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Özet 
Bu çalışma, Osmanlı tarihindeki tağşişlerin, yani parasal hesap biriminin gümüş 

içeriğindeki düşüşlerin, sebeplerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmamızın önemli bir 

katkısı, Avrupa devletleri için yeni oluşturduğumuz geniş kapsamlı bir tağşiş veri setini 

kullanarak Osmanlı tağşişlerini karşılaştırmalı perspektife yerleştirmesidir. Elimizdeki veriler, 

hem Osmanlı hem de diğer Avrupa devletlerinin tağşişlere gelir elde etmek için başvurduğu 

savını destekler. Avrupa devletlerinin çoğu, artan vergi gelirleri ve toplumsal muhalefet sonucu 

17. ve 18. yüzyılda tağşişlere son verirken, Osmanlı, düşük vergi gelirleri ve sınırlı toplumsal 

muhalefet dolayısıyla 19. yüzyıl ortasına kadar tağşişlere devam etmiştir. 

Anahtar kelimeler: Tağşiş, para tarihi, politik ekonomi, kamu maliyesi, enflasyon, savaş. 

JEL kodları: E42, H2, N10. 

1. Giriş 

Bu çalışmanın amacı, Osmanlı tarihindeki tağşişlerin, yani parasal hesap 

biriminin gümüş içeriğindeki düşüşlerin sebeplerini incelemektir. Bu amaçla, 

Osmanlı ve Avrupa devletleri için tağşiş verilerini birlikte sunup, tağşişler için 

getirilen teorik açıklamaları tağşiş dönemlerindeki iktisadi ve siyasi koşullar 

ışığında değerlendireceğiz. Çalışmanın sonuçları, devletlerin tağşişlere büyük 
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ölçüde gelir amacıyla başvurduğunu, ve Osmanlı’nın da, yaşadığı mali sıkıntılar 

nedeniyle ve tağşişler karşısında duracak organize iktisadi grupların yokluğunda 

19. yüzyılın ortalarına kadar tağşişlere başvurmaya devam ettiğini ortaya 

koymaktadır. 

Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, teorik ve tarihsel 

çalışmalardan yararlanarak, tağşişleri açıklamak için önerilen parasal ve mali 

teorileri özetleyecektir. İkinci bölümde ise Pamuk’un (2000) bir araya getirdiği 

Osmanlı tağşiş verilerini değerlendireceğiz. Bu değerlendirmede ilk bölümde 

özetlenen teorik açıklamalardan ve tağşişlerin gerçekleştiği dönemlerin 

koşullarından yararlanacağız. Ayrıca, Osmanlı tağşişlerini, bu çalışma için 

derlediğimiz Avrupa devletleri için tağşiş verileriyle karşılaştırmalı bir perspektife 

oturtacağız. Bu karşılaştırma, kapsamı itibarıyla literatürde bir ilk olup, hem 

Osmanlı, hem de Avrupa para sistemleri için sonuçlar çıkarmaya imkan 

sağlayacaktır. 

Çalışmamızın bulguları, Osmanlı para sisteminin Avrupa para sisteminin bir 

parçası olarak değerlendirilmesi gerekliliğini doğruluyor. Buna göre, Osmanlı para 

sisteminin işleyişi ve bu işleyişteki zaman içinde gerçekleşen değişiklikler Avrupa 

çapındaki ve özellikle Doğu Avrupa’daki değişimleri takip eder. Yine Avrupa ile 

tutarlı bir şekilde, Osmanlı tağşişlerinin sebebi olarak, devletin tağşiş yoluyla gelir 

elde etme amacı öne çıkmaktadır. Özellikle, savaşlar ve bir ölçüde tahta çıkma 

(cülus) bahşişi gibi büyük gider kalemleri ile iktisadi, sosyal ve siyasi krizler 

dolayısıyla gelirlerdeki düşüşler tağşişleri tetiklemiş görünmektedir. Bu çerçevede, 

17. ve özellikle 18. yüzyılda vergi gelirlerinde önemli artışlar sağlayan Avrupa 

devletleri tağşişe gittikçe daha az başvururken, Osmanlı’da vergi gelirlerinde reel 

artışın sınırlı kalması, ve tağşişe karşı muhalefet edecek örgütlü grupların eksikliği, 

tağşişlerin 19. yüzyılın ortalarına kadar sürmesine neden olmuştur. 

Çalışmamız tağşişlerin nedenlerini inceleyen literatüre de katkı yapmayı 

amaçlamaktadır.  Tağşişler için, sikke basacak gümüş bulmada yaşanılan zorluklar 

ve günlük kullanımda sikkelerin eskimesi gibi parasal nedenlerin yanısıra, savaş 

masraflarının karşılanması gibi mali nedenler ileri sürülmüştür. Ancak gerek 

Osmanlı, gerekse Avrupa tağşişleri üzerine yapılan çalışmalarda önerilen farklı 

sebeplerin nispi önemi konusunda bir mutabakata ulaşıldığını söylemek zordur. 

Tağşişler üzerine en kapsamlı veri setiyle yapılan bu çalışmanın en önemli 

katkılarından biri de hem Osmanlı örneğinde hem de daha genel olarak Avrupa’da 

mali nedenlerin parasal nedenlerden daha ağır bastığını göstermesidir.  

Çalışmanın diğer bir katkısı da iktisadi büyümede devletin rolü üzerinedir. 

Tağşişler, kısa vadede, devletlere gelir sağlasa da, uzun vadede para sisteminin 

çalışmasını aksatarak ve iktisadi belirsizliği arttırarak iktisadi büyümeyi olumsuz 

etkiler. Dolayısıyla, tağşişlerden kaçınılması, iktisadi gelişmeyi olumlu etkiler. Bu 

ise, sağlam bir kamu maliyesi oluşturulmasını ve devletin keyfi davranmasını 
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önleyecek denetim mekanizmalarının kurulmasını gerektirir. Elimizdeki veriler, 16. 

ve 17. yüzyılda Kuzeybatı Avrupa devletlerinin, 18. yüzyılda ise Orta ve Batı 

Avrupa devletlerinin tağşişleri geride bırakmaya başladığını, Doğu Avrupa’nın 

parasal istikrara kavuşmasının ise 19. yüzyıla sarktığını göstermektedir. 

Çalışmamızın ortaya koyduğu bu bulguların daha derinlemesine incelenmesi, gerek 

Sanayi Devrimine giden yolun, gerekse günümüzde bütçe açıklarını para basarak 

finanse etmeye çalışan gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları ikilemlerin 

anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

2. Avrupa’da para sistemleri, tağşişler ve nedenleri 

2.1.  Avrupa’da para sistemleri 

Erken Modern dönem (1500-1800) Avrupa devletlerinin para sistemleri 

oldukça karmaşık bir yapıya sahipti. Bu sistemler temel olarak gümüş ve ikincil 

olarak altın sikkeler üzerine kurulmuştu. Bunlara ek olarak, dönem dönem bakır 

sikke ve değerli kağıtlar da para olarak kullanılmaktaydı. Devletler, altın ve gümüş 

sikkelerin içlerindeki değerli metal miktarını düşürerek, veya dolaşımdaki bakır 

sikke ve değerli kağıtların miktarını arttırarak, hesap biriminin gümüş içeriğinde 

düşüşe, yani tağşişe yol açıyorlardı. Aşağıda, önce ana hatlarıyla para sistemlerinin 

çalışmasını özetleyip, daha sonra da tağşişlerin işleyişi ve nedenlerini ele alacağız.  

İncelenen dönemin büyük kısmında, ülkelerin hesap birimleri, yani ücretler, 

fiyatlar, borçlar ve alacakların ifade edildiği birim, gümüşe endeksliydi. Çoğu 

zaman, bu hesap birimi, ismini ülkede yaygın olarak kullanılan ve nispeten düşük 

gümüş içerikli bir sikkeden alıyordu. Örneğin, Osmanlı akçesi, hem ülkenin hesap 

birimi, hem de gümüş içeren bir sikkeydi. Dolayısıyla, hesap biriminin gümüş 

cinsinden değeri, ismini aldığı sikkenin gümüş içeriği tarafından belirleniyordu. 

Gümüş, 18. yüzyıl sonuna kadar Avrupa para sistemlerindeki merkezi rolünü 

sürdürdü, 19. yüzyılın ikinci yarısında ise yerini altına bıraktı (Van der Wee, 1977; 

Braudel ve Spooner, 1967) 

Devletler dolaşıma başka sikkeler de sokuyorlardı. Dönem dönem, toptan 

veya uluslararası ticarette kullanılmak amacıyla, günlük kullanılan sikkelerden 

daha yüksek gümüş içerikli sikkeler basılabiliyordu. Altın sikkeler ise, genellikle 

devletlerin siyasi ve mali olarak güçlü oldukları ve altın miktarının bollaştığı 

dönemlerde basılıyordu. Altın gümüşten 10-15 kat daha değerli olduğu için, altın 

sikkeler, daha çok, uluslararası ticaret, toptan alışveriş, devletler arası ödemeler ve 

tasarruf amacıyla kullanılıyordu.  

Erken modern para sistemleri için temel bir sorun, aynı anda dolaşımda olan 

ve farklı miktarlarda gümüş ve altın içeren sikkelerin hesap birimi cinsinden 

değerinin belirlenmesiydi. Bu noktada temel ilke, sikkelerin hesap birimi cinsinden 

değerinin içerdikleri metalin değerine orantılı olmasıydı. Örneğin, farklı miktarda 
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gümüş içeren iki sikkenin hesap birimi cinsinden değer oranının içerdikleri gümüş 

miktarı oranına eşit olması gerekiyordu. Aynı prensip gereği, altın sikkelerin hesap 

birimi değerini, altın ve gümüş metallerinin piyasa değer oranı belirliyordu. Aksi 

halde, hesap birimi cinsinden değeri olması gereken değerin altında olan sikke, 

dolaşımdan kayboluyordu. Aşağıda daha ayrıntılı açıklanacağı üzere, devlet 

müdahaleleri ve yıpranma gibi sebeplerle, hesap birimi ve metal değer oranları 

arasında farklılıklar zaman zaman ortaya çıksa da, bu makas uzun vadede kapanma 

eğilimindeydi.   

Devletler veya özel girişimciler, gümüş ve altın dışında başka değişim 

araçlarını da dolaşıma sokuyorlardı. Bunlardan bir tanesi bakır sikkelerdi. Bakırın 

gümüş ve altına göre daha az değerli olması sonucu, bakır sikkeler, daha çok, yerel 

ölçekte, gündelik ve küçük alışverişlerde kullanılıyordu. Fakat özellikle 17. 

yüzyılda bazı Avrupa devletleri büyük ölçekli bakır sikke basma ve yurtiçinde 

ticarette gümüş sikkelerin yerine bakır sikkeleri koyma denemeleri yaptılar. Bu 

denemeler, uzun vadede, başarılı olamadı. Bu duruma örnek olarak, İspanya ve 

İsveç verilebilir. 

