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Osmanlı  Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı Finansmanı ve Para Politikası 
 

19. yüzyıl üzerine yazan tarihçiler genellikle 1914'e kadar uzanmak gereği 

duyarlar. 20. yüzyıl çoğu kez 1914-1918'in gündeme getirdiği dönüşümlerle anlam 

kazanır. Çağın siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel göstergeleri 1914-1918'le 

birlikte biçimlenmiştir. 1918 ertesi siyaset genişlemiş, çalışan kesim, sendikal 

örgüt, işgücü, ve kadın daha geniş bir siyaset anlayışı içersinde aktif konum 

kazanmıştır. Diğer bir deyişle savaş sonrası siyaset seçkinlerin ayrıcalığı olmaktan 

çıkmış, geniş bir tabana oturmuştur. İki dünya savaşı arası dünya ekonomisi güç bir 

dönemden geçmiş ve giderek kendi içine kapanan bir dizi gelişmiş ülke ekonomisi  

1929 Buhranı'na neden olmuştur. Ayı dönemde kadının, ailenin, çocuğun 

konumundan sanat, estetik anlayışına dünya köklü dönüşümler geçirmiştir. 

 

Cihan Harbi ya da Harb-ı Umumi diye bilinen, ikincisinin gündeme gelişiyle 

birlikte I. Dünya Savaşı diye yazına geçen savaş topyekun bir savaştı. 1914-1918 

dönemi savaş giderleri o güne değin görülmedik boyutlara ulaşmış, savaşan 

devletler tüm ulusal kaynaklarını seferber etmek zorunda kalmışlardı. Eskiden 

savaşların maliyeti milyonlarla ölçülürken, Cihan Harbi'nin giderleri Amerikan 

parasının savaş öncesi değeriyle 211 milyar doları bulmuştu. Artık savaş yıllarında 

ülkelerin askerî giderleri bütçeden ayrılacak bir payla ödenemeyecek boyutlara 

ulaşmıştı. Savaşan devletler ordu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için olağandışı 

yöntemlerle satınalma gücü yaratma yoluna başvurdular. Savaş yılları bütçelerinde 

giderler banknot ve kredi enflasyonu ile finanse edilmeye başlandı; tedavül 

hacminde büyük bir genişleme doğdu. Bu doğrultuda savaşan ülke para ünitesinin 

satın alma gücü düştü; genel fiyat düzeyi sürekli yükseldi. 

 

İngiltere, müttefiklerine verdiği avanslar dışında, savaş için 35.300 milyon İngiliz 

lirası harcamıştı. Fransa'nın savaş gideri 24.300 milyon İngiliz lirasını buluyordu. 

Almanya'nınki ise 37.770 milyon İngiliz lirasına ulaşmıştı. Savaşın finansmanı, 

daha önceki savaşlarda olduğu gibi, vergi gelirleriyle ve kısa ya da uzun vadeli 

borçlanmayla karşılanmıştı. A.B.D. bu yöntemlerden ilkini benimsemişti: 1916 

yılında 1.188 milyon dolar olan devlet borcu 1919'da 25.482 milyon dolara 

yükselmişti. Bu paranın yarısına yakını müttefiklere borç vermek için 

borçlanılmıştı. Bu arada federal devlet gelirlerinde de bir artış olmuş, 1916'da 782,5 



milyon dolar iken 1920 yılında 6.694,6 milyon dolara yükselmişti. Avrupa ülkeleri 

ise savaşın finansmanında borçlanmaya öncelik vermişlerdi. Savaş giderlerinin 

hemen hemen yüzde 95'i borçlanmayla sağlanmıştı. Vergi gelirleri savaş 

giderlerinin çok sınırlı bir kısmını oluşturuyordu. Örneğin, Avrupa'da vergi gelirleri 

savaş giderleri içinde en yüksek paya sahip olan İngiltere'de bu oran yüzde 17 

dolayındaydı. İngiltere'nin 31 Mart 1914 günü biten malî yılı geliri 200 milyon 

İngiliz lirasıydı. Savaş yıllarında vergi gelirlerinin sürekli artışı sonucu 1918/19 

malî yılında bütçe 889 milyon İngiliz lirası gelir gösteriyordu. Ancak vergi gelirleri 

borçlanmalara oranla düşük bir düzeydeydi. Savaş başlangıcında devlet borcu 678 

milyon İngiliz lirası iken 31 Mart 1920'de 7.859 milyon İngiliz lirasına yükselmişti. 

Bu rakam İngiltere'nin müttefiklerine ve dominyonlarına verdiği borçları da 

içeriyordu. Savaşı borçlanmayla finanse eden diğer bir ülke Fransa'ydı. Fransa'nın 

devlet borcu 31 Temmuz 1914 de 34.000 milyon frank iken 1920'nin 1 Ocağında 

240.000 milyon franga yükselmişti. Vergi gelirleri ise savaşın ilk yıllarında düşüş 

göstermişti. Almanya'da da, yeterince etkin bir vergi strüktürü olmayışı nedeniyle, 

vergi gelirlerinin savaş giderlerindeki yeri çok sınırlı kalmıştı. Alman vergi 

sisteminde gelir ve kazanç vergisi hâsılatı federe devletlerin ve yerel yönetimlerin 

payına düşüyordu. Barış döneminde Reich, gelirini büyük ölçüde dolaylı 

vergilerden ve bazı olağanüstü vergilerden elde ediyordu. Aşırı kazanç ya da savaş 

kazançları vergisi ancak 1916 yılında yürürlüğe sokulabilmişti. Fakat bu verginin 

de büyük bir katkısı olmamış, savaş yıllarında mevzuatın karışıklığı nedeniyle ve 

savaş ertesi tırmanan enflasyon sonucu devlete pek büyük bir gelir sağlayamamıştı. 

1913-1914 malî yılında Reich'in geliri 3.600 milyon marktı. Vergi gelirleri savaşın 

ilk yıllarında bir ölçüde düşmüş, sonra ise belirgin bir artış göstermişti. Devlet 

borçları 1913 yılında 4.800 milyon marktı. Alman hükûmeti savaşın başından 31 

Mart 1920'ye kadar 222.000 milyon mark iç borçlanmaya gitmişti. Savaşan diğer 

ülkeler de, Fransa ve Almanya'nınkine benzer bir politika izleyerek savaşı 

borçlanma ve enflasyonla finanse etmişlerdi. 

 

1914-1918 döneminde bütün bu borçlar yanı sıra savaşan ülkeler sürekli kağıt para 

emisyonunda bulunmuşlardı. Fransa Bankası'nın banknotları 1913 sonunda 5.713 

milyon frank iken 1919 sonunda 37.274 milyon franga ulaşmıştı. İngiltere tedavüle 

"currency notes", Almanya ise "Reichsbank notes" sürmüştü. Almanya'nın 

borçlarının hemen hemen tümü iç borçtu. Bu arada, Alman hükümeti Avusturya-

Macaristan, Türkiye ve Bulgaristan'a kredi açmıştı. Müttefikler ise kendi aralarında 

karmaşık bir borçlanma sistemi kurmuşlardı. Savaş yıllarında Fransa sürekli dış 

borçlara başvurmuştu. A.B.D. savaşa girinceye kadar yükün büyük bir kısmını 

İngiltere omuzladı. Daha sonra A.B.D. kredileri ağır bastı. Savaş yıllarında para ve 

kredi enflasyonu yanı sıra, mal ve hizmetlere aşırı talep ve üretimdeki düşüş hızlı 

fiyat artışlarına neden olmuştu. 1913-1919 döneminde toptan eşya fiyat 
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ortalamaları oran olarak İngiltere'de % 155, Fransa'da % 256, İtalya'da % 266, 

Almanya'da % 315, Hollanda'da % 204, İsveç'te %230, Japonya'da % 136 ve 

A.B.D.'de % 106 artış kaydetmişti.
1
  

 

