FeyyQm). Ebu Sir el-Melek. ei
Hiba, Hermapolis, Aphroditopolis. Edfu, 
Syene ve Elephantini'de edebi eserlerle 
çeşitli papirüs kitaplar bulunmuştur. Milat
tan sonra ll. yüzyıla tarihleneo FeyyQm bu-

luntuları arasında maliye gelirlerini göste
ren Gnomon adlı bir el kitabı da vardır. 
Akhim'de Aristo'nun Atinalılar'ın Dev
leti, Athenaeus'un Deipnosophistai, Kal
limakk'ın Aitia ve Iambi adlı eseriyle Alk
man'ın eserleri ele geçmiştir. 

F. Petrie 1800'lü yıllarda Tanis. Havara 
ve Ghurab'da, Mariette XIX. yüzyıl ortasın
da Serapeum'da Alkman'ın şiirlerini, Ho
meros destanının parçalarını. Arap, Kopt 
ve Bizans yazmalarını bulmuştur. G. Ru
bensohn ve F. Zucken, Elephantini ve Her
mopolis'te milattan önce V. yüzyıla ait Ara
ml metinleriyle Assuan'da Ptolemaoislar'a 
ilişkin evleome sözleşmesini (m ö 3 ı ı-
3 ı O) çıkarmıştır. 1915'te Philadelphia'da 
çıkan, Ptolemaios ll Philadelphos'un mali 
işler sorumlusu Zenon'a ilişkin arşiv belge
leri önemli buluntulardandır. Ülkenin para 
sistemini düzenleyen, yöneticilerle halk 
arasındaki ilişkileri, tarım örgütlenmesi
ni ve vergi listelerini tanıtan belge milat
tan önce ll l. yüzyıla tarihlenmektedir. C. 
Schmidt 1930'da Berlin Müzesi adına Fey
yQm'da Koptlar'a ait bir kodeks bulmuş, H. 
lbscher de Maniehizm'e ilişkin eserler çı
karmıştır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Fran
sız , İtalyan ve Amerikalılar kazıları sürdür
müştür. ll. Dünya Savaşı'nın ardından Nag 
Hammadi'de Kopt Gnostik papirüs kodek
si bulunarak Cenova'da Bodmer Li bray ta
rafından yayımlanmıştır. Yunanistan'da ilk 
papirüs rulosu 1962'de Selanik'in kuzeyin
deki Derveni'de ortaya çıkarılmıştır. Kısmen 

kömürleşmiş olan bu rulolar Orpheus'un 
Theogonia adlı eserinin metnine aittir. 
1972'de Pompei yakınlarında Heralanum'
da Papirüsler Viiiası denilen yerde filozof 
Epikuros'ün eserlerine ait 800 kadar kö
mürleşmiş rulo bulunmuştur. 

İslam kültüründe yazı malzemesi ola
rak parşömenle beraber daha çok mektup 
ve ticari yazışmalarda papirüsün de kulla
nıldığı bilinmektedir. Papirüs üzerine ya
zılmış günümüze ulaşan belgelerden biri 
Halife Ömer devr ine aittir (22/643) Mı
sır'da ortaya çıkan Arapça ve Yunanca ya
zılmış bu belge Viyana Milli Kütüphanesi 
Erzherzog Rainer Papirüs koleksiyonun
da (nr. 558) korunmaktadır. Papirüsün İs
lam dünyasında mektup ve önemli yazış
malarda kağıdın yaygınlaştığı IX. (XV.) yüz
yıla kadar kullanıldığı tahmin edilmekte
dir. 
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PARA 
L _j 