Değerli kağıtlar ise, Ortaçağ’da İtalyan şehirlerinden başlayan ve özellikle 18. 

yüzyılda yaygınlaşan bir şekilde para işlevi görecek şekilde ticarette kullanılıyordu. 

Değerli kağıtlar, çoğu zaman, talep halinde gümüş sikkelerle değişim garantisi 

altında piyasa sürülüyor, fakat zaman zaman, bu garanti geçerliliğini 

yitirebiliyordu.  

Bakır sikke ve değerli kağıtların gümüş cinsinden değerinin belirlenmesi daha 

karışıktı. Devlet, bakır sikkeleri, hesap birimi cinsinden belli bir değer belirleyerek 

piyasaya sürüyordu. Bakır sikkenin gümüş cinsinden değeri, bakır sikkeyle aynı 

hesap birim değerine sahip gümüş sikkenin gümüş içeriğine eşitti. Örneğin, 

Osmanlı bir akçe değerinde bakır sikkeler basarsa, kabul gördüğü sürece, bu 

sikkenin gümüş değeri, gümüş bir akçenin gümüş içeriğine eşitti. Genellikle, 

devletler, bakır sikkelere, üretim maliyetinin üzerinde bir hesap birimi değeri 

atıyordu. Buna rağmen, devlet, piyasaya sürdüğü bakır sikke miktarını makul 

düzeylerde tuttukça, bakır sikkeler devletin belirlediği hesap birimi değerinden 

kabul görüyordu. Bunun sebebi, erken modern dönemde, ticari işlemler için para 

talebinin yüksek, arzın yetersiz olması ve bakır sikkelerin bu ihtiyacı 

karşılamasıydı. Ancak devlet dolaşımdaki bakır sikke miktarını çok arttırırsa, halk, 

gümüş sikkeleri tercih etmeye başlıyor, gümüş sikkelerin hesap birimi cinsinden 

değeri artıyordu.  

Değerli kağıtların aşırı arzı da benzer bir sonuca yol açıyordu. Değerli 

kağıtlar, hesap birimi cinsinden belli bir değerle, ve genellikle, gümüş sikkelerle 

değiştirilebilme garantisiyle piyasaya sürülüyordu. Bu garanti inanılırlığını 

koruduğu sürece, değerli kağıt da, gümüş cinsinden değerini koruyordu. Bu garanti 

ortadan kalkar veya kalkma ihtimali belirirse, arz ve talep mekanizması devreye 
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giriyor, gümüş sikkelerin değerli kağıtlar ve dolayısıyla hesap birimi cinsinden 

piyasa değeri artıyordu.  

Yukarıda özetlenen çerçeve içinde, tağşiş, bir ülkenin hesap biriminin gümüş 

cinsinden değerindeki düşüş olarak tanımlanır. Tağşiş, hesap biriminin gümüş 

sikke, bakır sikke veya değerli kağıtlara endeksli olmasına bağlı olarak, farklı 

şekillerde gerçekleşiyordu. Hesap birimi, gümüş bir sikkeye endeksliyse, tağşiş, 

devletin bu sikkenin içindeki gümüş miktarını düşürmesi yoluyla oluyordu. Eğer 

ülkede bakır bir sikke veya değerli kağıtlar yaygın kullanımdaysa ve devlet hesap 

birimini bunlara endekslediyse, tağşiş arz ve talep kanunlarını takip ediyordu. Bir 

başka deyişle, bakır sikke ve değerli kağıtların arzı aşırı artarsa, gümüş sikkeler 

piyasada daha yüksek bir hesap birimi değeriyle işlem görmeye başlıyor, 

dolayısıyla hesap biriminin gümüş cinsinden değeri düşüyordu.  

2.2. Tağşişler için parasal açıklamalar 

Tağşişlerin gerçekleşme nedenlerini açıklamaya çalışan geniş bir literatür 

vardır. Bu literatürdeki önerilen açıklamaları kabaca parasal ve mali açıklamalar 

olarak iki başlık altında toplamak mümkündür. Bu çalışmalara göre parasal ve mali 

sebepler tağşişe başvurulmasında değişik dönemlerde değişik ölçülerde rol 

oynamışlardır ve dolayısıyla tağşişler için tek bir açıklama getirmek mümkün 

değildir (Cippola, 1963). Literatürdeki görüş ayrılığı, bu açıklamaların nispi önemi 

konusundadır. Aşağıda, literatür ışığında, önce parasal, sonra ise mali açıklamaları 

özetleyeceğiz. 

Parasal teorilerden ilki, devletlerin tağşişe ekonominin ihtiyacını karşılamak 

üzere dolaşımdaki para miktarını arttırmak ya da azalmasını engellemek amacıyla 

başvurduğunu önerir.  Buna göre, gümüş sikkelere dayanan parasal sistemlerde 

metal üretimindeki dalgalanmalar sonucu dolaşımdaki sikke miktarı azalıp 

artabiliyordu. Ayrıca, erken modern dönem boyunca Avrupa, Doğu’yla ticarette 

açık veriyordu ve bu açık değerli madenlerin Doğu’ya akmasına yol açıyordu. Bu 

sorunlar karşısında, devletler, hesap birimi olan sikkenin içindeki gümüş miktarını 

düşürüp, daha fazla sayıda sikke basıyorlar ve böylece hesap birimi cinsinden 

dolaşımdaki para miktarını koruyabiliyorlardı. 

Bu açıklamayla ilgili temel soru işareti, tağşiş yoluyla dolaşımdaki para 

miktarında elde edilebilecek artışların kısa vadeli olmasıdır (Bordo, 1986). Erken 

modern dönemde, uluslararası ticaret için malların gümüş cinsinden fiyatları 

belirleyiciydi ve ticaret farklı ülkelerdeki gümüş cinsinden fiyatları yakın 

seviyelerde tutuyordu. Dolayısıyla, eğer bir devlet, hesap biriminin gümüş 

cinsinden değerini azaltırsa,  bir süre sonra, malların hesap birimi cinsinden fiyatları 

artıyordu. Dolayısıyla, tağşiş sonucu, dolaşımdaki para miktarı hesap birimi 

cinsinden artsa da, bu artışı, hesap birimi cinsinden yükselen fiyatlar dengeliyor, 

reel olarak, dolaşımdaki para miktarı değişmiyordu.  
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İkinci bir parasal teori, devletlerin tağşişe düşük ve yüksek gümüş içerikli 

sikkeleri aynı anda dolaşımda tutabilmek amacıyla başvurduğunu öne sürer. Daha 

önce açıklandığı üzere, devletler, farklı ölçekteki iktisadi işlemleri kolaylaştırmak 

için, farklı miktarlarda gümüş içeren ve hesap birimi cinsinden farklı değerler 

taşıyan sikkeler basabiliyorlardı. Para sisteminin sorunsuz olarak işlemesi için, 

farklı sikkelerin içlerindeki gümüş miktarlarının oranının, aynı sikkelerin hesap 

birimi cinsinden değeri oranıyla tutarlı olması gerekiyordu. Fakat, çeşitli sebeplerle, 

gümüş içeriği ve hesap birimi değeri oranları arasındaki makas açılabiliyordu. Bu 

soruna, asıl olarak, düşük gümüş içerikli sikkelerin metal içeriğindeki azalmalar yol 

açıyordu. Günlük alışverişte daha yoğun kullanılan bu sikkeler zaman içinde 

yıpranabiliyordu. Düşük gümüş içerikli sikkelerdeki metal kaybı kenarlarının 

kırpılması ve kalpazanlar tarafından, benzer görünüşlü, fakat daha az gümüş içeren 

sahtelerinin yapılması yoluyla da olabiliyordu. Bu tür hileli işlemler için düşük 

gümüş içerikli sikkelerin tercih edilmesinin sebebi içerdikleri metal miktarının 

ölçülmesinin yüksek gümüş içerikli sikkelere göre daha zor olmasıydı (Cipolla, 

1956; Munro, 1988; Sargent ve Velde, 2002). 

Yukarıda özetlenen farklı nedenlerle, dolaşımdaki düşük gümüş içerikli 

sikkelerin hesap birimi cinsinden değeri içerdikleri gümüş miktarınına oranla 

yüksek kalabiliyordu. Bu ise, diğer sikkelerin dolaşımdan çekilmesine yol açıyordu. 

Daha açık bir deyişle, tüccar ve sarraflar, hesap birimi değerlerine oranla gümüş 

içereği yüksek kalan sikkeleri toplayıp, gümüş içeriği düşük kalan sikkeleri 

dolaşımda tutuyorlardı. Böylece iyi paralar piyasadan kaybolurken, dolaşımda kötü 

paralar kalıyordu, dolaşımdaki sikke miktarı azalırken kalan sikkelerin kalitesi de 

düşüyordu. 

Önerilen açıklamaya göre, tağşiş, bu sorunu, hesap birimi cinsinden değer ve 

gümüş içeriği oranlarını tekrar tutarlı hale getirerek çözüyordu. Buna göre, devlet, 

dolaşımdaki düşük gümüş içerikli sikkeleri topluyor, daha düşük içerikle yeniden 

basıyor, büyük sikkelerin hesap birimi cinsinden değerini de gümüş içeriklerine 

uygun şekilde yükseltiyordu. 

Tağşişlerin nedeni olarak gösterilen yıpranmanın sikkelerdeki gümüş 

miktarını yılda ortalama yüzde 0.1 ile 1 oranları arasında düşürdüğü tahmin 

edilmektedir (Cippola, 1994). Kalpazanlık ve kırpma miktarları da, sikkenin kabul 

görmesi gümüş miktarındaki düşüşün fark edilmemesini gerektirdiğinden, çok 

yüksek olamazdı. Dolayısıyla, yıpranma ve kırpmanın yol açtığı düşüşleri 

düzeltmek için yapılan tağşişlerin düşük oranlı kalacakları tahmin edilebilir. 

Ayrıca, 16. ve özellikle 17. yüzyıldan itibaren sikke üretiminde çekiç kullanarak 

elle üretimden makineyle üretime geçildi ve sikkeler kenarları tırtıklı olarak 

basılmaya başlandı (Redish, 2000: 54-61). Bu teknolojik değişiklik yıpranan ve 

kırpılan sikkelerin fark edilmesini kolaylaştırdı, piyasada kabul edilmelerini önledi 

ve yıpranmanın bir tağşiş nedeni olarak önemini azalttı. 
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Farklı gümüş içerikli sikkelerin tağşişe yol açtığına dair getirilen açıklamanın 

bir benzeri altın ve gümüş içeren sikkeler için de önerilmiştir.  Buna göre, 

uluslararası piyasalarda, altın ve gümüş fiyat oranındaki dalgalanmalar, altın ve 

gümüş sikkelerin hesap birimi cinsinden değerlerine yansımadığı zaman, hesap 

birimi değeri metal değerine göre düşük kalan sikke, dolaşımdan çekilebiliyordu. 