 

Savaş ve Ekonomik-Mali Önlemler 

 

Cihan Harbi yıllarında, Babıâli de ordu giderlerini karşılamak için enflasyonist bir 

politika izlemek zorunda kaldı. Savaşın emisyon yoluyla finanse edilmesi efektif 

talebin sürekli artışına neden oldu. Savaşla birlikte Osmanlı piyasasındaki malların 

önemli bir kesimi orduya ayrılmıştı. Sivil halkın tüketimine ayrılan pay ise giderek 

daralmıştı. Ülkenin denizden ablukaya alınması, demiryolu dış hatlarının düşman 

ülkelerden geçmesi, savaş nedeniyle ülkelerin ihraç edebilecekleri besin 

maddelerini stok etmeleri Osmanlı dış ticaret ilişkilerini büyük ölçüde etkiledi; 

günlük zorunlu tüketim maddeleri kısa sürede karaborsaya düştü. Avrupa'da savaş 

başlar başlamaz İstanbul piyasasında büyük bir panik baş gösterdi. Mevduat 

sahipleri bankalara akın etti; biran önce paralarını çekme gereği duydular. Öte 

yandan, piyasadaki durguluk ve bekleyiş nedeniyle tüccar ödeme güçlüğü çekmeye 

başladı; bankalar tüccara verdiği krediyi kestiler. 
2
 Bu koşullar altında Babıâli, 

Ticaret ve Sanayi Odası ve bankaların isteği üzerine moratoryum ilân etti. 2 

Ağustos 1914 günlü Tecil-i Düyûn Kanun-u Muvakkatı'yla bankalardaki vadeli, 

vadesiz mevduat dahil olmak üzere, tüm borç ve taahhüt vadeleri bir ay süreyle geri 

bırakıldı.
3
 Bu karar dış borçlara da uygulandı. Düyûn-u Umumiyye kapsamına 

giren tüm ödemeler ertelendi. Borç erteleme mevzuatı savaş boyunca yürürlükte 

kaldı. Bu önlem sayesinde birçok banka iflastan kurtuldu, hatta kazançlı çıktı. 

Nitekim, altın olarak müşterilerden alınan paralar moratoryum ertesi değerinin 

birkaç kez altında olan kağıt para ile ödendi; altın lira ile kağıt lira arasındaki değer 

farkı bankaların kâr hanelerine kaydolundu. 

 

Tecil-i Düyûn alacaklıların ya da mevduat sahiplerinin bankalardan paralarını 

çekmelerini önlemişse de, Osmanlı Bankası'nın çıkarmış olduğu banknotlar 

karşılığında altın lira verme taahhüdünü ortadan kaldırmamıştı. Ellerinde Osmanlı 

Bankası banknotu bulunduranların savaşın doğurduğu güvensizlik ortamında kağıt 

banknotlarını altına dönüştürmek isteyeceklerini göz önünde bulunduran Babıâli, 

borçların ertelenmesi kararının ertesi günü bir geçici yasa çıkararak Osmanlı 

Bankası'nı banknot karşılığı altın ödemekten kurtardı.
4
 3 Ağustos 1914 günlü 

kanun-u muvakkatla Osmanlı Bankası banknotlarına tedavül zorunluluğu kondu. 

Banknotların piyasada altın sikke gibi alınıp verilmesi sağlandı. Geçici yasada, 

ayrıca, bu karara uymayanların bir liradan on beş liraya kadar para cezası ya da 

yirmi dört saatten bir aya kadar hapis cezasına çarptırılacakları belirtildi. Ardından, 



Osmanlı Bankası banknotlarının tedavül gücünü yükseltmek amacıyla, 10 Ağustos 

1914 günlü irade yayınlanarak Osmanlı Bankası'nın bir ve yarım liralık banknot 

çıkarması öngörüldü. Karşılığında, yüz ve elli liralık banknotlardan aynı değerde 

bir miktarının imhası kararlaştırıldı.
5
 

 

Osmanlı Bankası'na banknot çıkarma yetkisi 1863 tarihli kuruluş sözleşmesiyle 

tanınmıştı. Ancak, Cihan Harbi'ne değin Osmanlı Bankası'nın piyasaya sürmeye 

yetkili olduğu banknotların en ufak değerde olanı beş liralıktı. Banknotların 

taşıdıkları değerlerden de anlaşılabileceği gibi Osmanlı Bankası banknotları yaygın 

bir tedavül aracı değildi. Yüz ve elli liralık banknotlar ancak büyük kentlerde, 

tüccar ya da bankerlerce kullanılıyordu.
6
 Bir ve yarım liralık banknotları tedavüle 

çıkartarak Babıâli, halkın değerli madenî para yerine banknot ya da kağıt para 

kullanmaya alıştırılmasını amaçlıyordu. Bu arada, tedavüldeki Osmanlı 

banknotlarının miktarı attırılmış, dört milyon Osmanlı lirasına yükseltilmişti. Son 

olarak Babıâli, savaş ekonomisinin zorunlu kıldığı parasal düzenlemelerde bir adım 

daha atarak 5 Ekim 1914 günlü geçici bir yasayla altın ihracını yasakladı.
7
 

 

 

Savaşın Finansmanı 

 

Bütçesinde yer alan gelirlerle Babıâli'nin savaşı finanse etmesi olanaksızdı. 34 

milyon altın lirayı bulan 1914-1915 malî yılı bütçesinin 14 milyonu Düyûn-u 

Umumiyye'ye, kalan 20 milyonu devletin payına düşüyordu. Harbiye Nezareti 

bütçesi 6 milyon liraydı. Jandarma'nınki 2 milyon, Bahriye Nezareti bütçesi ise 1 

milyon 300 bin dolaylarındaydı. Üç bütçenin toplamı 9,5 milyon liraya 

yaklaşıyordu.
8
 Bu parayla seferberliğe girişmek, 800 bin kişilik bir orduyu 

beslemek ve askeri cepheye sevk etmek olanaksızdı. Öte yandan, savaş nedeniyle, 

devlet gelirlerinde 7-8 milyon liralık bir düşüş bekleniyordu. Özet olarak, 

Babıâli'nin olağan bütçesinin savaşı finanse etmesi beklenemezdi. 

 

Osmanlı hükûmeti savaşla birlikte giderlerini olağandışı kaynaklarla gidermeyi 

denedi ve geleneksel yöntemlerine başvurdu: Aylıkların yarısı nakit ölarak ödendi, 

öbür yarısı için memur alacaklı kılındı; müteahhitlerin ve diğer alacaklıların 

borçlarının ödenmesi ertelendi; orduya gerekli araç, gereç ve erzaka "tekâlif-i 

harbiyye" adı altında, ya da bedeli kısmen veya tümüyle ileride ödenmek üzere el 

kondu; yaş sınırları içerisinde bulunan mükelleflere, askerlikten bağışık tutulmaları 

için "muafiyet-i askeriyye" vergisi ödetildi.
9
 Böylece, olağan bütçeye bir dizi ek 

kaynak sağlanması amaçlanmıştı. Ancak, savaşla birlikte seferber orduyu beslemek 

için ayda 500 bin liralık bir ödenek öngörülmüştü. Diğer bir değişle, Harbiye, 

Bahriye ve Jandarma bütçelerinde yılda 6 milyon lira ekleniyordu. Toplam 15 
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milyonu bulan askerî harcamaları yukarıda belirtilen ek kaynaklar dahil tüm devlet 

gelirleriyle bile karşılamak olanaksızdı. Babıâli için tek çözüm dış finansman 

kaynakları bulmak ya da emisyon mekanizmasıyla savaşı finanse etmekti. 