Sözlükte "parça, gümüş parçası" anla
mındaki Farsça pareden gelen kelime ge
nel olarak bütün ödeme araçlarını ifade 
eden bir genişlik kazanmıştır. Araplar, Bi
zans'ın altın parası olan dinarı hem İsla
miyet öncesinde hem de sonrasında kul
landılar. Dinar, Hıristiyanlık sembollerinden 
kademeli şekilde arındırılarak müslüman
larca bir müddet daha basıldı. İlk İslam 
dinarı. para sistemini esaslı biçimde dü
zenleyen Emevl Halifesi Abdülmelik b. 
Mervan zamanında 77 (696) yılında çıka
rıldı. Dinarın yanında İ ran' ın gümüş dir
hemleri de bir süre kullanıldı. Sasanl dir
hemleri Hz. Ömer döneminde basıldı ve 
üzerlerindeki İslam dışı motifler yerlerini 
yavaş yavaş İslami simge ve ibarelere bı
raktı. İlk İslam dirhemini altın ve bakır sik
kede olduğu gibi Abdülmelik b. Mervan 
çıkardı. Fethettikleri yerlerde kullanılan al
tın ve gümüş sikkeleri tedavül ettirmede 
bir sakınca görmeyen müslümanlar, Bi
zans'tan aldıkları yerlerde tedavülde olan 
ve "fels" denilen bakır paraları kullanma
dılar; onun yerine Bizans felslerine uygun 
yeni bakır paralar bastılar. İlk fels 638'de 
Dımaşk'ta darbedildL Ancak Araplar ara-
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sında hükümranlık alameti sayılmadığı için 
felslere merkezi bir kontrol getirilmedi ve 
mahalli olarak basılmasına izin verildi. Do
layısıyla bunların ağırlıkları, boyutları ve 
üzerlerinde bulunan yazılar bazı farklılıklar 
göstermekteydi (bk. FELS; paranın fıkhl 

hükümleri için bk. NAKİT). 

Osmanlı Devleti, devraldığı coğrafyada 
kendisinden önce hükümran olan devlet
lerin çıkardıkları madeni paraları (sikke) 
kullanmayı sürdürdü. İlk Osmanlı sikkesi
nin Osman Bey zamanında basıldığı konu
su tartışmalıdır. Osman Bey adına basıl
mış olup bugüne ulaşan bir paranın sah
te olduğu ileri sürülür. Genel kabul, 1326 
yılında Orhan Bey adına kestirilen akçenin 
ilk Osmanlı parası olduğu yönündedir. Bu
nun 1 , S ve 1 O akçelik birimleri vardı . 1 ve 
S'lik akçeler Orhan Bey, 1 O'luklar ise Fatih 
Sultan Mehmed ve ll. Bayezid devirlerin
de çıkarıldı. Gümüş akçe XVII. yüzyılın so
nuna kadar temel Osmanlı para birimi ol
ma özelliğini korudu. 726'dan (1326). iti
baren ilk altın paranın darbedildiği 882 
(1477) yılına kadar geçen ve gümüş ak
çenin hakimiyeti altında olan dönem tek 
maden sistemi ( monometalist dönem) ola
rak adlandırılır. Hasene-i sultani (sultanf) 
isimli bu altın paralar, Venedik dukasıy
la hemen hemen aynı olan değerini XVII. 
yüzyılın başlarına kadar muhafaza etti. 
Öte yandan alışverişlerde ufaklık ihtiyacını 
karşılamak üzere 1. Murad zamanından 
( 1362-1389) itibaren bakır paralar basıl
maktaysa da devlet hazineye yapılan öde
melerde burıları kabul etmemekteydi. İki 
ebatta basılan bakır paraların büyükleri
nin sekizi ve küçüklerinin yirmi dördü bir 
gümüş akçeye eşitti. 

İlk paralar Bursa ve Edirne'de darbe
dildi. Osmanlı Devleti'nde darphaneler itti
zam sistemiyle üçer yıllığına özel kişilere 
ihale edilir, ihale edilmediği takdirde ema
neten bir kamu görevlisi tarafından yöne
tilirdi. Paraların ayarını ve içlerindeki de
ğerli maden miktarını "sahib-i ayar" deni
len bir görevli denetlerdi. Osmanlılar, Sel
çuklular ve Anadolu beylikleri gibi altın ve 
gümüşün ülkeye girişini teşvik edip vergi
den muaf tutarken sıkıntısı çekilmemesi 
için ihracına sınırlamalar getirip yasakla
dı . Savaş veya başka zaruri sebeplerden 
dolayı para hacminde meydana gelen da
ralmalar esnasında zaman zaman devlet 
adamlarının elindeki altın ve gümüş kap 
kacakla kıymetli madenler darphaneye 
gönderilerek paraya dönüştürülürdü. Mı
sır hariç taşradaki darphanelerin sikke ka
lıpları merkezden gönderilirdi. Tesbit edi
lebildiği kadarıyla Osmanlı ülkesinde dok-
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san yerde sikke darbedilmiştir (Pere, s. 21-
23) 