Devletler ise, bu sorunu çözmek için, sikkelerin hesap değerlerinde ayarlamaya 

gidebiliyorlardı. İncelenen dönemde, genel trend, altının gümüşe karşı değer 

kazanması yönündeydi. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren Amerika’dan Avrupa’ya 

altından çok daha fazla miktarlarda gümüş akması nedeniyle, altın ile gümüş 

arasındaki fiyat oranı 16. yüzyıl başlarında 11-12’den 18. yüzyılda 15-16’ya doğru 

yükseldi. Dolayısıyla, devletler altın sikkelerin hesap birimi cinsinden değerini 

yükseltmek, veya gümüş sikkelerin hesap birimi cinsinden değerini düşürmek 

zorunda kalıyorlardı (Glassman ve Redish, 1988; Redish, 2000; Tezcan, 2009) 

Yukarıda özetlenen altın-gümüş fiyat dalgalanmalarının tağşişleri ne kadar 

açıklayabileceği tartışmalıdır. Bu teoriyle ilgili bir sorun, sadece kimi Batı Avrupa 

devletleri için geçerli olmasıdır. Çünkü Polonya ve Rusya gibi Doğu Avrupa 

devletlerinde, altın sikkeler düzensiz aralıklarla basılmaktaydı. Ayrıca bu iki ülke 

ile Venedik ve Osmanlı’da altın sikkelerin hesap birimi cinsinden değerleri sabit 

değildi ve piyasa tarafından belirlenmekteydi. Dolayısıyla, altın-gümüş değerinde 

gerçekleşen değişimler, altın-gümüş sikkelerin hesap birimi cinsinden değerine 

kendiliğinden yansıyor, tağşişe gerek kalmıyordu. İngiltere ve Fransa gibi Batı 

Avrupa devletlerinde ise, gerekli düzeltme, tağşiş yoluyla yapılmak zorunda 

değildi. Örneğin, altının gümüş karşısında değer kazandığı bir durumda, devlet, 

düzeltmeyi, hesap biriminin gümüş cinsinden değerini düşürmek yerine, altın 

cinsinden değerini arttırarak da yapabilirdi.  

2.3. Tağşişler için mali açıklamalar 

Literatürdeki diğer yaklaşım ise para sisteminin işleyişini mali bir çerçeveden 

açıklamaya çalışır. Bu yaklaşıma göre, para sisteminin zaman içinde geçirdigi 

değişimler ve devletlerin para üretimini tekelleştirmesi gibi politikalar devletlerin 

gelir elde etme amacının sonucu olarak gerçekleştirmiştir (Selgin ve White, 1999). 

Bu yaklaşıma uygun olarak, bir dizi çalışma, devletlerin tağşişlere gelirlerini 

arttırmak veya yükümlülüklerini azaltmak için başvurduklarını öne sürer (Cipolla, 

1963; Gould, 1970; Bordo, 1986;  Sussman, 1993; Karaman ve Pamuk, 2010). Gelir 

tarafında, tağşişler darphane karlarını arttırıyordu. Bu açıklamaya göre, tağşiş 

dönemlerinde darphaneye nispeten yüksek gümüş içeren eski sikkeleri, para 

işlerinde uzmanlaşan sarraf ve tüccarlar teslim ediyordu. Darphane, sikkeleri 

eritiyor, ve elde edilen gümüşün bir kısmını, sikke basma vergisi (seigniorage) 

olarak kesiyordu. Geriye kalan gümüşle ise, gümüş içeriği daha düşük, fakat daha 
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çok sayıda, ve dolayısıyla hesap birimi cinsinden toplam değeri daha fazla olacak 

şekilde yeni sikkeler basılıyor ve tüccarlara veriyordu. 

Bu işlemden, devletin getirisi, sikke basma vergisiydi. Tüccarlar ise, 

darphaneden, teslim ettiklerinden daha az toplam gümüş içeren, fakat hesap birimi 

cinsinden toplam değeri daha yüksek olan sikkelerle ayrılıyorlardı. Tüccarlar, bu 

yeni sikkeleri gümüş içeriklerindeki düşüş fiyat artışına yol açmadan elden 

çıkarabildikleri ölçüde, kar ediyorlardı. Kaybeden ise, yeni sikkeleri, hesap birimi 

değerlerinden kabul eden, fakat bir süre sonra, tağşişi takip eden fiyat artışı sonucu, 

satın alma güçleri düşen, geniş halk kitleleri oluyordu.  

Devletlerin tağşişten elde ettikleri gelir, kestikleri sikke vergisinin oranına, 

darphaneye çekebildikleri eski sikke miktarına, ve tağşişin kısa vadede fiyat artışına 

yol açmayıp yeni düşük ayarlı sikkelerin eski yüksek ayarlı sikkelerle aynı satın 

alma gücüne sahip olmasına bağlıydı. Aynı anda hem sikke vergisini yüksek tutup, 

hem de tüccarları darphaneye çekmek için basılan sikke sayısını arttırmak, yüksek 

bir tağşiş oranı gerektiriyordu. Dolayısıyla, mali sebepli tağşişlerin, parasal sebepli 

tağşişlere göre, daha yüksek oranlı olması beklenir. Fakat tağşiş, belli bir oranı 

aşarsa, sikkelerin düşük gümüş içeriği halk tarafından çabuk fark edildiği ve kabulü 

zorlaştığından, tağşişin amacına ulaşması zorlaşıyordu.  

Devletler, darphaneye çektikleri sikke miktarını arttırmak için zora da 

başvurabiliyorlardı. Bu amaçla, tağşiş sonrası eski sikkelerin dolaşımını 

yasaklayabiliyor ve bu sikkelerin darphanelere getirilerek yenileriyle birebir 

değiştirilmesini zorunlu kılabiliyorlardı. Devlet, bu kurallara uyulması amacıyla, 

yolculuk yapanların aranması ve üzerlerinde bulunan eski sikkelere el konulması 

(Pamuk, 2000) ve saf gümüş ağırlığı üzerinden alım-satım yapılmasına izin 

verilmemesi gibi yollara da başvurabiliyordu (Selgin ve White, 1999). 

Devletin eski sikkeleri zora başvurarak toplamaya çalıştığı durumlarda, tağşiş 

hakkında bilginin daha çabuk yayılacağı, fiyatlara daha çabuk yansıyacağı ve 

dolayısıyla tüccarların devletle işbirliğine gitmek için daha az istekli olacağı 

düşünülebilir. Hatta, darphaneye teslim edilen her sikke, reel değer kaybına 

uğrayacağından, hem tüccar hem de daha genel olarak halkın, sikkeleri teslim 

etmemek için yollar araması beklenir. Bu yüzden, devletler koydukları yasakları 

uygulamakta zorlanıyordu. Bunda, erken modern dönemde, çoğu devletin 

bürokratik ve askeri kapasitesinin sınırlı ve yerel güç odaklarının desteğine muhtaç 

olması da rol oynuyordu. 

Tağşişler devletlere giderleri düşürerek de mali fayda sağlayabiliyordu. Bu 

dönemde, devletlerin yapması gereken harcamalar büyük ölçüde hesap birimi 

cinsinden belirlenmişti. Dolayısıyla, devlet bu ödemelerden önce tağşişe 

başvurarak, hesap birimi cinsinden aynı miktarda ödemeyi daha az gümüş 

kullanarak yapabiliyordu. Ayrıca, devletin gümüş madenlerini kontrol ettiği 

ülkelerde, bu işlem için, eski sikkeleri hazineye çekmek de gerekmiyordu. 
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Ancak tağşişlerin, yukarıda özetlenen mali getirileri olduğu gibi, maliyetleri 

de vardı. En başta, devletin topladığı vergilerin büyük bölümü hesap birimi 

cinsinden sabitlendiği için, tağşişler fiyat artışlarına yol açtığı ölçüde, devletin reel 

gelirlerini olumsuz etkilemekteydi. Her ne kadar, vergilerin hesap birimi cinsinden 

miktarının arttırılması mümkünse de, daha statik bir iktisadi dünya görüşün hakim 

olduğu ve merkezi devletin vergiler konusunda yerel güç odaklarıyla pazarlık 

yapması gereken erken modern dönemde bu tür artışlar dirençle karşılaşıyordu. Bu 

nedenlerle devletin tağşişe başvurarak kısa vadeli gelir elde etmek için uzun vadeli 

gelirlerinden feragat ettiği söylenebilir. 

Tağşişlerin yarattığı diğer bir mali sorun ise halkın para birimine güvenini 

kaybetmesi ve ellerinde yabancı sikkeleri tutmaya başlamalarıydı. Sınırlar üzerinde 

denetimin gevşek olduğu, ve sikkelerin değerini içerdikleri gümüş miktarının 

belirlediği  erken modern dönemde, yerel piyasalarda farklı ülkelerin sikkeleri 

yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Yerel para birimine güven ortadan kalktıkça, 

yabancı paralar yerel paranın yerini alıyordu. Bu ise, uzun vadede sikke basımından 

elde edilen gelirleri düşürdüğü gibi, devlet otoritesini de zayıflatıyordu. 

Tağşişlerin olumsuz bir diğer sonucu da devletin iç piyasalardan borç almasını 

güçleştirmesiydi. İncelenen dönemde, kamu borçlanması, çok farklı şekillerde 

gerçekleşebiliyordu. Örneğin, İngiltere ve Felemenk Cumhuriyeti gibi ülkelerde 

ikinci el piyasası olan borç senetleri cinsinden borçlanma zaman içinde  mümkün 

hale geldi. Osmanlı gibi finansal piyasaların daha az geliştiği ülkelerde ise, 

borçlanma, devletin gelir kaynaklarını özel kişilere yüksek bir peşin ödeme ve 

düşük taksitler karşılığı devretmesi yoluyla üstü kapalı bir şekilde gerçekleşiyordu. 

Her iki durumda da, tağşişler, yeni tağşişlerin takip edeceği beklentisini yaratıyor, 

bu ise, borçlanma faizlerini arttırıyordu.  

Tağşişler, aynı zamanda, siyasi ve sosyal muhalefetle de karşılaşabiliyordu. 

Bu muhalefet, tağşişten doğrudan olumsuz etkilenen devletin düşük ayarlı 

sikkelerle ödeme yaptığı ücretli çalışanlar ve alacaklılarından gelebiliyordu. Tağşiş, 

ayrıca, fiyat artışına yol açtığı için, bu fiyat artışından kendini koruyabilen 

toplumsal sınıflardan daha az tepki görüyor, koruyamayan sınıflarca ise olumsuz 

karşılanıyordu. Örneğin, topraklarını kiraya veren ve kira miktarında ayarlamaya 

gitmesi zor olan taşra aristokrasisi tağşişlere olumsuz bakıyordu (Cipolla, 1963; 

Spufford, 1988). Tüccarlar ise tağşişlerin yarattığı belirsizlik ve dalgalanmalardan 

olumsuz etkilenmelerine rağmen parasal değişimleri takip etmeleri ve fiyatlarını 

kolayca değiştirebilmeleri dolayısıyla kendilerini daha iyi koruyabiliyorlardı.  