 

Tüm savaşan ülkelerde olduğu gibi, Babıâli'nin emisyonda bulunması kağıt para 

çıkarması anlamına geliyordu. Oysa, 1863 sözleşmesiyle bu yetki ayrıcalık olarak 

Osmanlı Bankası'na verilmişti. Savaşın ilk yılında Babıâli, Osmanlı Bankası'yla 

uzlaşmayı deneyecek, altın karşılık göstererek bankanın tedavüle kağıt para 

sürmesini önerecekti. Nitekim, Kasım 1914'de Babıâli, Almanya'dan borç aldığı 5 

milyon liralık altını Osmanlı Bankası'na yatırarak karşılığında çıkarılacak 15 

milyon değerindeki banknotun kendisine borç verilmesi olanağını araştırmış; 

ancak, bankanın Paris'teki yönetim kurulu bu tür bir yükümlülük altına girmeye 

yanaşmamıştı. Öte yandan Babıâli, ardında güçlü bir malî kuruluşun desteği 

olmaksızın kağıt para serüvenine girmek istemiyordu. Osmanlı yöneticileri geçen 

yüzyıl başarısızlıkla sonuçlanan kağıt para deneylerini unutmamışlardı.
10

 Oysa, 

Osmanlı Devleti'nin Cihan Harbi'ndeki müttefiki Almanya, Babıâli'nin savaşı 

sürdürebilmesi için kağıt para emisyonunda bulunmasına kaçınılmaz gözüyle 

bakıyordu. Wilhelmstrasse bu yolun açılması için Osmanlı hükûmetine sürekli 

baskıda bulunuyor, Osmanlı Bankası'nın İstanbul'daki Fransız ve İngiliz 

direktörlerine yol verilerek bankanın biran önce Türk-Alman denetimine geçmesini 

öneriyordu. Bu amaçla Alman banker Eugen von Wassermann İstanbul'a 

gönderilmiş, Babıâli ikna edilmek istenmişti.
11

 

 

 

Osmanlı Kağıt Parası: Kaime 

 

Tanzimat'ın  ilk döneminde en büyük mali sorun "kaime" ya da kağıt paranın 

tedavüle sürülmesinden kaynaklandı. Tanzimat yönetimi, devlet maliyesini 

merkezileştirme gerekçesiyle uzun yıllardır uygulanan iltizama son verdi; kendi 

muhassılları aracılığıyla gelirlerini toplama yolunu seçti. Muhassılların yetirince 

deneyimli olmamaları ve yeni sistemle birlikte gündeme gelen yolsuzluklar 

nedeniyle devlet gelirlerinde önemli bir düşüş kaydedildi. Öte yandan Tanzimat'ın 

gerektirdiği reformlar ise Babıali'nin para ihtiyacını her geçen gün arttırmaktaydı. 

Maden paranın vezin ve ayarıyla daha fazla oynanamayacağına göre çözüm ya 

dışarıya borçlanmak ya da uzun zamandır Batı'da gözlenen bir yöntemi, kağıt para 

basımını benimsemekti. Batı'ya borçlanmak o gün için hemen hemen olanaksızdı. 

Saltanat borçlanmayı hükümranlığıyla bağdaştıramıyordu. Nitekim 1850'lerin 

başında Babıali'nin ilk borç girişimini Abdülmecit son anda durdurdu. Öte yandan  

Batı mali çevreleri de Osmanlı'yı yeterince güvenilir bir plasman ortamı olarak 



görmüyordu. Çoğu kez kendi hükümetlerinden güvence almaksızın uzak diyarlara 

yatırım yapmıyordu. Geriye çözüm olarak kağıt para basımı kalıyordu.  

 

Batı'da banknotları tedavüle devletin ayrıcalıklı kıldığı güçlü bankalar sürüyordu. 

Banknotların karşılıkları bu bankalarca tekeffül edilmişti. Ayrıca para benzeri 

tedavül araçları Batı'da zamanla kağıda güven doğurmuştu. Oysa Osmanlı için para 

üzerindeki tuğrasından çok içerdiği altın ya da gümüş demekti. Kişi hak ve 

özgürlüklerinin güvence altında olmadığı, can, mal güvenliğinin bile sorgulandığı 

bir ortamda devletin piyasaya sürdüğü kağıda güven duymak güçtü. Bu nedenle 

Osmanlı kağıt parası daha baştan pek şanslı gözükmüyordu. Osmanlı'nın ilk kağıt 

parası "kaime" 1840'da tedavüle çıktı. Aslında kaime para olmaktan çok tahvildi. 

Yılda % 8 faiz getiriyordu. Sekiz yıl süreyle tedavülde kalacaktı. Piyasadaki kaime 

miktarı yıldan yıla arttı.  

 

Başlangıçta Osmanlı kaimeyi kabul etmekte tereddüt etti. Bu nedenle kaimeler 

nominal değerlerinin yüzde 30-40 altında el değiştirdi. Zamanla halk kaimeye 

alıştı. Devlet hazinesince ve gümrüklerce kabul görmesi ve yılda iki kez faiz 

ödemesi kaimenin bir süre maden para ile başa baş değiştirilmesine neden oldu. 

Faiz getirisi nedeniyle Osmanlı kaimeleri tasarruf aracı olarak kullanmaya başladı. 

1844'te basılan kaimelerde faiz yüzde 6'ya düşürüldü. Önceleri 50 kuruşluğun 

altında kaime çıkarılmazken, günlük alış verişte kolaylık sağlamak amacıyla 

1850'de 10 ve 20 kuruşluk kaimeler bastırıldı. Bu son kaimeler faiz hesaplaması ve 

ödenmesi güçlüğü nedeniyle faizsiz çıkarıldı. Osmanlı'da gerçek anlamda ilk kağıt 

paralar işte bu faizsiz çıkarılan kaimelerdi.  

 

Piyasaya kaime sürmek, giderlerini karşılamada güçlük çeken Babıali için 

bulunmaz bir nimettir. Osmanlı başı sıkıştıkça emisyona başvurdu. Ancak, 

başlangıçta sınırlı miktarda ve tahvil niteliğinde çıkarılan kaimeler giderek değer 

yitirmeye başladı. Ayrıca, yurt dışından getirilen taklitleri de piyasaya sürüldü. 

Kaimenin maden paralara ve dış paralara oranla değeri her geçen gün düştü. 1844 

Para Reformu'yla gündeme gelen parasal düzenlemeler kaimenin düşüşü karşısında 

anlamını yitirdi. Babıali, Osmanlı para sistemini ayakta tutabilmek için kaimeleri 

biran önce tedavülden çekmekten başka çözüm görmüyordu.  

 

Kaimeyi piyasadan çekmek için karşılık bulmak gerekir. Memurdan ve tüccardan 

"iane-i umumiyye" adıyla 1,5  milyon lira toplandı. Toplanan bu parayla aynı 

miktar kaime tedavülden kaldırılacaktı. Nitekim 1851'de bir miktar kaime 

Darphane'de yakıldı. Ancak, aynı yıl Cidde'de karışıklıkların çıkması üzerine 

kaimenin kaldırılması iç in toplanan ianenin geri kalanı bu karışıklıkların 

bastırılması için sarf edildi. Ardından Kırım Savaşı patlak verdi. Savaş giderlerini 
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karşılamak üzere 1854'te 10 ve 20 kuruşluk "ordu kaimesi" basıldı. Öte yandan, 

kaime tedavülü eskiden İstanbul'a hasredilmiş iken, savaşla blirlikte taşrada da 

piyasaya kaime sürüldü. Ordu kaimesinin çıkarılışı ve kaime tedavülünün 

İstanbul'un dışına taşması sonucu kağıt para yüzde 30 oranında değer yitirdi.  