Tahta geçen her padişah sikkeyi kendi 
adına bastırırdı. Akçe Fatih Sultan Mehmed 
devrine ( 145 ı-ı 481) kadar genel itibariyle 
değerini korudu; fakat artan askeri giderle
ri karşılayabilmek için bu dönemde basılan 
sikkelerde gümüş miktarı bir mali tedbir 
olarakyaklaşık% 30 oranında azaltıldı (tağ
şlş). Gelişen ekonomide para arzı talebi 
karşılamadığı gerekçesiyle mali sıkıntıya 
çözüm olmak üzere uygulanan bu tedbir 
halkın ve yeniçeriterin tepkisini çekti. Fa
tih dönemini takip eden yaklaşık yüzyıllık 
bir süre içerisinde gümüş akçe nisbeten 
değerini korudu. Ancak savaşların maliye 
üzerine ağır bir yük bindirmesi yüzünden 
1585 veya 1586'da yapılan ve o döneme 
kadar gerçekleştirilen en büyük tağşiş olan 
bir işlemle akçenin gümüş oranı % 44 
azaltıldı. Esasen bu tarih para için yeni ve 
istikrarsız bir dönemin başlangıcına işaret 
eder. Sık sık tağşişe başvuran devlet, her 
yeni sikke çıkardığında eskilerini piyasa
dan tam olarak çekemediği ve piyasalarda 
parasal anlamda ciddi bir karmaşa hü
küm sürdüğü için sikkenin ayarını sağla
yabilmek adına 1600, 1618, 1624 ve 1640 
yıllarında bazı düzenlenıneler yaptı. 

İlk altın paranın basılmasıyla birlikte çift 
maden sistemine (bimetalizm) geçildi. Ye
ni fetihler neticesinde altın ve gümüş stan
dardına dayalı olan Osmanlı para sistemi 
de giderek karmaşık bir durum aldı. Zira 
Osmanlı sikkeleri Anadolu beylikleri, Bi
zans ve diğer yabancı devlet paralarıyla bir
likte piyasadaydı. Bunun yanında Mısır'
da pare/para, Eflak-Boğdan, Erdel ve Ma
caristan civarında penz ve Kırım'da Kefevl 
akçe gibi mahalli paralar tedavül etmek
teydi. Devlet, İstanbul'a yakın Orta ve Ba
tı Anadolu ile Balkanlar'da akçe ve sulta
niye dayalı olan kendi para sistemini sür
dürürken özellikle uzak piyasalarda Yene
dik dukası, Ceneviz altını, İspanyol reali, 
Hollanda esedisi, Polanya zolotası, Avus
turya taleri ve İran şahisi gibi yabancı pa
raların dolaşımını serbest bıraktı. Hatta 
yabancı devlet parası olmalarına rağmen 
Venedik ve Ceneviz altınları Osmanlı darp
hanelerinde de basıldı . Yine Bağdat Darp
hanesi'nde bu bölgede tedavül etmek üze
re İran şahisinin vezin ve değerinde olan, 
dirhem veya şahi de denilen gümüş sikke 
1730'1ara kadar darbedildL İstanbul piya
salarından uzak olup yabancı sikkelerin et
kisinde kalan Tunus, Cezayir ve Trablus pi
yasalarında "nasri" denilen ve padişah adı
na kesilen kare şeklindeki mahalli sikkeler 
hakimdi. Hazine, bütün bu farklı parala-