Yukarıda özetlendiği üzere, tağşişlerin kısa vadeli mali getirileri kadar, mali, 

iktisadi ve siyasi maliyetleri de vardı. Dolayısıyla, devletler, tağşişe keyfi olarak 

başvurmuyor, ancak kısa vadeli mali baskılar uzun vadeli maliyeti aştığı zaman, 

son hal çaresi olarak tağşiş yapıyordu. Avrupa ülkeleri için elimizdeki veriler, 

devletler üzerindeki tağşiş baskısının özellikle savaş zamanları arttığını gösterir. 
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Erken modern dönem Avrupa devletlerinin bütçelerinde, doğrudan ve dolaylı askeri 

harcamalar %80-90 oranında yer tutuyor ve bu harcamalarda savaş zamanları büyük 

artışlar oluyordu. Bu harcamalar, devletler üzerinde büyük baskı oluşturuyordu 

(Karaman ve Pamuk, 2010). Ayrıca, yine savaş zamanı, siyasi elitler savaş 

finansmanı amacıyla alınan tedbirlere daha az muhalefet ediyordu. Bu getiri ve 

maliyet dengesinden dolayı, tağşişlerin savaş ve diğer acil ve önemli harcama 

giderlerinin olduğu dönemlerde artması, mali gelirlerin arttığı dönemlerde ise 

azalması beklenir. 

3. Avrupa verileri ışığında Osmanlı tarihinde tağşişler  

Bu bölümde teorik çalışmalar ışığında Osmanlı ve diğer Avrupa devletlerine 

ait tağşiş verilerini değerlendireceğiz. Bunun için önce genel hatlarıyla Osmanlı 

para sisteminin işleyişini ve uzun vadede akçenin değerindeki değişimleri ele 

alacağız. Daha sonra ise farklı dönemler için Osmanlı ve diğer Avrupa devletlerinin 

tağşiş verilerini karşılaştırmalı olarak sunup, bu verilerin siyasi, sosyal ve iktisadi 

koşullarla ilişkisini ele alacağız.  

3.1. Osmanlı para sistemi 

Osmanlı para sistemi üzerine elimizdeki veriler, Avrupa devletleri için çizilen 

genel çerçeveyle tutarlı bir tablo ortaya koymaktadır. Gümüş, Osmanlı para 

sisteminin de merkezindeydi. Devletin ilk döneminde, akçe, hem ticarette yaygın 

olarak kullanılan gümüş bir sikke, hem de bu sikkeye endeksli olan hesap birimiydi. 

Eldeki veriler, ilk gümüş akçelerin, Moğol hakimiyetinin çöktüğü ve son Moğol 

valisi Timurtaş’ın Anadolu’dan ayrıldığı 1326 yılında Orhan Bey adına basıldığına 

işaret eder (Sultan, 1977). 17. yüzyıl sonunda ise, akçe, içindeki gümüş miktarının, 

tağşişler sonucu çok düşük bir seviyeye düşmesi üzerine, gerek sikke olarak, 

gerekse hesap birimi olarak oynadığı rolü, 120 akçeye denk gelecek şekilde 

basılmaya başlanan kuruşa devretti.  

Osmanlı devleti gümüş sikkelere ek olarak Orhan Bey veya I. Murad 

döneminden itibaren bakır mangır veya pul da bastı (Schaendlinger, 1973). Diğer 

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, bakır sikkelerin akçe cinsinden değerleri 

içerdikleri metalin değerinden yüksekti. Bu sikkeler daha çok yerel ve küçük ölçekli 

ticarette kullanıldı (Ölçer, 1975; Sahillioğlu, 1968). 1688-91 yıllarında devletin 

büyük ölçekte bakır sikke basıp dolaşıma sürme denemesi de oldu, fakat bu deneme 

kısa sürdü.  

Son olarak, 15. yüzyılın sonundan itibaren devlet dönem dönem altın sikkeleri 

dolaşıma soktu (Schaendlinger, 1973; Pere, 1968). Bu sikkeler daha çok 

uluslararası işlemler ve toptan alışverişlerde kullanılıyordu ve para sistemindeki 

rolleri gümüş sikkelere göre sınırlıydı (İnalcık, 1960, 1981; Magalhaes-Godinbo, 

1969). 
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İnceleyeceğimiz uzun dönem boyunca akçenin gümüş cinsinden değeri 

serileri Pamuk (2000) tarafından oluşturulmuştur. Çoğu yıl için, darphane kayıtları 

ve günümüze kadar ulaşan sikkeler gümüş içeriği verilerini sağlar. Kayıtlarda 

boşluk olan veya sikkelerin basılmadığı yıllar için ise, akçenin başka ülkelerin yine 

gümüş bazlı para birimleri cinsinden değeri, gümüş cinsinden değerini 

hesaplamamıza imkan verir.1 

Akçe değer serileri Grafik 1 ve Tablo 1’de özetlenmiştir. Grafik 1, Osmanlı 

tarihi boyunca akçenin gram gümüş cinsinden değerini (sol eksen) ve yıllık değer 

değişim oranlarını (sağ eksen) özetlemektedir. Tablo 1 ise, aynı verileri, sadece 

değer değişimi olan yıllar için özetler. Bu verilere göre elimizdeki ilk veri olan yıl 

olan 1326’da 1.035 gram olan akçenin gümüş içeriği, 1844 ve 1914 yılları itibarıyla 

0.0083 grama kadar düşmüştü. Diğer bir deyişle, bir akçenin gümüş içeriği 600 

yılda yaklaşık yüz yirmi dörtte birine inmişti. 

Akçenin gümüş değeri serileriyle ilgili dikkati çeken bir nokta, tağşişlerin 

belli dönemlerde yoğunlaşmasıdır. Daha açık ifadeyle tağşişler II. Mehmed’in 

hükümdarlığı sırasında, 16. yüzyıl sonu ile 17. yüzyılın ilk yarısında ve 18. yüzyılın 

sonu ile 19. yüzyılın başında yoğunlaşmıştır. Bu bulgular, tağşişler için getirilen 

parasal açıklamalardan çok, mali açıklamalarla tutarlıdır, çünkü sikkelerin 

yıpranması gibi sorunların yol açtığı tağşişlerin düzenli aralıklarla gerçekleşmesi 

beklenir. 

Akçe serileriyle ile ilgili bir diğer önemli nokta, devletin özellikle bazı büyük 

tağşişlerden sonra, hesap biriminin gümüş cinsinden değerinde artırıma da 

gidebilmesidir. Bu işlemler için akla gelen ilk açıklama, tağşişin mali amaçlarla 

yapıldığı, fakat sonra siyasi muhalefete kaşı geri adım atma, veya mali aciliyetin 

geçmesi sonucu, tağşişin yıkıcı etkilerini azaltmak için düzeltmeye gidildiğidir. Bu 

tür yüksek oranlı tağşişleri izleyen yüksek oranlı düzeltmeleri parasal açıklamalara 

bağlamak zordur. 

  

                                                 
1  Daha önce söz edildiği gibi, Osmanlı, dönem dönem bakır sikkeler de basmıştı, fakat gerek bu 

sikkelerin yaygın kullanılmaması, gerekse değerlerine ilişkin verilerin sınırlı olması dolayısıyla, bakır 

sikkeler oluşturulan serilere girmemiştir. 
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Grafik 1 

Akçe’nin Gümüş İçeriği ve İçerik Değişim Oranları (1326-1914) 

 
 

Tablo 1 

 Akçe'nin Gümüş İçeriği ve İçerik Değişim Oranları 

Yıl Gümüş 

Değeri 

(gram) 

Değişim  

Oranı  

(%) 

 

Yıl 

Gümüş 

Değeri 

(gram) 

Değişim  

Oranı  

(%) 

 

Yıl 

Gümüş 

Değeri 

(gram) 

Değişim  

Oranı  

(%) 

1326 1.0350   1623 0.1620 -28.0% 1757 0.0950 -19.7% 

1360 1.0620 2.6% 1624 0.1170 -27.8% 1766 0.0958 0.9% 

1400 1.0800 1.7% 1625 0.2790 138.5% 1774 0.0908 -5.2% 

1410 1.0350 -4.2% 1628 0.2250 -19.4% 1780 0.0833 -8.3% 

1420 1.0620 2.6% 1633 0.1980 -12.0% 1788 0.0783 -6.0% 

1444 0.9540 -10.2% 1635 0.1800 -9.1% 1789 0.0575 -26.6% 

1451 0.9090 -4.7% 1640 0.1620 -10.0% 1794 0.0492 -14.5% 

1460 0.8640 -5.0% 1641 0.2790 72.2% 1809 0.0368 -25.1% 

1470 0.8370 -3.1% 1659 0.2340 -16.1% 1814 0.0312 -15.4% 

1475 0.6930 -17.2% 1669 0.2070 -11.5% 1818 0.0368 18.2% 

1481 0.6750 -2.6% 1690 0.1300 -37.2% 1820 0.0246 -33.3% 

1491 0.6570 -2.7% 1696 0.1317 1.3% 1823 0.0193 -21.4% 

1566 0.6120 -6.8% 1708 0.1283 -2.5% 1829 0.0060 -69.0% 

1586 0.3420 -44.1% 1716 0.1325 3.2% 1831 0.0044 -26.4% 

1596 0.2250 -34.2% 1720 0.1317 -0.6% 1832 0.0078 77.4% 

1600 0.2880 28.0% 1730 0.1242 -5.7% 1844 0.0083 6.4% 

1618 0.2790 -3.1% 1740 0.1208 -2.7% 1914 0.0083   

1622 0.2250 -19.4% 1754 0.1183 -2.1%       
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3.2. Kuruluş dönemi’nden II. Mehmet’e kadar tağşişler 

Tağşişlerin nedenlerini anlamak için elimizdeki serileri her dönemin iktisadi ve 

siyasi olayları çerçevesinde değerlendirmek faydalı olur. Osmanlı’nın kuruluş 

yıllarından II. Mehmed'in ilk kez tahta çıktığı 1444'e kadar akçenin gümüş içeriği 

oldukça istikrarlı bir seyir izlemişti. Bu dönemdeki istikrarda birkaç farklı faktör rol 

oynamış olabilir. Mali olarak, Osmanlı’nın hızlı genişlemesi ve yeni gelir kaynakları, 

muhtemelen tağşişe olan ihtiyacı azaltmıştı. Yine bu dönemde, ordunun büyük kısmı 

tımar sistemi üzerinden finanse ediliyordu. Dolayısıyla, merkezi hazine üzerinde mali 

baskı yaratacak maaşlı asker ve devlet görevlisi sayısı sınırlıydı. Parasal olarak ise, 14. 

yüzyıl boyunca Osmanlıların diğer beyliklerle ortak parasal standartlar takip etmeye 

çalışması ve 14. yüzyılın sonlarında Sırbistan ve Makedonya'daki zengin gümüş 

madenlerinin ele geçirilmesi tağşişlere olan ihtiyacı azaltmış olabilir.  