 

Savaş ertesi ordu kaimeleri vergi karşılığı mal sandıklarında kabul gördü ve 

böylece tedavülden çekildi. Ardından bir İngiliz bankasından 5 milyon İngiliz lirası 

borç alınarak eski kaimelerin tedavülden kaldırılmasına başlandı. Alınan borç 

yetersiz kaldı. Geri kalan 800.000 liralık kaime için ev ve akar sahipleriyle 

tüccardan iane toplandı. Bu ianeyle kaimeler imha edilirken Şam'da karışıklıklar 

çıktı. İanenin geri kalanı bu işe ayrıldı. Kalan kaimenin toplanması ve dalgalı 

borçların ödenmesi amacıyla 1860'da yeni bir borç girişiminde bulunuldu. 

Kaimenin müzmin bir sorun oluşturması ve daha önceki borçların kullanılış biçimi 

Osmanlı'nın dış para borsalarında itibarını düşürmüştü. Bu nedenle İngiliz sermaye 

çevreleri yeni bir borca yanaşmadı. Osmanlı Mirès adlı Fransız bir bankerden 

yüzde 53 üzerinden borç almak  zorunda kaldı. Ancak, Mirès iflas eder ve kaimenin 

kaldırılması bir kez daha düyuna kaldı.  

 

Osmanlı, kaimeyi tedavülden kaldırmaya çabalarken,bütçesi her geçen gün biraz 

daha açık verdi. Alınan dış borçlar nominal değerlerinin çok altında gelir 

sağlamaktaydı. Babıali, cari giderlerini karşılayamaz duruma geldi. Mali kaygılar 

iktisadi kaygılara baskın çıktı. 1860 yılında Abdülaziz'in tahta geçişiyle birlikte 2,5 

milyon keselik faizsiz kaime çıkarma gereği duyuldu. Bu kaimeler Cidde ve 

Yemen eyaletleri dışında ülkenin dört bir yanında tedavül edecek ve gümrükler 

dışında tüm mal sandıklarınca kabul görecekti. Bu arada eski kaimeler yeni 

kaimelerle değiştirilecek ve dalgalı borçlar yeni kaimelerle ödenecekti. Yeni kaime 

girişimi kağıt paranın değerini daha da düşürdü. Altın lira kaime ile 230 kuruşa 

kadar yükseldi. İstanbul'da birçok dükkan kaime ile iş görmekten kaçınır oldu. 

Babıali halkı temin etmek için İstanbul'da mübadele merkezleri açtı. Kişi başına üç 

altına kadar, ellerindeki kaimeleri altın para ile değiştirmek isteyenlere 160 

kuruşluk kaime karşılığı bir altın verildi. Ancak, mübadele merkezleri yeterince 

yaygın ve etkin değildi. Köşe sarraflarında altın lira karşılığı 200-220 kuruş 

verilmekteydi. Resmi rayiçle piyasa rayici arasındaki fark kaime ticaretine yol açtı. 

Mübadele merkezlerinde 160 kuruşa alınan altın liralar en az yüzde 25 kârla 

piyasada bozduruluyordu. Mübadele merkezleri amacına ulaşamadılar; bir süre 

sonra kapatıldılar. 

 

Kaime sorununa Osmanlı Bankası çözüm getirdi. 1861'de sadarete gelen Fuat Paşa, 

on yılı aşkın bir süredir ülke ekonomisini ve para piyasasını allak bullak eden 

kaimenin her ne pahasına olursa olsun kaldırılmasından yanaydı. O sırada Kırım 



Savaşı ertesi İstanbul'da bir ticaret bankası olarak kurulan Bank-ı Osmani (1856) 

devlet bankasına dönüşme ve banknot çıkarma özlemi içersindeydi. Fransız 

sermayesinin  de katılımıyla oluşturulan Banka-i Şahane-i Osmani'ye tedavüldeki 

kaimeleri kaldırması koşuluyla devlet bankası ayrıcalığı verildi.  

 

Kaime Osmanlı'ya olduğu kadar, bu ülkeyle ticari ve mali ilişkileri olan ülkeleri de 

güç durumda bırakmaktaydı. Kaime Osmanlı para sistemini çökertmiş, fiyatları ve 

ücretleri istikrardan yoksun bırakmıştı. Osmanlı Bankası da bir an önce parasal 

istikrardan yanaydı. Tedavülden kaldırılacak kaime miktarı ll milyon lira 

dolayındaydı. Tümünün maden parayla ödenmesi devlete büyük bir mali yük 

getirecekti. Zaten kaimelerin piyasadaki değeri yarı yarıya düşmüştü. Bu nedenle 

kaime karşılığı halka yüzde 40 nakit, yüzde 60 esham-ı cedide denilen tahvil 

verildi. Bu amaçla Osmanlı Bankası'ndan 8.800.000 liralık bir borç alındı.  Borcun 

ihraç fiyatı yüzde 68, faizi yüzde 6 idi. Tütün, tuz, damga ve patent resimleri borca 

karşılık olarak gösterildi.  

 

Kaimenin tedavülden kaldırılması için Tebdil-i Kavaim İdaresi adıyla bir komisyon 

kuruldu. Böylece, Osmanlı'nın ilk kağıt parası 23 yıllık  sorunlu bir tedavülden 

sonra piyasadan çekildi. İngiliz ve Fransız sermayeleriyle kurulan Osmanlı Bankası 

(1863) Osmanlı ülkesinde banknot çıkarma imtiyazını aldı. Babıali, Osmanlı 

Bankası faaliyette bulunduğu sürece kağıt para çıkarmamayı ya da bir başka 

kuruluşa bu hakkı tanımamayı taahhüt etti. Ancak, sözleşmede yer alan taahhüde 

rağmen, bankayla uzlaşılarak iki kez kağıt para çıkarma gereği doğdu.  

 

Kağıt para ikinci kez 1876'da tedavüle sürüldü. 1870'li yılların ilk yarısı iç 

ayaklanmalara sahne oldu. Bunların bastırılması devlete pahalıya  mal oldu. Öte 

yandan dünya ölçeğinde Büyük Bunalım'ın ilk belirtileri görünmeye başlamıştı. 

Osmanlı borçlarını ödeyemez duruma düştü. Babıali savaş giderleri nedeniyle 3 

milyon liralık kağıt para çıkarılmasına karar verdi. Osmanlı Bankası banknot 

miktarını arttırmaya yanaşmazsa da devletin doğrudan doğruya kağıt para 

çıkarmasına muvafakat etti. Ayrıca, çıkarılacak kağıt paralar bankanın denetimine 

tabi olacaktı.  

 

İkinci kağıt para deneyiminin tedavül alanı ilkinden farklıydı. Hicaz, Yemen ve 

Trablusgarp vilayetleri dışında tüm Osmanlı ülkesinde para işlevi görecekti. 

Tedavülü yaymada Babıali'nin amacı kağıt paranın ülke ölçeğinde kabul görmesini 

sağlayarak değer yitirmesini önlemekti. Yeni kağıt paralar gümrük resmiyle telgraf 

ücreti dışında devlete yapılan her türlü ödemede kabul görecekti. Bu kağıt para da 

geçici bir süre için tedavüle çıkarılmıştı. Bunların tedavülden kaldırılması için özel 

bir karşılık öngörülmüştü. Hazine-i Hassa'dan devlet hazinesine terk olunan Ereğli 
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madenleri ile krom madeninin ve diğer bazı akarın gelirinden toplanan parayla 

kağıt para tedricen tedavülden çekilecekti.  

 

93 Harbi'nin patlak vermesiyle Babıali 13 milyon liralık daha kağıt para basma 

gereği duyuldu. Böylece toplam kaime miktarı 16 milyon lirayı buldu. Yeni 

kaimeler yanı sıra taklitlerinin de piyasaya sürülmesiyle kağıt para maden paralar 

karşısında değer yitirdi. Öte yandan savaşın yenilgiyle sonuçlanması devletin 

itibarını zedeledi. Ayastefanos Muahedesi sırasında bir altın liranın kaime karşılığı 

350 kuruşa çıktı.  