rın rayiç fiyatlarına dair düzenlediği liste
leri zaman zaman taşraya gönderirdi. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
kuruş denilen yabancı iri gümüş sikkeler 
Osmanlı piyasalarına girmeye başladı. XVII. 
yüzyılın ortalarında ise para arzı talebi kar
şılayamayınca Avrupalı tüccarlar yabancı 
mağşGş sikkeleri Osmanlı piyasalarına ta
şıdı. Tüccarlar için çok karlı olan bu iş ak
çenin hükümran olmadığı coğrafyada var 
olan para karmaşasını daha da arttırdı. Bu 
şekilde yabancı paraların adeta Osmanlı 
piyasalarını istila etmesi yüzünden ülkenin 
çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren darp
haneler ve buna paralel olarak gümüş ma
denleri birer birer kapanmaya başladı; ne
ticede IV. Mehmed'in saltanatı esnasında 
( 1648- 1687) darphane sayısı altıya kadar 
düştü. Kapanan madenierin yeniden açıla
maması zamanla gümüş kıtlığına sebep 
oldu. Hem değersizliği hem yabancı para 
yoğunluğu sebebiyle akçe piyasalardan iyi
ce çekildi. 

XVII. yüzyılda sınırlı miktarda bakır sik
ke basıldı; ancak savaşları finanse edebil
mek, hazinenin açıklarını kapatabilmek, al
tın ve gümüşün karşılamadığı para arzını 
ikmal etmek amacıyla 1688'de bol mik
tarda mankur 1 mangır veya pul denilen 
bakır paralar çıkarıldı . Bunların maden ve 
nominal değerleri arasında fark mevcut 
olup her mangır bir akçe değerindeydi. 
Hazine bakır sikkeyi ödeme aracı olarak 
kabul etmekteyse de altın ve gümüşte ol
duğu gibi isteyenin darphaneye külçe gö
türüp bakır sikke bastırması yasaktı. No
mi nal değeriyle maden değeri arasındaki 
fark ve kolay kar imkanı kısa sürede kal
pazanların dikkatini çektiği için dışarıdan 
getirilen gemiler dolusu kalp bakır sikke 
piyasaya sürüldü. Bu durumun piyasalar
da oluşturduğu istikrarsızlık ve enflasyon
dan dolayı Kasım 1691 'de mangırların ba
sımı ve tedavülü yasaklandı. 

XVII. yüzyılın sonlarına doğru yapılan bir 
düzenlemeyle para, akçenin yerine Os
manlı para birimi haline geldi. 1 para = 3 
akçe, 1 kuruş = 40 para ölçüsü getirilen 
bu sistemdeki ilk gümüş kuruş 1690 yı
lında basıldı. Karmaşık olan para sistemini 
bir düzene koymak ve para birliğini sağ

lamak isteyen ll. Mustafa, 1696'da teda
vüldeki farklı ayarlı altın ve gümüş para
ları toplatarak yeniden ve tek ayar üzere 
bastırmak amacıyla İzmir, Edirne ve Erzu
rum'da yeni darphaneler açtırdı; yabancı 
sikkeleri yerli paraya dönüştürerek hazi
neye ek finansman sağladı. 1703 yılında 
gümüş kuruşun gram ağırlığı yeniden dü
zenlenip ufaklıkları darbedildL İstanbul'da 



ve yakın bölgelerde kuruş sisteminin ha
kim olmasına rağmen İstanbul'dan, Bal
kanlar'ın bir kısmı ve Anadolu'dan uzak
laştıkça hakimiyet yabancı paralara geç
mekteydi. Nitekim XVIII. yüzyılın ikinci ya
rısına kadar taşranın pek çokyerinde ku
ruş esas para görevini hala üstleneme
mişti. Bu arada XVIII. yüzyılın başından 
1760'ların sonuna kadar yapılan tağşlşler 
neticesinde kuruşun gümüş içeriği yakla
şık% 40 oranında azaltıldı. 1768'de baş
layıp altı yıl süren Osmanlı-Rus savaşı tağ
şlşi daha da hızlandırdı ve kuruş 1808 yı
lına kadar değerinin yaklaşık % SO'sini kay
betti. ı. Abdülhamid, savaşın sebep oldu
ğu mali buhrana çare bulabilmek için 1789'
da reel değerinin % 20 üzerinde nominal 
değere sahip olan, ikilik diye adlandırılan 
sikkeleri, lll. Selim de SO ve 1 00 paralık 
mağşuş sikkeleri piyasaya sürdü. Bu mağ
şuş sikkeler her ne kadar kısa vadede ha
zineye sıcak para sağlayıp yararlı gibi gö
ründüyse de uzun vadede piyasalar için 
olumsuz ve enflasyonıst bir etki yaptı. 