II. Mehmed döneminde (1444, 1451-1481) ise akçenin gümüş içeriği tam altı kez 

düşürüldü. Bu tağşişlerden ilki, II. Mehmed’in ilk tahta çıkış yılı olan 1444 yılında 

gerçekleşti ve akçenin gümüş içeriği 1.062 gramdan 0.954 grama düşürüldü. Kesin 

olmamakla beraber, bu tağşişte, II. Mehmed’in tahta çıkması sırasında dağıtılan 

bahşişlerin getirdiği mali yük rol oynamış olabilir. Fakat yeniçeriler akçenin gümüş 

içeriğindeki düşüşü öğrendiler. Ücretlerini bu yeni akçelerle alan yeniçeriler, başkent 

Edirne'de bir tepede toplanarak, ya tağşişten vazgeçilmesini, ya da ücretlerine zam 

yapılmasını talep ettiler (Stolz ve Soucek, 1975). Muhtemelen, bu isyanda, tahta yeni 

çıkan 12 yaşındaki padişaha karşı bürokrasinin ve ulema içindeki muhalefetin de rolü 

vardı. Bu tepki karşısında yönetim geri adım attı ve yeniçerilerin günlük ücretleri üç 

akçeden üç buçuk akçeye çıkarıldı. Bir süre sonra da II. Mehmed tahttan ayrıldı ve 

babası II. Murad tekrar tahta çıktı.  

II. Mehmed 1451 yılında tahta döndükten sonra tağşiş uygulamalarını yeniden 

başlattı. Tahta çıktığı yıl gerçekleşen ilk tağşiş, akçenin gümüş içeriğini 0.954 gramdan 

0.909 grama düşürdü. Takip eden tağşişler sonucu, tahttan ayrıldığı 1481 yılında, içerik 

0.675 grama kadar düştü. Bu tağşişler için genel kabul gören açıklama, II. Mehmed’in 

dışarıda genişlemeci içeride ise merkezi devleti güçlendirici ve yerel güç odaklarını 

tasfiyeye yönelik siyasetinin sonucu olduklarıdır. Bu siyaset, merkezi ordu ve 

bürokrasinin genişlemesi ve mali yükün artması ile sonuçlandı. Aslında bu dönemde 

gelirler de oldukça artmıştı. Fakat savaşlar ve seferler sebebiyle giderlerde olan büyük 

dalgalanmalar muhtemelen dönem dönem tağşiş ihtiyacını doğuruyordu. Elimizdeki 

veriler, bu kritik dönemlerde tağşişlerin önemli bir gelir kaynağı olduğuna işaret ediyor. 

Örneğin, 1460-61 yılındaki tağşişin devletin yıllık nakit gelirinin yaklaşık yüzde 7'sini 

karşıladığı tahmin edilmiştir (Spandounes, 1997). 

II. Mehmed’in tahttaki bu ikinci döneminde tağşişlere karşı açık bir muhalefet 

kayıtlarda yoktur. Bunun sebebi, 1444 tağşişinde olduğu gibi, yeniçerilerin ücretlerinin 

de arttırılmış olması olabilir. 16. yüzyılın başlarına gelindiğinde, yeniçerilerin günlük 

ücretleri üç buçuk akçeden beş akçeye yükselmişti ve bu artışın bir kısmının II. 

Mehmed döneminde olduğu tahmin edilebilir. Ayrıca, II. Mehmed’in askeri 
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başarılarının başka getirileri ve Mehmed’in zaman içinde artan gücü muhalefeti 

azaltmış olabilir. 

Osmanlı’nın bu ilk dönemi boyunca, ve özellikle 14. yüzyıl sonu ve 15. yüzyıl 

ortasında, Avrupa’nın ana gümüş kaynağı olan Orta Avrupa’daki gümüş 

madenlerindeki üretim düşüşü dolayısıyla “gümüş kıtlığı” çekildi ve bu dönemde 

Avrupa’da pek çok darphane üretimini durdurdu veya azalttı (Day, 1978; Spufford, 

1988). Fakat Osmanlı tağşişlerinin zamanlaması bu kıtlıklarla tutarlı değildir. Tablo 

1’de görüldüğü üzere, Osmanlılar 14. yüzyıl sonunda tağşiş yapmadı. Tağşiş yaptığı 

1450 ve 1460’larda, Osmanlı, Avrupa’nın en önemli madenleri arasında olan Bosna ve 

Sırbistan’daki gümüş madenlerini ele geçirdi ve dolayısıyla gümüş kıtlığından 

muhtemelen daha az etkilendi. 1470’lerden itibaren ise yeni açılan madenler ve yeni 

teknolojiler sonucu Avrupa’da gümüş üretimi artış trendine girdi, fakat Osmanlı 

tağşişlere devam etti. 

Grafik 2 ise, bu dönemdeki tağşişleri karşılaştırmalı perspektife oturtur.2 Grafik, 

1500 yılı değeri 100 olacak şekilde, farklı Avrupa devletlerinin hesap birimlerinin 

gümüş cinsinden değeri serilerini 1300-1500 yılları için gösterir. Grafiğin ortaya 

koyduğu önemli bir nokta, devletler arasındaki tağşişlerin oran ve zamanlamasında 

önemli farklar olduğudur. Bu bulgu da, tağşişin rutin bir işlem olmadığının, devletlerin 

kendilerine özgü koşullara bağlı olarak belli dönemlerde tağşişe başvurmayı seçtiğini 

ortaya koyar. Tağşişin yoğun olduğu ülke ve dönemler incelediğinde ise, öne çıkan 

açıklama, savaşların getirdiği mali baskıdır.  Örneğin 14. ve 15. yüzyılda Fransa’daki 

yüksek tağşişler İngiltere ile olan savaşları ve iç çatışmalar ile açıklanır.  Benzer 

şekilde, Polonya devleti tağşişleri Alman ve Rus prenslikleri ile çatışmaları finanse 

etmek için kullandı. Osmanlı’da da olduğu gibi, bu tağşişlerin bir kısmını, mali 

sıkıntının geçmesi sonrası, paranın gümüş içeriğinin arttırılması takip etti. 

Özellikle Orta Avrupa’da ise, feodal yapı, tağşişleri tetikleyici bir rol oynadı. 

Mesela, Avusturya’nın tağşişleri için getirilen bir açıklama, pek çoğu sikke basma 

hakkına sahip özerk feodal siyasi birimlerin karşılıklı tağşişlerle gümüş çekme ve 

darphane geliri arttırma rekabetidir.  

Bu açıdan bakıldığında, Osmanlı’nın ilk döneminde tağşişe az başvurması, 

Güneydoğu Avrupa’da siyasi çatışma ve rekabetin Avrupa’nın diğer bölgelerine göre 

daha düşük şiddette olmasına bağlanabilir. Fakat, II. Mehmed’le beraber, Osmanlı’nın 

Orta Avrupa siyasetine müdahil olmaya başlaması ve bunun getirdiği mali yük 

tağşişleri tetiklemiş gözükmektedir. 

 

  

                                                 
2  Avrupa devletleri için hesap biriminin gümüş içeriği serilerini oluşturmak için kullanılan kaynaklar 

şunlardır: Avusturya Pribram v.d. (1938),  Flemenk Cumhuriyeti Posthumus (1946), Fransa Redish 

(2006), İngiltere Allen (2001), İspanya Hamilton (1934) ve Hamilton (1947), Polonya Allen (2001), 

Portekiz de Macedo v.d. (2000), Rusya Lindert ve Miranov (2016), Venedik Malanima (2002). 
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Grafik 2 

Avrupa Devletleri için Hesap Biriminin Gümüş İçeriği Endeksi (1300-1499)  

1500 yılı değeri = 100 
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3.3. Klasik dönem 

II. Mehmet’in ölümünden 16. yüzyıl sonuna kadar ise akçe nispeten istikrarlı 

bir dönem geçirdi. 1481 ile 1585 yılları arasında akçenin gümüş içeriği 1491 ve 

1566 yılındaki ufak tağşiş işlemleri dışında değişmedi. Bu istikrarda, II. Mehmed 

sonrasında merkezileşme ve fetih programının hız kesmesi önemli rol oynadı. 

Ayrıca II. Beyazıd (1481-1512), daha uzlaşmacı ve yatıştırıcı bir siyasetle, II. 

Mehmed’in el koyduğu vakıfların ve toprakların bir bölümünü eski sahiplerine geri 

verdiği gibi, tağşişlere son vermeyi de taahhüt etti. I. Selim (1512-1520) ve I. 

Süleyman’ın (1520-1566) ele geçirdikleri Macaristan, Suriye, Mezopotamya ve 

Mısır gibi yeni bölgeler ise devlet maliyesini güçlendirdi. Ayrıca elimizdeki veriler, 

16. yüzyılda tarım alanlarının genişlemesinin, nüfus ve ticaretin artmasının devlet 

gelirlerine olumlu yansıdığına işaret eder. 

Grafik 3, bu dönemdeki Osmanlı tağşişlerini, Avrupa perspektifine yerleştirir. 

Grafik, bu dönemdeki parasal istikrarın, Osmanlı’ya özgü olmadığına işaret eder. 

Burada, 16. yüzyılın, sadece Osmanlı’da değil, Avrupa genelinde de iktisadi bir 

genişleme dönemi olması rol oynamış olabilir. Parasal istikrarın en büyük istisnası 

VIII. Henry’nin İngiltere’de II. Mehmed’in Osmanlı’da uyguladığına benzer 

merkezileşme ve aristokrasinin gücünü kırma siyasetinin bir parçası olarak 

başvurduğu tağşişlerdir. 
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Grafik 3 

Avrupa Devletleri için Hesap Biriminin Gümüş İçeriği Endeksi (1500-1579) 

1500 yılı değeri = 100 
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3.4. 17. yüzyıl 

1585’den  itibaren Osmanlı para birimi yine istikrarsız bir döneme girdi. 17. 

yüzyıl sonuna kadar gerçekleşen tağşişlerle, akçenin gümüş içeriği 0.61 gramdan 

0.13 grama kadar düştü. Bu dönemde, ayrıca, darphanelerin üretimi yavaşladı ve 

1640'lar ve 1650'lerden itibaren durma noktasına geldi ve ticarette yabancı ülkelerin 

sikkelerinin kullanımı yaygınlaştı (Sahillioğlu, 1958). Darphanelerin tekrar üretime 

geçmesi, ve paranın istikrar kazanması, ancak yüzyıl sonlarında gerçekleşti.  