 

Kaimeye değer kazandırmak amacıyla, imha akçesi oluşturmak için bazı istihlâk 

resimleri arttırıldı. Maden para olarak alınması kararlaştırılmış olan gümrük 

resminin bir kısmının kaime ile ödenmesine izin verildi. Kaimenin düşüşü hızla 

sürdü. Bir aralık bir altın lira bin altın kaime getirdi.  

 

Nihayet kaimenin kaldırılmasına tahsis edilmek üzere halktan iane toplandı. Bir 

yandan vergilerle, diğer yandan iane ile halkın elindeki kaimeler devlete intikal etti 

ve imha edildi. Kaime ya da kağıt para deneyi ikinci kez hüsranla sonuçlanıyordu.  

Güçlü bir mali kurumun desteği olmaksızın çıkarılan kaimeler kısa sürede değer 

yitirmiş, kağıt paraya alışkın olmayan halkın güvenini kazanamamıştı.  

 

 

Evrak-ı Nakdiyye 

  

Osmanlı Devleti'nin savaşa girişiyle birlikte Cavit Bey Maliye Nazırlığından istifa 

etmiş, Dahiliye Nazırı Talat Paşa Maliye'yi de vekaleten üstlenmek zorunda 

bırakmıştı. Ancak, geri planda kalmasına karşın, Osmanlı maliyesinin güçlü adamı 

Cavit Bey olmaya devam etti. Talat Paşa, bakanlıktaki her türlü gelişmeden 

kendisini haberdar ediyor, dostu Cavit Bey'in onayı olmaksızın malî konularda 

karar almıyordu. Wilhelmstrasse'nin baskısı sonucu Osmanlı Bankası'nın 

direktörlerinin işlerine son verilip yerlerine Osmanlı uyruğunda direktörler tayin 

edilmesine karşın, Cavit Bey, Paris'teki yetkililerin onayı alınmaksızın bankanın 

kağıt para çıkarmasına karşı çıkıyordu. Tedavüle sürülecek kağıt paranın itibarını 

düşünen eski Maliye Nazırı, Osmanlı Bankası yönetimine ters düşmektense 

emisyon bankası işlevinin geçici olarak Düyûn-u Umumiyye'ye devredilmesini 

öneriyordu. Yapılan başvuru üzerine Düyûn-u Umumiyye yönetimi öneriyi 

benimsedi; ancak, çıkarılacak kağıt paranın altın karşılığı olmasını şart koştu. 

Yoksa bu paralar Osmanlı Bankası banknotları karşısında değer yitirecekti. 

Böylece Düyûn-u Umumiyye'nin itibarının büyük ölçüde zedelenecekti.  

 



Bu arada, banknot ya da kağıt para çıkarılması tartışılırken, olağanüstü devlet 

giderleri artmış, Almanya'da alınan 5 milyon liralık avans aynen altın olarak 

harcanmıştı. Kağıt para emisyonu için gerekli altının sağlanması amacıyla Cavit 

Bey başkanlığında bir heyet önce Viyana'ya, ardından Berlin'e gönderildi. Heyet, 

görüşmeleri sonucu gerekli altını sağladı. 27 Mart 1915 günlü bir iradeyle Maliye 

Nezareti, Almanya ve Avusturya hükümetlerinden toplam 150 milyon frank borç 

almaya yetkili kılındı.
12

 Öte yandan 12 Nisan 1915 tarihli bir geçici yasayla Düyûn-

u Umumiyye İdaresi'ne tamamı altın 150 milyon frank ödenerek, karşılığında 

6.583.094 liralık kağıt para çıkarılması kararlaştırıldı.
13

 Ardından, 3 Temmuz 1915 

günü, Maliye Nezareti Düyûn-u Umumiyye'yle kağıt para ihracı üzerine bir 

sözleşme imzaladı. Sözleşme uyarınca çıkarılacak kağıt paraların karşılığı Berlin'de 

ve Viyana'da tamamen altın olarak Düyûn-u Umumiyye'ye devredilecek, Düyûn-u 

Umumiyye yönetimi ise barış sözleşmesi imzalanışından altı ay sonra kağıt 

paraların karşılıklarını altın olarak hamillerine ödemeyi taahhüt edecekti.
14

 

 

1915 Temmuzunda tedavüle sürülen ilk kağıt paraya "birinci tertip evrak-ı 

nakdiyye" adı verildi. İlk tertip kağıt para yüzde 100 altın karşılığı oluşu ve Düyûn-

u Umumiyye'nin savaş ertesi hamiline altın ödemeyi taahhüt etmesi nedeniyle 

piyasada altın liraya başabaş değerde tedavül gördü. Ancak, savaş giderlerinin 

sürekli artması, Babıâli'yi altı hafta içerisinde yeniden Wilhelmstrasse'ye 

başvurmak zorunda bıraktı. Savaşın başından beri Osmanlı Devleti Almanya'dan 

Kasım 1914'de 95 milyon, Nisan 1915'de 80 milyon, toplam 175 milyon altın mark 

borç aldı. Ayrıca silah ve teçhizat için Alman firmalarına 150 milyon mark 

borçlandı. Ancak, bundan böyle Alman hükûmeti Osmanlı Devleti'yle yeni bir borç 

akdine girmek istemiyor, Babıâli'ye kendi emisyon bankasını kurarak kısmen altın 

karşılığı olan kağıt para çıkarmasını öneriyordu. Nitekim, böyle bir kuruluş için 

Alman ve Avusturya-Macaristan bankaları sermayenin bir kısmını sağlamayı 

taahhüt ediyorlardı.
15

 Babıâli, Osmanlı Bankası dururken yeni bir emisyon bankası 

kurma önerisine yanaşmadı. Talat Paşa, Almanlara, hükûmetin Osmanlı Bankası 

satın alıp onu emisyon bankasına dönüştürmeyi düşündüğünü bildirdi. Böyle bir 

girişim ise Osmanlı Bankası hissedarlarıyla uzun görüşmeleri gerekli kılacak, 

ancak savaş ertesi barışla birlikte gerçekleşebilecekti. 

 

Savaşın tırmandığı bir dönemde Babıâli'nin emisyon bankası sorununa çözüm 

bulacak zamanı yoktu. Çanakkale'de savaş sürüyor, askerin beslenmesi ve 

giydirilmesi için paraya gerek duyuluyordu. Öte yandan ordu talebini karşılamak 

üzere "tekâlif-i harbiyye" adı altında üretici ve tüccarın malına el konması halk 

arasında hoşnutsuzluk yaratmış, savaşla birlikte aksayan piyasa ekonomisi tümüyle 

altüst olmuştu. Babıâli artık bu tür yöntemlerle savaşın sürdürülemiyeceğini Alman 

hükûmetine bildirmiş, müttefikinden ivedi borç isteminde bulunmuştu. Oysa, 
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savaşın başından beri ülkedeki altın stokunu Reichsbank'ta toplamaya çalışan 

Wilhelmstrasse Babıâli'ye artık altın olarak borç vermeye yanaşmadı. Çıkarılacak 

kağıt paraya karşılık olarak barış akdinden bir yıl sonra altın para ile ödemeyi 

taahhüt ettiği hazine bonoları vermeyi önerdi. Bu öneriyi Babıâli olumlu karşıladı. 