Altının ülke dışına kaçışının engellene
memesi zaman zaman devleti mevcut pa
raları tağşlş etmek zorunda bıraktı. Nite
kim 1703'te tuğralı, 1713'te zincirli 1 zenci
rekli, 1716'da fındık ve 17Z9'da zer-i mah
büb isimli altın paralar basılıp piyasaya sü
rüldü. Bu sikkelerden aynı isim altında Mı
sır'da basılanlarının içerdikleri altın mik
tarı ise daha düşüktü . XIX. yüzyıl, özellik
le ülkede gerçekleştirilen reformlardan, 
ulaşım ve finans sistemlerinde meydana 
gelen gelişmelerden dolayı Osmanlı piya
salarının dünya ekonomisine iyice enteg
re olduğu ve dış ticaret hacminin öncesiy
le kıyas kabul etmez derecede büyüdüğü 
bir dönemdir. Bu aynı zamanda paraya 
olan ihtiyaç ve talebin de artması anlamı
na gelmekteydi. xvııı. yüzyılda iyice ivme 
kazanmış olan tağşlş uygulaması ll. Mah
mud devrinde imparatorluk tarihinin en 
üst düzeyine ulaştı ve bu dönemde Os
manlı maliyesindeki en büyük tağşlş ger
çekleşti. Bu süre içerisinde gümüş kuruş 
değerinin % 8S'ini kaybetti; altın sikkeler 
de bu akıbetten kurtulamadı. İlk defa bu 
devirde altın içerikleri farklı olan rumi, adli 
ve hayriye adlı sikkeler basıldı. İlk Osman
lı parası olan gümüş akçe ise en son 1834'
te çıkarıldı (Pere, s. 12). 

Yerli ve yabancı pek çok değişik isim ve 
ayarlı paranın kullanılması bunlar arasın
da fiyat farkları meydana getirmiş, bu da 
para alıp satınayı ve bunlar arasındaki 
farktan yararlanmayı meslek haline geti
ren bir aracı grubu (sarraflar) ortaya çı
karmıştı. İstanbul'un yanı sıra Anadolu ve 

Rumeli'nin önemli ve ticaretin canlı oldu
ğu şehirlerinde faaliyet gösteren sarrafla
rın devletle ve devlet adamlarıyla sıkı iliş
kileri vardı. Özellikle Tanzimat dönemin
den 1880'lere, yani Avrupa bankalarının Os
manlı Devleti'nde şubeler açıp doğrudan 
faaliyete geçmelerine kadar Galata ban
kerieri altın çağlarını yaşadılar. Zira Avru
pa'daki sermaye çevrelerinden edindikleri 
düşük faizli ve uzun vadeli kredileri dev
lete kısa vadeli ve yüksek faizli avanslara 
dönüştürerek büyük kazançlar elde etti
ler. 

XIX. yüzyılın başlarında Osmanlı para 
sistemindeki karmaşıkyapı hala devam et
mekteydi. ll. Mahmud döneminde ( 1808-
1839) piyasada otuz altı çeşit gümüş para
nın olduğunu belirtmek bu karmaşıklığın 
boyutları hakkında bir fikir verebilir. Tanzi
mat'la birlikte para sistemine bir düzen 
verilmesi amacıyla bazı girişimler yapıldı . 

1844'te çıkarılan Tashlh-i Ayar Fermanı ile 
sikke konusu düzenlendi ve 1 altın lira = 
1 00 gümüş kuruş esası benimsenerek tek
rar çift metal sistemine geçildi. Osmanlı 
sikkeleri bu fermanla 1 00 ve SO kuruşluk 
altın , 20, 1 O ve S kuruşluk gümüş sikkeler 
olarak tesbit edildi. Öncelikle 22 ayar altın
dan 1 00 ve ardından 17 Haziran 1844'te 
SO kuruşluk altın sikkeler hazırlandı. Fer
manda yer almamasına rağmen daha son
ra 2S kuruşlukla 2,S ve S liralık altın pa
ralar piyasaya sürüldü. Böylece piyasada 
tedavül eden altın para çeşidi beşe çıktı. 
öte yandan bu düzenlemeyle beraber darp
hane de tüccar malı altın ve gümüşü bel
li bir ücret karşılığında işlerneyi kararlaş
tırdı. Karşılığında altından % 1 ve gümüş
ten 2, 7 işleme ücreti alacaktı. Düzenle
menin yapıldığı ilk sene darphanede 12 
milyon liralık altın ve 4 milyon liralık gü
müş sikke basıldı. Devlet bu düzenleme
den sonra mali bir tedbir olarak zaman 
zaman uyguladığı para tağşlşine son ver
di. 