Bu dönemdeki tağşişleri Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. yüzyılda içinden 

geçtiği askeri, iktisadi ve mali buhran çerçevesinde değerlendirmek gerekir. 16. 

yüzyıl ortalarından itibaren imparatorluğun genişleme süreci yavaşlamaya 

başlamıştı. Yüzyılın ikinci yarısında doğuda Safeviler’le batıda ise Habsburglar’la 

girişilen uzun ve sonuçsuz savaşlar, merkezi hazine üzerinde büyük bir yük 

oluşturuyordu. Yine bu dönemde askeri teknolojide gerçekleşen değişimler, 

savaşların maliyetini arttırmaktaydı. Osmanlı ordusunun iskeletini tımarlı 

sipahilerin oluşturduğu önceki dönemlerde, askeri harcamaların büyük kısmı 

merkezi hazineye yük yaratmadan sipahilerin kırsal nüfustan topladıkları ve yerinde 

harcadıkları kaynaklarla karşılanmaktaydı. Ancak ok, yay ve kılıçla donanmış 

sipahiler, Avusturya'nın tüfekli askerleri karşısında etkinliğini kaybedince, Osmanlı 

ordusunda da ağırlık ateşli silahlarla donatılmış daimi merkez ordusuna kaydırıldı. 

Yeniçerilerin sayıları 1550'lerde 13 binden 1600'lerde 38 bine yükseldi, ve bu 

askerlere merkezi hazineden yapılması gereken nakit maaş ödemeleri mali baskıyı 

arttırdı (İnalcık, 1980). 

17. yüzyılın ilk yarısında mali ve iktisadi kriz daha da yoğunlaştı. Celali 

isyanları olarak adlandırılan toplumsal ve siyasal çalkantılar, devletin Anadolu’daki 

hakimiyetini zayıflattı ve mali sorunları daha da derinleştirdi. Çatışmalar sonucu, 

köylüler tarlalarını bırakıp yaylalara, dağlara kaçmaya, göçerliğe dönmeye 

başlayınca, tarımsal üretim ve vergi gelirleri olumsuz etkilendi. Bu tablo karşısında, 

16. yüzyılın demografik ve iktisadi genişleme dalgası yerini krize bıraktı (Erder ve 

Faroqhi, 1979; İnalcık, 1980; Faroqhi, 1994). 

Elimizdeki veriler, daha önceki dönemlerde olduğu gibi, tağşişlere karşı en 

önemli tepkinin devlet içinden, ve özellikle maaşlı yeniçerilerden geldiğine işaret 

eder. 1585-86 tağşişinden sonra yeniçeriler ayaklanarak paradan sorumlu kişilerin 

kellesini istedi ve bu talep padişah tarafından kabul edildi. 17. yüzyılın ortalarına 

kadar süren mali ve siyasal bunalım döneminde, başkentteki yeniçeriler daha da güç 

kazandılar. Bu dönemde dört defa tağşiş sonrası akçenin gümüş içeriğini tekrar 

yükseltme işlemi gerçekleşti. Bunların üçü, yeni bir padişahın tahta çıkışı sırasında 

oldu. Bu operasyonlarda, yeni padişahın kentli nüfusun ve özellikle de yeniçerilerin 

desteğini sağlama çabaları rol oynadı. 
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Bu dönemdeki önemli bir tağşiş 1689-1691 yılları arasında gerçekleşen geniş 

çaplı bakır sikke basılması işlemi çerçevesinde oldu. Bu sikkeler için kullanılan 

bakırın piyasa değeri, basılan sikkelerin akçe cinsinden belirlenen değerinin 

yaklaşık yüzde 30’uydu. Bu sayede devlet bu işlemden merkezi hazine gelirlerin 

yaklaşık %12’sini karşılayacak kadar çok gelir etti (Sahillioğlu, 1965). Fakat bakır 

sikkeler dolaşımda uzun süre tutulamadı. Kalpazanlar yüksek kar fırsatını 

değerlendirip İzmir, Trakya, Selanik gibi bölgelerde sahte bakır sikkeleri dolaşıma 

soktular. Bir süre sonra, tüccarlar, ödemelerde bakır sikkeleri kabul etmeyip gümüş 

ve altın sikke talep ettiler. Bunun üzerine, devlet bakır sikkeleri toplatıp gümüş 

akçelere geri dönmek zorunda kaldı (Sahillioğlu, 1982). 

Grafik 4 

Avrupa Devletleri için Hesap Biriminin Gümüş İçeriği Endeksi (1580-1699) 

1580 yılı değeri = 100 
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Grafik 4, 17. yüzyıl boyunca hesap birimi değer değişimlerini her ülke için 

1580 yılı değerini 100 alarak gösterir. Buna göre, bu dönemde tağşişlerde gözlenen 

artış Osmanlı’ya özgü değildi. Avrupa iktisadi tarihi üzerine çalışmalar, bu 

tağşişleri Otuz Yıl Savaşları başta olmak üzere bu dönemde yoğunlaşan savaşlara  

ve 17. yüzyıldaki iktisadi daralmaya bağlar. Tağşişlerde ülkelere özel sebepler de 

rol oynuyordu. Örneğin, Rusya’da Çar I. Petro modernleşme programını finanse 

etmek için 17. yüzyıl sonunda ve 18. yüzyıl başında yüksek oranlı tağşişlere 

başvurmuştur. 

17. yüzyıldaki tağşişlerin önemli bir özelliği de bazı ülkelerin yüksek 

miktarlarda bakır sikke basmalarıydı. Bunun önemli bir sebebi İsveç’te artan bakır 

üretimiydi. İsveç ve İspanya gibi bazı devletlerde bakır sikkelerin basımı on yıllar 

boyu sürdü, ve gümüş sikkeler dolaşımdan çekildi. Fransa, Rusya, Polonya gibi 

ülkelerde ise, Osmanlı’da olduğu gibi, bakır sikkeler özellikle savaşlar sırasında 

kısa dönemler için dolaşımda kaldı. Her iki durumda da, bakır sikkelerin ölçüsüz 

üretimi, parasal istikrarsızlığa yol açtı (Spooner, 1972). 

17. yüzyıl Avrupa’sı için yapılabilecek üçüncü bir gözlem, Kuzeybatı Avrupa 

devletlerinin tağşişe başvurmayı büyük ölçüde bırakmasıdır. İngiltere, ve 1620 

sonrası Felemenk Cumhuriyeti,  parasal sebeplerle yaptıkları küçük ayarlamalar 

dışında Napolyon savaşlarına kadar tağşişe başvurmadı. Bu istikrarda bu devletlerin 

gösterdikleri iktisadi gelişme, temsiliyetçi siyasi yapının yönetimin keyfi olarak 

tağşişe başvurmasını engellemesi, vergi gelirlerindeki büyük artışlar ve Orta 

Avrupa devletlerine göre kara savaşlarının yarattığı mali baskıdan daha az 

etkilenme rol oynamış olabilir. Yine bu dönemde bu devletlerin iç piyasalarda 

kolayca borçlanabilmesinin de tağşişlerin hızını kesmiş olabileceğini düşünüyoruz.  

Devletler arasında tağşişlere karşı olan tutumda görülen ayrışmanın izlerini 

iktisadi tartışmalarda görmek mümkündür. Örneğin İngiltere’de 17. yüzyılın ikinci 

yarısında para politikasına dair ciddi tartışmalar yaşanmıştı ve özellikle tağşişin 

alacaklılar ve toprak sahiplerinin gelirlerini ‘çalmak’ anlamına geleceği yazıldı 

(Kelly, 1991; Appleby, 1976). Bu fikirler 18. yüzyıl boyunca kıta Avrupa’sına da 

yayıldı. Osmanlı’da ise benzer fikirler ancak 18. yüzyılın sonunda ve çok daha 

kısıtlı bir biçimde ifade edildi. Örneğin Abdullah Efendi layihasında Avrupa 

devletlerini örnek vererek sikkenin değerinin korunmasının devlet için büyük önem 

arzettiğini belirtmektedir (Ermiş, 2013).   

3.5. 1700-1844 

Osmanlı için 18. yüzyılın ilk yarısı bir barış ve iktisadi büyüme dönemiydi. 

Elimizdeki sınırlı veriler bu dönemde tarım ve zanaat üretiminin ve Avrupa’yla 

ticaretin arttığına işaret eder (Genç, 1984). Ayrıca 17. yüzyılda Anadolu’da görülen 

siyasi çalkantılar bu dönemde azaldı. İktisadi ve siyasi istikrar ise dengeli ve hatta 

Anadolu’da yeni gümüş madenlerinin de devreye girmesiyle dönem dönem fazla 



ODTÜ GELİŞME DERGİSİ 249 

veren bütçelere imkan verdi (Tabakoğlu, 1985; Genç ve Özvar, 2006; Genç 1997). 

Bu dönemde gümüş sikke üretimi İstanbul’da merkezileşti ve arttı, bakır sikke 

üretimi yerel düzeyde kaldı, tağşişler azaldı (Schaendlinger, 1973).  

Parasal istikrar 1760’ların sonunda başlayan savaşlarla bozuldu. Osmanlı 

tarihinin en şiddetli tağşişler dönemi 1768-1833 arasında yaşandı. 1768-1774 arası 

Rusya ve 1787-1792 arası Rusya ve Habsburglar’la savaşlar mali yapı üzerinde 

baskı oluşturdu ve devlet maaşları ödemekte zorlandı (Cezar, 1986). Bu dönemdeki 

en yüksek oranlı tağşiş, savaş masrafları, İsveç’e Rusya’yla savaşması için verilen 

mali destek ve III. Selim’in tahta çıkma bahşişlerinin yarattığı baskı sonucu, 

1789’da yüzde 27 oranıyla gerçekleşti. 

Tağşişler 19. yüzyılın başlarında II. Mahmud döneminde de devam etti. 

1808'den 1822'ye kadar uzanan dönemde, Rusya, İran ve Yunanistan ile girişilen 

savaşlar nedeniyle, kuruşun gümüş içeriği yüzde 60 azaldı (Shaw ve Shaw, 1977). 

1810’da Rusya ile devam eden savaşı finanse etmek için dolaşıma sürülen yeni 

sikkelere halktan kabul görmesini kolaylaştırmak için cihadiye adı verildi.  II. 

Mahmud 1826’da Yeniçeri Ocağını kaldırınca tağşişlerin önündeki önemli bir 

muhalefet odağından da kurtulmuş oldu. 1828-29'da Rusya ile girişilen savaşın 

harcamaları ve savaş sonrasında ödenen tazminat, dört yılda yüzde 79 oranında bir 

tağşişe yol açtı ve bu yıllardaki bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde onunu karşıladı. 