31 Ekim 1915 günlü yasayla 7.902.000 liralık Alman hazine bonosu Düyûn-u 

Umumiyye'ye yatırılarak karşılığında 6 milyon lira tutarında "ikinci tertip evrak-ı 

nakdiyye" piyasaya sürüldü.
16

 1915 yılı sonlarına doğru tedavüle çıkarılan ikinci 

tertip kağıt para enflasyonist gelişmelere yol açacak miktarda değildi. Olağan 

durumlarda para arzında bu oranda bir artışın genel fiyat düzeyi üzerinde belki de 

hiçbir etkisi olmazdı. Ancak, niteliği yönünden birinci tertipten farklı olan, altına 

değil, hazine bonosu aracılığıyla altın ödeme taahhüdüne dayanan ikinci tertip kağıt 

paraya halkın güveni düşüktü. Nitekim bu psikolojik etmen nedeniyle, ikinci 

tertibin tedavüle sokulmasından biraz sonra, altın lira ile kağıt lira arasında bir 

değer farkı doğmaya başladı.
17

 Bu gelişimin doğal sonucu olarak ödemelerde 

madeni para yerine kağıt para kullanılma eğilimi doğdu. Altın lira giderek 

tedavülden çekildi. Gümüş mecidiyeler altın liraları izledi. Artık, alış verişte kimse 

kağıt parayı bozdurup üzerini madeni parayla vermeye yanaşmıyordu. Oysa bir 

liradan küçük değerde kağıt para henüz basılmamıştı. Bozukluğa gerek duyan 

elindeki kağıt parayı nominal değerinin altında piyasada oluşan rayiç bedeli 

karşılığı sarraflara bozdurmak zorunda kalıyordu.
18

 Babıâli, bozukluk sorununa 

çözüm olarak 29 Aralık 1915 günlü bir yasayla bir ve beş liralık kağıt paraların 

ortalarından ikiye bölünerek her birinin yarım ve iki buçuk lira değerle tedavül 

görmesini kararlaştırdı.
19

 Ancak, kağıt paranın değeri sürekli düştüğünden bu kez 

yarım liralık kağıt para karşılığında bozuk para verilmemeye başlandı. Bunun 

üzerine hükûmet Düyûn-u Umumiyye yönetimiyle 17 Şubat 1916 günlü bir 

sözleşme imzalayarak çeyrek liralık kağıt paralar bastırttı. Ardından bunların da 

ortalarından ikiye bölünmesine karar verildi ve piyasaya bir liranın sekizde biri 

değerinde kağıt paralar çıktı.
20

 

 

Bu arada savaş giderleri Babıâli'nin bir kez daha Almanya'dan avans almasını 

gerektirmişti. 4 Ocak 1916 günlü yasayla Almanya'dan hazine bonosu olarak 

11.700.400 lira borç alındı.
21

 Karşılığında "üçüncü tertip evrak-ı nakdiyye" 

çıkarılması için Maliye Nezareti'ne yetki verildi. Üçüncü tertip kağıt paranın vadesi 

ve diğer koşulların ikinci tertibinkinin aynıydı. Ancak, gerek para arzının artması 

ve tedavüldeki ödeme araçlarının çoğalması, gerekse sürekli kağıt para 

çıkarılmakta olduğu söylentilerinin halk arasında yayılması piyasada altın primini 

sürekli yükseltiyordu. Esnaf artık sekizde bir liralık kağıt parayı bile bozup 

karşılığında madeni para vermek istemiyordu. Babıâli bu parasal darboğazın 

üstesinden gelebilmek için tedavüle bir miktar altın, gümüş ve nikel para çıkardı. 

Hatta, evvelce nikel paralarla değiştirilip toplanan ve eritilmek üzere darphaneye 



gönderilen 100.000 liralık aşınmış eski para bile piyasaya sürüldü.
22

 Ancak, bu 

madeni paralar ortalıkta görülür görülmez kapanın elinde kalıyordu. 

 

Osmanlı para sistemi çığırından çıkmıştı. Halk elindeki paranın satın alma gücünü 

kestiremiyor, sarrafların dilediklerince saptadıkları kurdan para bozdurmak zorunda 

kalarak büyük kayıplara uğruyordu. Babıâli ise, kağıt parayı giderek 

yaygınlaştırarak bunalıma çözüm arıyordu. Nitekim, kağıt para emisyonunda bir 

adım daha atılarak 5 ve 20 kuruşluk kağıt para çıkarılması kararlaştırıldı. Ancak, o 

güne değin çıkarılan kağıt paralar liranın katı ya da alt bölümleriydi. Son alınan 

karar kuruş kağıt para öngörmüştü. Oysa bu tür bir gelişme Osmanlı para sistemini 

daha da karmaşıklaştıracaktı. Yürüklükteki mevzuata göre bir altın lira resmen 

102,6 kuruş ve bir gümüş mecidiye 19 kuruş ediyordu. Bir liranın iki buçuk, beş 

lira gibi katları ya da yarım, çeyrek lira gibi bölümleri olarak çıkarılan kağıt paralar 

lira birimi üzerinden hesaplanıyor, altın lira ile kağıt lira arasındaki fark oranında 

tedavül buluyordu. Yeni alınan kararla 5 ve 20 kuruş olarak basılacak kağıt paralar 

ne altın liranın, ne de gümüş mecidiyenin alt birimi olacak, hesaplarda karışıklığa 

yol açacaktı.
23

 Bozukluk para sorununa çözüm bulmak için Osmanlı para 

sisteminde çok daha kökten dönüşümlere gidilmesi gerekiyordu. Bu nedenle, savaş 

yılları olmasına karşın, uzun yıllardır Babıâli'nin gündeminde bulunan ve Osmanlı 

para sisteminin evriminde önemli bir adım olan 8 Nisan 1916 günlü Tevhid-i 

Meskûkât Kanunu çıkarıldı ve 1 lira = 100 kuruş ilkesi benimsenerek çift metal 

sisteminin doğurmuş olduğu karmaşıklık giderilmeye çalışıldı.
24

 

 

 

Alman Hazine Bonoları 

 

Savaş yıllarında Alman hükûmeti Babıâli'ye 235.056.344 Osmanlı lirası tutarında 

"borç" vermişti.
25

 Bu miktarın 148.581.400 lirası hazine bonosu, geri kalanı altın, 

gümüş, Alman markı, ya da Türk lirası olarak ödenmişti. Bu arada Avusturya'dan 

da bir miktar borç para alınmıştı. Babıâli, müttefiklerinden sağladığı olanaklarla 

161.000.000 lira tutarında yedi tertip kağıt para çıkarmış, askerî techizat, tahıl, 

kömür, makine gibi taleplerini karşılamış, Almanya'da özel firmalara olan 

borçlarını ödemiş, Babıâli demiryolunun yapımını sürdürmüştü. Düyûn-u 

Umumiyye aracılığıyla çıkarılan yedi tertip kağıt paradan ilki için Almanya ve 

Avusturyadan altın karşılık sağlanmış, diğer tertipler Almanya hazine bonolarının 

güvencesinde tedavüle sürülmüştü. Basılan kağıt para miktarı 1915 sonunda 7,9 

milyon liraya, 1916 ve 1917 sonlarında sırasıyla 45,8 ve 124,1 milyona, 1918 

Ekiminde ise 161 milyon liraya ulaşmıştı. (Tablo XV) Savaş yıllarında Babıâli'nin 

giderleri sürekli artmış, yeni tertip kağıt para emisyonları bir diğerini izlemişti. 

Nitekim, dördüncü tertip kağıt para, 19 Ağustos 1916 günlü geçici yasanın 
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hükûmete tanıdığı yetkiyle çıkarılmış, Düyûn-u Umumiyye yönetimiyle öncekilere 

benzer bir sözleşme imzalanarak Alman hazine bonosu karşılığı 30.000.000 lira 

tutarında kağıt paranın tedavüle sürülmesi kararlaştırılmıştı.
26

 

 

Dördüncü tertibe giren diğer bir avans 3 Ocak 1917 günlü yasayla gerçekleşmişti. 