Bu sistemde altın sikke ile 20 kuruşluk 
gümüş sikke (mecidiye) temel para olma 
özelliğini sürdürdü ve devletin sonuna ka
dar tağşlş edilmeksizin değerini korudu. 
1881'den itibaren gümüş paranın yavaş 
yavaş piyasadan kaybolması neticesinde 
altın Osmanlı parası için tek standart ko
numunu kazandı. Ancak devlet yine de 
1916'ya kadar gümüşü ödeme aracı ola
rak kabul etti. Böylece esas itibariyle altı
nın ve yan ödeme aracı olarak gümüş pa
ranın benimsenmesiyle birlikte "topa! al
tın standardı" diye adlandırılan bir ara sis
tem ortaya çıktı. Altın ve gümüş parala
rın yanında küçük alışverişlerde kullanıl-
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mak amacıyla bakır ve 20 Haziran 1910'
da kabul edilen bir kanunla 40, 20, 1 O ve 
S paralık nikel sikkeler basıldı. 8 Nisan 
1916'da çıkarılan Tevhld-i Meskı1kat Ka
nun-ı Muvakkati ile değer ölçüsü olarak 
altın ve para birimi olarak kuruş esası be
nimsenip altına dayalı tek maden siste
mine geçildi. Bununla birlikte altının ya
nında gümüş ve nikel paraların tedavülü
ne de izin verildi. Ancak nikel parayla en 
fazla SO ve gümüşle de 300 kuruşa kadar 
olan borçlar ödenebilirdi. XIX. yüzyılın özel
likle ikinci yarısından sonra artan ticari iliş
kilere paralel olarak İngiliz sterlini ve Fran
sız frangı da Osmanlı piyasalarında sıkça 
görülmeye başlanmıştı. Bu geçici kanun
la birlikte yabancı paralara sekiz ay teda
vül süresi tanındı ve bu müddetin sonun
da tedavülleri yasaklandı. 

Osmanlı maliyesinin Tanzimat'tan son
ra zaruret yüzünden üç defa temsili pa
ra uygulamasına geçtiği görülmektedir. 
1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardın
dan hazinenin sıkıntıianna çözüm bula
bilmek amacıyla 177S'ten itibaren maliye 
tarafından uygulamaya konulan ve zaman 
zaman kaldırılan esham sistemi biraz da
ha geliştirilerek 1840'ta, sekiz yıl tedavül 
süresi olmak üzere karşılıksız olarak ilk Os
manlı kağıt parası olan kaime piyasaya sü
rüldü. Başlangıçta % 12,S olan kaime fa
izleri önce% 10'a, ardından 6'ya indirildi 
ve nihayet sıfırlandı. Gün geçtikçe mikta
rının fazlalaşması ve değerinin azalması 
neticesinde pek çok sosyal soruna sebep 
olan bu ilk kaimeler İngiltere'den alınan 
bir borçla Eylül 1862'den itibaren piyasa
dan çekildi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Sa
vaşı'nı finanse edebilmek için başvurulan 
ikinci kaime tecrübesi birincisinden daha 
sancılı oldu. Para basma (emisyon) imtiya
zını 1863'te kurulan Bank-ı Osmanl-i Şa
hane'ye veren devlet, yaklaşan savaşı fi
nanse edebilmek amacıyla her türlü riski 
göze alarak bankanın izni olmaksızın has
sas bazı bölgelerin dışında bütün ülkede 
tedavül etmek üzere kaime çıkardı; buna 
karşılık bankaya basılan paranın o/o 1'i ora
nında komisyon ödendi. Bu uygulamada 
kaime çok değer kaybetti ve 1 altın, kal
me olarak 13 liraya kadar yükseldi. Hazi
nenin elinde savaşın ardından kaimeyi pi
yasadan çekecek imkanlar bulunmadığı 
için çıkarılan toplam 16 milyon liralık kal
me 1878'den sonra tedrld şekilde piyasa
dan çekildi. Son kaime, ı. Dünya Savaşı'nı 
finanse etmek amacıyla Almanya'dan alı
nan borç paralar ve hazine bonoları kar
şılık tutularak Düyı1n-ı Umümiyye İdare
si'nin denetiminde 191S'te çıkarıldı. Yedi 
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tertipte basılan toplam 161.018.663lira
lık kaimenin bir kısmı Osmanlı dönemin
de piyasadan çekiidiyse de 1 53.7 48.563 
liralık kısmı Türkiye Cumhuriyeti'ne intikal 
etti. Cumhuriyet'in ilk kağıt paralarının S 
Aralık 1927'de piyasaya sürütmesi üzerine 
Osmanlı kaimeleri altı ay içinde piyasadan 
çekildi (ayrı ca bk. KAİME; MESKÜKAT; SİK
KE) 
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Ege denizinin güneybatısında 
Yunanistan'a bağlı Paros adasının 