Bu dönemde bakır sikke basımı da gündeme geldiyse de, sikkelerin halk tarafından 

kabul edilmemesi riski dolayısıyla, gümüş içerikli sikke basımına devam kararı 

alındı. Osmanlı para biriminin istikrara kavuşması için 1840’lardaki parasal 

reformları ve 1850’lerden itibaren devletin dış borçlanma imkanına kavuşmasını 

beklemek gerekti. 

Grafik 5’te özetlenen karşılaştırmalı veriler, 18. yüzyıl itibarıyla Avrupa 

genelinde tağşişlerin azaldığına işaret ediyor. Bu azalmada, en önemli rolü, Avrupa 

devletlerinin merkezi vergi gelirlerindeki önemli artışlar oynamıştır (Karaman ve 

Pamuk, 2013). Bu artışlar, mali baskıyı azalttığı gibi, merkezi devletlerin darphane 

sistemlerini merkezileştirmesine olanak sağladı, yerel otoritelerin feodal döneme 

uzanan para basma hakları tasfiye edildi. Böylece hem ülke içindeki ve hem de 

ülkeler arasında birbirlerinden para çekmeye yönelik karşılıklı tağşişler de 

azaltılmış oldu. Ayrıca, yeni mekanik teknolojinin tüm kıtada ve bu arada 

1690’lardan itibaren Osmanlı’da benimsenmesi sayesinde, düşük ayarlı sikkelerin 

fark edilmesi kolaylaştı, parasal açıklamalar bölümünde sözünü ettiğimiz gümüş 

sikkelerin yıpranması, kırpılması ve sahtelerinin yapılması artık bir tağşiş nedeni 

olmaktan çıktı.  

Öte yandan, tağşişlerin bu dönemde tamamen bittiğini söylemek de mümkün 

değildir. Devletlerin doğrudan veya özel imtiyaza sahip bankalar yoluyla dolaşıma 

sürdüğü ve kullanımı yaygınlaşan değerli kağıtlar farklı bir yöntemle yapılan 

tağşişlere kapı açtı. Bu kağıtlar, metal paraya çevirme veya yasal ödeme aracı olarak 
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kullanabilme garantisi altında dolaşıma sürülüyor ve bu garantiler 

inandırıcılıklarını sürdürdükleri sürece gümüş ve altın cinsinden değerlerini 

koruyorlardı. Mesela, Felemenk Cumhuriyeti’nde 17. yüzyılda kurulan Amsterdam 

Bankası’nın gümüşe sabit bir değerden çevirme garantisiyle piyasaya sürdüğü kağıt 

para 18. yüzyıl sonuna kadar değerini korudu (Neal, 2000). Fakat devletler büyük 

mali krizler karşısında parasal disiplinden ayrılıp dolaşımdaki değerli kağıt 

miktarlarını ölçüsüzce arttırabiliyor ve değerlerinin düşmesine yol açabiliyorlardı. 

Bu duruma örnek olarak, Grafik 5’te de görülen,  Fransa’da 1716-1719 arasında, 

Rusya’da 1762 sonrası yapılan tağşişler verilebilir (Kahan ve Hellie, 1985).  

Devletler değerli kağıt arzıyla gelir elde etmeye 19. yüzyılda da devam ettiler. 

Fransa, Devrim sonrası mali kriz sırasında (White, 2001), 17. ve 18. yüzyıllar 

boyunca parasal istikrarı korumuş olan İngiltere ise, Napolyon savaşlarının baskısı 

altında (Redish, 2000), dolaşımdaki kağıt miktarını attırıp değerinin düşmesine 

neden oldular. Osmanlı devletinin 1840-1862 ve 1877-1890 arasında dolaşıma 

sürdüğü ‘kaime’ de aynı kapsamda değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, yukarıda 

özetlenen mali, siyasi ve teknolojik kazanımlara rağmen, devletler büyük ölçekli ve 

acil mali yükümlülükler karşısında tağşişlere başvurmaya devam ettiler. 

4. Sonuç 

Bu çalışmada ortaya koyduğumuz veriler ve bulgular, Osmanlı tağşişlerini ve 

para sistemini anlamak için onu Avrupa para sisteminin bir parçası olarak 

değerlendirmenin gerekliliğine işaret ediyor. Osmanlı’nın 15. yüzyıldan itibaren 

Orta Avrupa siyasetine müdahil olması sonrasında, askeri rekabetin yol açtığı mali 

baskı, Avrupa çapında yaygın olan tağşişlerin Osmanlı’da da görülmeye 

başlamasına yol açtı. İçeride ise, II. Mehmed’in devleti merkezileştirme siyaseti, 

VIII. Henry, I. Petro ve daha sonra II. Mahmud örneklerinde olduğu gibi, tağşiş 

kararlarını tetikledi. Osmanlı için gözlemlediğimiz 16. yüzyıldaki iktisadi 

genişleme ve parasal istikrar, 17. yüzyıldaki iktisadi ve siyasi kriz, yoğun tağşişler, 

ve bakır para basma denemeleri de, Avrupa çapındaki eğilimlerin bir parçası olarak 

değerlendirilebilir. 

Fakat 17. yüzyıl aynı zamanda Avrupa içinde parasal istikrar açısından bir 

ayrışmanın olduğu yüzyıl olarak öne çıkar. Bu dönemde kuzeybatı Avrupa’da 

parasal istikrar oturmuştur. Bu istikrarda, iktisadi gelişme ve vergi gelirlerindeki 

artışlar rol oynamış görünmektedir. İktisadi ve mali alanda kazanımları sınırlı kalan 

Osmanlı devleti ise, 17. ve 18. yüzyılda yüksek oranlı tağşişlere devam etti. 
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Grafik 5 

Avrupa Devletleri için Hesap Biriminin Gümüş İçeriği Endeksi (1700-1799) 

1700 yılı değeri = 100 
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Hem Osmanlı hem de Avrupa verileri, tağşişler için literatürde önerilen mali 

açıklamalara güçlü destek sağlamaktadır. Parasal açıklamalar için ise kesin bir 

yargıya varmak zordur. Özellikle Batı Avrupa ülkeleri üzerine yapılan çalışmalar, 

parasal açıklamalara sıklıkla başvurmaktadır. Öte yandan, karşılaştırmalı veriler, 

parasal sebeplerin nispi önemi konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. Çünkü 

yıpranma, aşınma gibi parasal sebeplerin farklı devletleri benzer şekilde etkilemesi 

beklendiğinden, tağşiş oranlarında ülkeler arasındaki büyük farkları ve tağşişlerin 

belli dönemlerde  yoğunlaşmasını açıklayamaz. Gümüş kıtlığı açıklaması ise, 

gümüş madenlerine sahip İspanya, Avusturya ve (18. yüzyılda) Rusya’nın gümüş 

üretmeyen İngiltere ve Felemenk Cumhuriyeti’nden daha çok tağşişe 

başvurmasıyla tutarlı değildir. 

Osmanlı tağşişlerinin Avrupa tağşişleriyle karşılaştırılmasında öne çıkan 

önemli bir fark, tağşişin siyasi arka planıdır. Avrupa’da sabit kira geliri sağlayan 

toprak sahipleri ve belirli bir ölçüye kadar tüccarlar tağşişlere direnmiş 

görünmektedir. Bu muhalefet parlamentolarda merkezi yönetimle yapılan 

pazarlıklarda tağşişe karşı direnerek ve gerektiğinde tağşişe başvurmama 

karşılığında ek vergi ödemeyi kabul ederek parasal istikrarın sağlanmasında önemli 

rol oynadı. Osmanlı’da bu tür bir direnç gösterecek organize bir toprak sahipleri 

veya tüccar sınıfı yoktu. Tağşişlere en büyük direnç, maaşlı devlet çalışanlarından 

ve özellikle başkentteki yeniçerilerden geliyordu, fakat bu direnç, savaş ve mali kriz 

dönemlerinde yeterli olmuyordu. Bu dönemlerde devletin büyük miktarlarda 

borçlanmaya başvuramaması da tağşişleri kaçınılmaz kılmaktaydı. Ancak 18. 

yüzyılın sonlarından itibaren malikane satışları, esham ve faizli kaime 

uygulamalarıyla devlet savaş dönemlerinde ek gelir veya borç bulmaya başladı. 

Ancak bu yöntemler 1768-1833 arasındaki yoğun savaşlar döneminde tağşişleri 

azaltmak için yeterli olmadı.  

Tağşişlerin siyasi ve iktisadi etkilerini değerlendirirken gerçekleştikleri 

dönemin koşullarını göz önünde tutmak gerekir. Merkezi devlet aygıtının zayıf ve 

düzenli vergi gelirlerinin düşük olduğu dönemlerde tağşişler savaş finansmanı için 

son çare olarak devreye girebiliyordu. Belki daha önemlisi, VIII. Henry, I. Petro,  

II. Mehmed ve II. Mahmud dönemlerinde açıkça görüldüğü üzere, merkeziyetçi ve 

modern devletin inşasının ve yerel güç odaklarının tasfiyesinin finansmanında 

tağşişler kritik bir rol oynadı. Öte yandan, tağşişler parasal istikrarsızlık ve 

belirsizlik yaratarak iktisadi aktiviteyi olumsuz etkiliyorlardı. İncelediğimiz 

dönemde, para ekonomisi ve ticaret gittikçe önem kazandı, ve güçlü bir mali yapı 

oluşturmayıp tağşiş yoluyla gelir yaratmaya devam eden devletler, iktisadi olarak 

olumsuz etkilendiler. 

 

  



ODTÜ GELİŞME DERGİSİ 253 

Kaynaklar 

ALLEN, R. C. (2001), “The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages 

to the First World War”, Explorations in Economic History, 38, 411–47. 

APPLEBY, J. O. (1976), “Locke, Liberalism and the Natural Law Of Money”, Past and Present, 43-

69. 

BORDO, M. (1986), “Money, Deflation and Seigniorage in the Fifteenth Century: A Review Essay”, 

Journal of Monetary Economics, 18, 337-46.  

BRAUDEL, F. ve SPOONER, F. (1967), "Prices in Europe from 1450 to 1750", The Cambridge 

Economic History of Europe 4, 374-486. 

CEZAR, Y. (1986), Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi: 18. Yüzyıldan Tanzimat'a 

Mali Tarih, İstanbul: Alan Yayıncılık. 

CIPOLLA, C. (1956), Money, Prices and Civilization in the Mediterranean World, Princeton: 

Princeton University Press. 

CIPOLLA, C. (1963), “Currency Depreciation in Medieval Europe”, The Economic History Review, 

New Series, 15, 413-22.  

CIPOLLA, C. (1994), Before the Industrial Revolution: European Society And Economy, 1000-1700, 

WW Norton & Company. 