Babıâli Almanya'dan bu kez 38.781.400 liraya kadar bir borç aktine ve bu borcun 

35.981.400 lirasını hazine bonosu olarak alıp Düyûn-u Umumiyye'ye yatırmasına, 

karşılığında kağıt para çıkarmasına yetkili kılınıyordu.
27

 Böylece dördüncü tertibin 

toplamı 65.981.400 liraya yükselmişti. Ancak, Osmanlı hükûmeti dördüncü tertip 

olarak çıkardığı kağıt paranın 5 milyon lirasını Alman hükûmetinin emrine tahsis 

etmek zorunda kalacaktı. Almanya'dan borç alındığı bir dönemde 

Wilhelmstrasse'nin böyle bir kredi talebinde bulunmasının nedeni uluslararası 

ödemelerde karşılaşılan darboğazdı. Babıâli savaş yıllarında Almanya'dan satın 

aldığı silah, araç, gereç ve cephane bedellerini iki yoldan sağlıyordu: Sözleşmelerle 

alınan avansların tümü kağıt para karşılığı olarak değerlendirilmiyor, bir kısmı 

Alman bankalarında mark olarak saklanarak ithalatta kullanılıyordu. İkinci yöntem 

firmaların Babıâli'ye kredi açmaları ve mal bedellerinin ileri bir tarihte ödenmek 

üzere ertelenmesiydi. Böylece Osmanlı Devleti, Almanya'dan yaptığı ithalatın 

önemli bir kısmı için altın ya da mark ödeme gereği duymuyordu. Oysa, Almanya 

Osmanlı Devleti'nden satın aldığı hammadde ve besin maddelerinin bedellerini 

nakit olarak ödüyor ve sonuç olarak Almanya'nın Türkiye ile olan ödemeler 

dengesi açık veriyordu. Bu doğrultuda, savaş ilerledikçe Alman markı Osmanlı 

lirası karşısında değer yitiriyordu.
28

 Wilhelmstrasse, markın uluslararası 

piyasalarda değerini korumak için Babıâli'ye devrettiği hazine bonoları karşılığında 

Osmanlı topraklarında satın alma gücü elde etmeyi amaçlamış ve yukarıda 

belirtilen 5 milyon liralık avansın kendilerine tahsisini önermişti. Bundan böyle, 

Türkiye'den yapılan ithalat içiin Almanya'dan mark çıkmayacak, malın bedeli 

Deutsche Bank'ın İstanbul şubesindeki 5 milyon liralık hesaptan Türk parasıyla 

ödenecekti. Nitekim yeni düzenleme kısa sürede etkisini göstermiş, bir ara 4 kuruşa 

kadar düşen Alman markı tekrar 5 kuruşa yükselmişti. 

 

Ancak, Babıâli'nin Almanya'dan aldığı borcun ardı kesilmiyordu. 17 Şubat 1917 

günlü yasayla yeniden 32 milyon liralık borç alınmış ve karşılığında beşinci tertip 

kağıt para çıkarılmıştı. Bu tertibin, 19 Ağustos 1916 günlü yasa gereğince ihraç 

olunan kağıt paranın son taksitinin ödenmesinden itibaren başlayarak, yıllık 6 

milyondan 10 milyon liraya kadar değişen kısımlarla, en çok dört yıl içerisinde 

tedavülden çekileceği belirtiliyordu.
29

 1917 yılının ikinci yarısına gelindiğinde 

Babıâli borç karşılığı piyasaya sürülen kağıt paraların enflasyonu sürekli 

körüklediği görmüş, yeni tertip kağıt paralarla tedavül hacminin arttırılması yerine, 

doğrudan doğruya Alman hazine bonolarını halka satarak gelir elde etmeyi 



düşünmüştü.
30

 Kağıt para çıkarılacağına, karşılığını oluşturan teminâtın 

satılmasıyla devlet aynı satın alma gücünü elde edecek, buna karşın para arzının 

daha fazla genişlemesi önlenmiş olacaktı. Diğer bir deyişle, savaş emisyon yerine 

halka borçlanılarak finanse edilecekti. Babıâli, böylece, Alman hazine bonolarının 

satışıyla halkı tasarrufa sevk edeceği ve tırmanan enflasyonu bir ölçüde 

dizginleyebileceği kanısındaydı. Ancak, savaşın gönüllü tasarruf yöntemleriyle 

finansmanı başarılı olamamış, halk Alman hükûmetinin yüzde 4 ile 5 faizli hazine 

bonolarına rağbet etmemişti.  Cavit Bey'e göre faraza 50 milyon liralık Alman 

hazine bonosu satılabilmiş olsaydı, tedavülde 85 milyon liralık kağıt paranın 

bulunduğu bir dönemde 50 milyonluk "evrâk-ı nakdiyye"yi piyasadan çekmek 

mümkün olacaktı. Böylece barış dönemindeki para miktarı kadar bir meblağ 

tedavülde kalacak, ve kağıt paradaki değer kaybının önüne geçilmiş olacaktı. Bu tür 

bir işlem barışa kadar sürdürülerek o günkü olumsuz gelişmelerin önü 

alınabilecekti. 
31

 Cavit Bey Alman hazine bonolarının satışındaki başarısızlığı 

konjonktürel nedenlere bağlıyordu: Her şeyden önce geç kalınmıştı; iki, üç ay önce 

çıkarmak mümkün olabilseydi, beş altı milyon liralık daha fazla satılabilirdi. O 

sıralarda piyasada başıboş önemli bir para stoku vardı. Bir süre sonra bu para 

spekülatif amaçlarda ticarete kaydı ve herkes ticarette büyük kâr gördüğü için 

varını yoğunu mala yatırdı. Alman hazine bonosu elde kaldı. 
32

 Ancak bu el 

değiştiren paranın nereye yok olduğunu Cavit Bey cevaplamıyordu.  

 

Cavit Bey'in Alman hazine bonosu hakkındaki görüşleri epey iyimser 

gözüküyordu. Çıkında ya da çömlekte para saklamanın ötesinde bir tasarruf 

geleneğinin oluşmadığı bir toplumda, özellikle savaş anında bu tür bir tasarruf 

yönteminin revaç bulması düşünülemezdi. Ayrıca, parasını işletecek kişinin, yılda 

yüzde 200, hatta 300 oranında fiyat artışlarının görüldüğü bir ortamda, yüzde 4 ve 5 

faizli hazine bonolarına, ya da altı aylık vadeli mevduat için yüzde 1,5 bir yıllık ve 

ötesi için yüzde 2,5 faiz ödeyen bankalara para yatırmasını beklemek pek gerçekçi 

olmazdı.
33

 Hazine bonosu satışında uğranılan düş kırıklığı, Babıâli'yi yeniden 

Alman hazine bonosu karşılığı kağıt para basarak savaş giderlerini karşılamaya 

sevketti. 12 Mart 1918 günlü yasayla Almanya'dan bu kez 50 milyon liralık bir 

avans alınması kararlaştırıldı.
34

 Bunun 12 milyon lirası dördüncü tertibe eklenmişse 

de, ancak 12 milyonu ihraç edilebildiğinden dördüncü tertibin toplamı 77.981.400 

liraya yükseldi. 50 milyonun geri kalan 32 milyonuyla altıncı tertip kağıt para 

çıkarıldı. 

 

   Dahilî İstikraz ya da İç Borçlanma 

 

Altıncı tertip ile son yani yedinci tertip kağıt para ihracı arasında Babıâli, halk 

borçlanmayı bir kez daha deneyecekti. Ancak bu kez, Alman hazine bonoları satışı 
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yerine Osmanlı'nın ulusçu duygularına seslenerek "millî" bir borçlanmaya 

girişecekti.
35

  Dahilî istikraz diye anılan Osmanlı Devleti'nin bu ilk iç borçlanması 

aslında bir Alman önerisiydi. Daha önce iç devlet borçları olmuşsa da bunlar 

genellikle Osmanlı bankerlerinden alınan kısa vadeli avanslardı. Halka yönelik, 

orta ya da uzun vadeli borçlanma Osmanlı hükûmetlerinin o güne değin cesaret 

edemedikleri bir yöntemdi. 1918 başlarında Almanya Türkiye'de artık kağıt paranın 

bir doyum noktasına geldiğini söylüyor, altın karşılıklı hazine bonosu vererek borç 

sözleşmesi imzalamaya yanaşmıyordu. Daha önceki borç görüşmelerinde Alman 

malî çevreleri iç borçlanmaya gitme önerisini sürekli vurgulamışlarsa da Babıâli 

böyle bir borçlanmanın başarısızlıkla sonuçlanmasından çekiniyordu. Özellikle 

savaş döneminde malî bir yenilginin iç ve dış kamu oyunda doğuracağı kaygı ve 

güvensizlik İttihatçı hükûmeti böyle bir girişimden alıkoyuyordu. 