Osmanlı dönemindeki adı. 
_j 

Kiklad (Kyklad) adaları grubunun en bü
yük adası olan Nakşa'nın (Naksas) 6 km. 
kadar batısında yer alır. 194,5 km2 yüzöl
çümü ile Kikiadlar'ın dördüncü büyük ada
sıdır. En yüksek yeri antik adı Marpessa 
olan Profitis llias tepesidir (771 m.). Bu 
dağlık alanda heykelcilikte kullanılan par
lak beyaz mermer ocakları Antikçağ'dan 
beri işletilmektedir (Para merrneri 1 Paria 
marmara). Merkezi bugün Paroikia 1 Pari
kia da denen Paros'tur. Osmanlı kaynakla
rında ada Sara 1 Bare şeklinde de kayde
dilir ve genellikle Nakşa ile birlikte anılır. 

Paros adasında yerleşim tarihi ilk Tunç 
çağına kadar iner. Adının Plateia veya Pac
tia'dan geldiği ve bir Arkadia kolonisi ol-
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duğu belirtilir. Daha sonra buraya İoanlar 
yerleşmiştir. Denizeilikle uğraşan ada sa
kinleri milattan önce vı ı. yüzyılda Taşoz'

da (Thasos) Biga dolaylarındaki Parium'da 
ve Adriyatik'te Hvar (Lesina) adasında ko
loniler kurmuşlardı. Pers savaşları sırasın
da Nakşa'ya bağlı görünen ada Persler'in 
tarafında yer almış ve Miltiades idaresin
deki Atina filosunca kuşatılmıştır. Miltia
des yirmi altı günlük kuşatmadan bir so
nuç alamayınca adayı yağmalayarak geri 
dönmüştür (Herodotos, s. 378-3 79). Mi
lattan önce 480'de Delos birliğine katılmış . 

milattan önce 378'de ikinci Atina birliği
ne dahil olmuştur. Bir ara Mısırlılar'ın ha
kimiyetine girmiş , ardından Roma idare
si kurulmuş ve Doğu Roma İmparatorlu
ğu sınırları içinde kalmıştır. Ortaçağ'larda 

Girit' e yerleşen müslüman Araplar'ın akın

Iarına hedef olan Paros, Nakşa ile birlikte 
120S'te Venedikli Marco Sanudo tarafın
dan ele geçirilmiş , böylece Nakşa merkezli 
Arkhipelagos Dukalığı ' nın bir parçası ha
line gelmiştir. Daha sonra adada Venedik
li senyörlerin nüfuzu artmış, XIV. yüzyılın 
sonuna doğru burada Sommaripa ailesi 
güçlenip adaya hakim olmuştur. 