DAY, J. (1978), “The Great Bullion Famine of the Fifteenth Century”, Past and Present, 79,1-49. 

de MACEDO, J. B., da SILVA, Á. F. ve de SOUSA, R. M. (2000), “War, Taxes and Gold: the 

Inheritance of the Real”, ISEG-School of Economics and Management, Department of 

Economics, University of Lisbon. 

ERDER, L. ve FAROQHI, S. (1979), “Population Rise and Fall in Anatolia 1550–1620”, Middle 

Eastern Studies, 15(3), 322-345. 

ERMİŞ, F., (2013), A History of Ottoman Economic Thought: Developments before the Nineteenth 

Century, London and New York, Routledge. 

FAROQHI, S. (1994), “Crisis and Change, 1590-1699'', H. İnalcık and D. Quataert (ed.), An 

Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge University Press, 

490-92. 

GENÇ, M. (1984), “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi ve Savaş”, Yapıt, Toplumsal Araştırmalar 

Dergisi, 49, 51-61. 

GENÇ, M. (1997), “Precious Metal Production in the Ottoman Empire during the Eighteenth 

Century”, Tebliğ, Conference on Money and Currencies in the Ottoman Empire 1690-1850, 

Istanbul. 

GENÇ, M. ve ÖZVAR, E. (2006), Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler, İstanbul: Kitabevi. 

GLASSMAN, D.ve REDISH, A. (1988), “Currency Depreciation in Early Modern England and 

France”, Explorations in Economic History, 25, 75-97.  

GOULD, J. D. (1970), The Great Debasement, Currency and Economy in mid-Tudor England, 

Oxford: Clarendon.   

HAMILTON, E. J. (1934), American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650, New 

York. 

HAMILTON, E. J. (1947), War and Prices in Spain, 1650-1800, New York. 
İNALCIK, H. (1960), “Bursa and the Commerce of the Levant”, Journal of the Economic and Social 

History of the Orient, 131-147. 

İNALCIK, H. (1980), “Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire, 1600-1700”, 

Archivum Ottomanicum, 6, 289-311. 



254 Kıvanç Karaman - Şevket Pamuk 

İNALCIK, H. (1981), “Osmanlı İdare, Sosyal ve Ekonomik Tarihiyle İlgili Belgeler: Bursa Kadı 

Sicillerinden Seçmeler”, Türk Tarih Kurumu, Belgeler, X, 14. 

KARAMAN K. K., ve PAMUK, Ş. (2010), “Ottoman State Finances in Comparative European 

Perspective, 1500-1914", The Journal of Economic History, 70, 593-627. 

KARAMAN K. K., ve PAMUK, Ş., (2013), “Different Paths to the Modern State in Europe: The 

Interaction Between Warfare, Economic Structure, and Political Regime”, American Political 

Science Review, 107, 603-626. 

KAHAN, A. ve HELLIE, R. (1985), The Plow, the Hammer, and the Knout: An Economic History of 

Eighteenth-Century Russia, University of Chicago Press. 

KELLY, P.H., (1991), “General Introduction”, Locke on Money, Clarendon Press, 1-121. 

LINDERT, P. H. ve MIRANOV, B.  (2016), “Ag-Content of the Ruble,” http://gpih.ucdavis.edu/  
MAGALHAES-GODINHO, V., (1969), L'Economie de I'Empire Portugais aux X'Ve et XVI Siecles, 

Paris: S.E.V P.E.N 

MALANIMA, P. (2002), L'economia Italiana: Dalla Crescita Medievale Alla Crescita 

Contemporanea, Bologna: Società editrice il Mulino. 

MUNRO, J. (1988), “Deflation and the Petty Coinage Problem in the Late Medieval Economy: the 

Case of Flanders, 1334-1484”, Explorations in Economic History, 25, 387-423.  

NEAL, L., (2000), “How It All Began: The Monetary and Financial Architecture of Europe During 

the First Global Capital Markets, 1648–1815”, Financial History Review, 7, 2, 117-140. 

ÖLÇER, C. (1975), The Ornamental Copper Coinage of the Ottoman Empire, İstanbul: Yenilik 

Basımevi. 

PAMUK, Ş. (2000), A Monetary History of the Otoman Empire, Cambridge ve New York: Cambridge 

University Press.  

PERE, N. (1968), Osmanlılarda Madeni Paralar, İstanbul: Doğan Kardeş Matbaacılık. 

POSTHUMUS, N. W. (1946), Inquiry into the History of Prices in Holland. Vol. I, EJ Brill. 

PRIBRAM, A. F., GEYER, R. ve KORAN, F. (1938), Materialien zur Geschichte der Preise und 

Löhne in Österreich, C. Ueberreuter. 

REDISH, A. (2000), Bimetallism; An Economic and Historical Analysis, Cambridge ve New York: 

Cambridge University Press. 

SARGENT, T. J. ve VELDE, F.R. (2002), The Big Problem of Small Change, Princeton: Princeton 

University Press. 

SAHİLLİOĞLU, H. (1958), Kuruluştan XVII. Asrın Sonlarına Kadar Osmanlı Para Tarihi Üzerinde 

Bir Deneme, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. 

SAHİLLİOĞLU, H. (1965), Bir Asırlık Osmanlı Para Tarihi, 1640–1740, Doçentlik Tezi, İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi. 

SAHİLLİOĞLU, H. (1968), “Fatih’in Son Yıllarında Bakır Para Basılması ve Dağıtılması ile İlgili 

Belgeler”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, VI. 

SAHİLLİOĞLU, H. (1982), “İkinci Süleyman ve İkinci Ahmed Zamanlarında Bakır Para Üzerinde 

Bir Enflasyon Denemesi, H. 1099-1103/M. 1687-1691”, Bülten No 10, İstanbul: Türk 

Nümismatik Derneği Yayını. 

SCHAENDLINGER, A. C. (1973), Osmanische Numismatik: von den Anfängen des Osmanischen 

Reiches bis zu seiner Auflösung 1922 (Vol. 3), Klinkhardt & Biermann. 

SELGIN, G. ve WHITE L. H. (1999), “A Fiscal Theory of Government's Role in Money”, Economic 

Inquiry, 37,1, 154-165. 



ODTÜ GELİŞME DERGİSİ 255 

SHAW, S. J. ve SHAW, E. K. (1977), History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Volume 

2, Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey 1808-1975 (Vol. 11), 

Cambridge University Press. 

SPANDOUNES, T., (1997), On the Origins of the Ottoman Emperors, Cambridge University Press., 

SPUFFORD, P. (1988), Money and Its Use in Medieval Europe, Cambridge ve New York: Cambridge 

University Press. 

SPOONER, F. C. (1972), The International Economy and Monetary Movements in France, 

Cambridge: Harvard University Press. 

STOLZ, B., ve SOUCEK, S. (1975), Konstantin Mihailovic. Memoirs of a Janissary, Ann Arbor: 

Michigan Slavic Publications. 

SULTAN, J. (1977), Coins of the Ottoman Empire and the Turkish Republic: a Detailed Catalogue 

of the Jem Sultan Collection (Vol. 1), B & R Publishers. 

SUSSMAN, N. (1993),“Debasements, Royal Revenues and Inflation in France during the Hundred 

Years’ War, 1415-1422”, The Journal of Economic History, 53, 1, 44-70. 

TABAKOĞLU, A. (1985), Gerileme Dönemine Girerken Osmanlı Maliyesi, Dergâh Yayınları. 

TEZCAN, B. (2009), “The Ottoman Monetary Crisis of 1585 Revisited”. Journal of the Economic 

and Social History of the Orient, 460-504. 

VAN DER WEE, H. (1977), “Monetary, Credit, and Banking Systems”, The Cambridge Economic 

History of Europe 5, 290-392. 

WHITE, E. (2001), “France and the Failure to Modernize Macroeconomic Institutions”, Transferring 

Wealth and Power from the Old to the New World: Monetary And Fiscal Institutions in the 

Seventeenth through the Nineteenth Centuries, 59-99. 

  

 

 

Extended summary 

Ottoman and European debasements and their causes (1326-1844) 

 
Abstract 

This study investigates the causes of debasements, defined as the reductions in the silver content of money, 

in Ottoman history. For this purpose, it puts Ottoman debasement series in comparative perspective with 

debasement series that we compiled for various European states and evaluates the evidence based on the 

theoretical explanations offered in the literature. The findings support the conjecture that debasements were 

mainly motivated by fiscal needs. We also find that the absence of organized economic interests to oppose 

debasements contributed to Ottoman debasements that lasted into the 19th century. 

Key words: Debasement, monetary history, political economy, public finance, inflation, warfare 

JEL codes: E42, H2, N10. 

 

The study has two parts. The first part summarizes the monetary and fiscal 

theories that purport to explain debasements. The second part evaluates the Ottoman 

debasements series compiled by Pamuk (2000) in the light of the theories. We also 
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put the Ottoman debasements in comparative perspective with debasements in other 

European polities. This comparison, a first in the literature in terms of its scope, 

allows us to reach conclusions about both the Ottomans and other states. 

The findings of the study confirm that Ottomans should be evaluated as a part 

of the European monetary system. Specifically, the workings of the Ottoman 

monetary system and the changes it went through closely mimics European systems 

and especially those in Eastern Europe. Also consistent with Europe, revenue 

considerations stand out as the main cause of debasements. The evidence suggests 

that surges in expenditures due to wars and gratuities paid by the Ottoman state for 

ascension of a new Sultan to the throne and revenue shortfalls due to economic and 

political crises triggered debasements. European states that increased their tax 

revenues in the 17th and 18th centuries gradually phased out debasements. The 

Ottoman state, with stagnant revenues and lacking organized opposition to 

debasements, continued to debase money until mid-19th century. 

The main contribution of our study is to the debate on in the literature on the 

causes of debasements. For debasements, the literature offers monetary 

explanations such as shortfalls in silver supply and the wear-and-tear of silver coins 

in daily use and fiscal explanations such as wars. There is, however, no consensus 

in the literature over the relative importance of these two types of explanations. Our 

study, using the most comprehensive data set in the literature, finds support for the 

fiscal explanations. 

A second contribution of our study concerns the role of state in economic 

development. In the short run, debasements provide fiscal relief for states, but in 

the long run, they harm economic performance by disrupting monetary system and 

increasing uncertainty. Therefore, establishing a sound fiscal system and the 

institutional mechanisms to keep states from debasing money is crucial for 

economic growth. Our debasement series suggest in the 16th and 17th century 

northwestern European countries and in the 18th century western and central 

European countries phased out debasements, while in eastern Europe, debasements 

lasted until the 19th century. Studying this divergence in monetary discipline  is 

likely to help understand the road to industrial revolution and the dilemmas that 

developing countries that finance government deficits by printing money face. 

 