Adaya yönelik ilk Türk akınları XIV. yüz
yılın başlarında gerçekleşti. Aydın ve Men
teşe beylerine bağlı denizcilerin Nakşa yö
resine yaptıkları akınlardan Para adası da 
etkilendi. Özellikle 1336-1341 yıllarında 
Gazi Umur Bey içlerinde Para'nın da bu
lunduğu Kiklad adalarını yağmaladı. Söz 
konusu olayı anlatan Enver! adanın ismini 
Bareşeklinde kaydeder (Düstamam e, s. 
86). Ada XV. yüzyıl başlarında ilk Osmanlı 
akınlarıyla karşılaştı. Bizans kaynaklarına 
göre Çavlı (Çalı ) Bey idaresindeki Osmanlı 
donanınası 1416'da Nakşa ve Para'ya ka
dar uzandı. 1463-14 79 yılları arasındaki Os
manlı-Venedik savaşları sırasında yeniden 
Osmanlı akıniarına hedef oldu. Hatta Nak
şa ile birlikte 882'deki ( 14 77) bir sefer es
nasında Osmanlı kontrolü altına girdiği , 

884 (1479) antiaşmasında yeniden Vene
dik'e bırakıldığı belirtilir. ll. Bayezid döne
minde doğrudan Para'ya yönelik akınlar 
sürdü. Bu sırada , 1 SOS'ten beri adanın ida
recisi olan ll. Crusino Sommaripa 1S18'de 
erkek varis bırakmadan ölünce onun mi
rasını kız kardeşi Fiorenza üstlendi ( ı 5 18-
1 520) . Fiorenza'nın yine adadaki Venedik 
asilzade ailelerinden Venierler'e mensup 
Giovan Francesco ile evliliğinden doğan oğ
lu Niceola'nın da 1S31 'de çocuksuz ölümü 
üzerine adanın idaresini Bernardo Sagru
do ile evlenen kız kardeşi Cecilia yürüttü. 
Adayı 1S38'de Barbaros Hayreddin Paşa'

ya karşı Sagrudo müdafaaya çalışmıştı. 

XVI. yüzyılın başlarında Para'yı tarif eden 
P"rrl Reis buranın Venedik'e ait olduğunu , 

geniş limanlarının bulunduğunu , adanın 

ortasında yüksek bir dağda bol miktarda 
mermer çıktığını belirtirken en önemli !i
manları olarak Agusta (Agusa 1 Nausa) Ka
lesi önündeki Porta Kusas, Porta Santa 
Maria ile Kefalos Kalesi aşağısındaki Por
ta Pikara'nın (Xifara) adını verir. Adanın 
karşısında yer alan Antipara adası ile ara
sındaki bağazın sığ olduğunu, bu adaya 
bakan kıyılarında tuzlaların bulunduğunu 
ve en geniş körfezinin Palyepolu adını ta
şıdığını ifade eder ( Killib-ı Bahriye, s. 207-
209) . Onun verdiği bilgilerden adada üç 
önemli kalenin (Agusta, Parakiye, Kefalos) 
varlığı anlaşılır. 

Para. Nakşa ve bu çevredeki diğer ada
larta birlikte 944-94S'te ( 15 3 7- 15 38) Bar
baros Hayreddin Paşa 'nın seferi sırasın
da kontrol altına alındı. Adanın idarecisi 
Sagrudo teslim olmadı ve Kefalos Kale
si 'ne kapandı. Bazı Yunan kaynaklarında 
Barbaros'un Para ve Antipara'da 6000 
kişiyi katlettiği , kadın ve çocukları esir 
aldığı belirtilirse de ( EJ2 1İn g. j, VIII , 26 5) 

adanın nüfusu o sıralarda bu kadar faz
la değildir. 1470'lerde yapılan Venedik sa
yımında Para'da 3000, Antipara'da 100 
kişinin yaşadığı tesbit edilmiştir. Ayrıca 
İspanyol raporlarında 1538 Haziranında 
Andre, Miknos, Sifnos ve Nakşa 'ya akın 

yapan Barbaros'un Kandiye'ye gittiği ve 

PTrT Reis' in Kitiib· ı Bahriyye adlı eserinde Para adasını gös
teren harita (TSMK, Hazine, nr. 642, vr. 131') 