 

Oysa Wilhelmstrasse, faiz ve anaparanın altınla ödenmesi halinde iç borçlanmayla 

sekiz, on milyon sağlanabileceği kanısındaydı. Nitekim, Almanya maliyesinin 

kararlı tutumu karşısında Osmanlı maliyesi iç borçlanmaya razı edilmiş, faiz ve 

anapara ödemeleri için gerekli altın Almanya ile imzalanan 28 Ocak 1918 günlü 

borç sözleşmesiyle sağlanmıştı. Ardından 3 Nisan 1918 günlü "yüzde 5 faiz ve 

yüzde 1 amortismanlı istikraz-ı dahilî kanunu"
36

 çıkarıldı ve söz konusu 

borçlanmanın koşulları ve ihraç sureti hakkında Düyûn-u Umumiyye İdaresi 

Meclisi ve Osmanlı Bankası'yla 30 Nisan 1918 günlü sözleşme imzalandı. Bu arada 

borcun koşullarını içeren Türkçe ve Fransızca prospektüsler hazırlandı. İstanbul 

için 1-31 Mayıs ve diğer iller için 1 Mayıs-30 Haziran günleri arasında borç kayıt 

işlemi yapılacağı, kaydolunan meblağın bir kerede tümünün nakit olarak ödeneceği 

ilân edildi. 

 

İç borçlanma gönüllü tasarruf görünümündeyse de aslında "manevî cebre dayanan" 

bir borçtu. Babıâli dahilî istikraza kaydolmanın vatanseverlik görevi olduğunu 

vurguluyor, o güne değin Osmanlı toplumunda denenmemiş yöntemlerle 

propagandasını yaparak halkı borç tahvili satın almaya sevk ediyordu. 2 Mayıs 

günlü Mehmed Reşad’ın gazetelerde yer alan hatt-ı hümâyunu şu satırlara yer 

veriyordu: “Asker evlatlarımın harb meydanlarında gösterdikleri fedakârlıklar 

devletimizin ne derece şânını i'lâ etmiş ise bilumum efrâd-ı milletin istikrâz-ı 

dâhilîye iştirak suretiyle ibraz edecekleri fedakârlık da o nispette itibâr-ı malîmizi 

yükseltecektir.” 
37

 Osmanlı ilk kez bu denli kapsamlı bir “reklâm” kampanyasıyla 

karşı karşıyaydı. 

 

Galata köprüsünün Eminönü yakasında ve Galatasaray'da halkı borca yazılmaya 

özendirici elektrikle aydınlatılmış ilânlar asıldı. Kent, Ressam Avni'nin çizdiği 

afişlerle donatıldı. Basın ve konferans heyetleri oluşturuldu. Rıza Tevfik, 



Hamdullah Suphi, Süleyman Sırrı, Ahmet Cevat, Fazıl Berki, Satı Bey gibi devrin 

ünlü hatiplerine halkı aydınlatıcı konuşmalar yaptırıldı. Faiz olarak ödenecek 

altınların Darphane'de basılışını ve halkın Osmanlı Bankası'nda borca kaydoluşunu 

gösteren filimler çevrilerek İstanbul ve İzmir sinemalarında gösterildi.  Reji İdaresi 

tütün ve sigara kağıdı paketlerine iç borçlanmayı özendiren ufak etiketler kondu. 

Borçlanmayı halka mâl etmek için şarkılar bestelendi, marşlar yazıldı. "Kaydıraktır, 

kaydırak / İçi altından varak / İnanmazsan al da bak / Kağıt veren bu oyuna / Altın 

çeker boyuna" mahallede çocuklar arasında ağızdan ağıza dolaşıyordu; "İstikrazdır, 

istikraz / Bize derler yiğit Laz / İstediğin kadar yaz / Korkmayız, devletimiz / Koca 

bir altın deniz" Lazların kendi aralarında düzenledikleri tekerleme idi; Ana kız 

arasında "Kızım Ayşe haydi kalk / Koşuyor bankaya halk / Nene lâzım senin park / 

Süsü müsü satalım / Cebe altın atalım"; Ud eşliğinde hanım kızlar meclisinde 

"Vallahi ey nevcivân / Gelin olmam, başımdan / Altın atmazsan inan / Haydi koş 

git bankaya / Altın doldur çantaya" o günlerde söylenen şarkıların güfteleriydi. 
38

 

İstikraz Marşı ise şu dizelere yer veriyordu: 

 

"Biz vatan kullarıyız, / Bizde vatan sevgisi var. / Bunca senedir akar yaşlar / Onun 

için arkadaşlar. 

Herşey onun, onun kan ve canlar / Ona vermekten kimdir kaçanlar / Şimdi vatan 

açtı defter, / Bizden ödünç para ister. 

Bu paralarla yürür asker. / Biz verelim hep beraber / Biz verelim düşmanlar 

utansın; / 

Kuvvetimizden yılsın, usansın. 

Her bir para kurşun ve gülle / Gibi düşman kalbi derler. Ödünç vermeyi bilen erler / 

Her gün yaşar şeref ile. 

Biz verirsek bu millet yenilmez./ Veren ellerin şânı eksilmez...." 
39

 

 

Vilayetlere, Sadaret'ten, Dahiliye, Harbiye ve Maliye Nezaretlerinden 

borçlanmanın önemini vurgulayan genelgeler gönderildi.
40

 Mebusan Meclisi'nde 

yaptığı konuşmada Maliye Nazırı Cavit Bey, dahili istikrazın ülke ekonomisi 

açısından önemini vurguluyor, bunun "iktisadi uyanıklık" sayesinde 

gerçekleşeceğini kaydediyordu. Bu borç girişimi başarıyla sonuçlanırsa, düşmanlar 

için "en kanlı bir meydan muharebesinde kazanacağımız zaferin vücuda getireceği 

tesirden daha müthiş bir darbe-i hüsrân ve elem" oluşturacaktı. 
41

  "Kapitülasyonları 

attık, istiklâl-i siyasî ve iktisadîmizi tamamen iktisab ettik. Fakat acaba böyle mi? 

Acaba hakikaten iktisaden müstakil olarak yaşayabilecek bir hale geldik mi? Bunun 

cevabını bize şu istikraz-ı dahilî teşebbüsü verecektir. Bu millet her günkü 

yaşamasını başkalarının parasıyla temin etmekten kurtulmadıkça millet olmuş 

sayılamaz. Onun için istikraz neticesini pek sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyorum." 

Bu satırlar Hüseyin Cahit'in Tanin gazetesinin anketine verdiği cevaptı. 
42
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Alman hazine bonolarının satışındaki başarısızlığı göz önünde bulunduran Babıâli, 

bu kez tüm olanaklarıyla halkın yurtseverlik duygularına sesleniyor, borca 

yazılmanın ulusal bir görev olduğunu her ortamda dile getiriyordu. Nitekim, 

padişahın yayınladığı hatt-ı hümayunda, cephede askerin gösterdiği fedakârlığı 

cephe gerisinde ulusun iç borçlanmaya kaydolarak pekiştirmesi gerektiği 

vurgulanıyordu. Dönemin gazeteleri iç borçlanmaya en geniş bir biçimde yer 

veriyorlardı. Başta Tanin olmak üzere Vakit, Sabah, Tasvir-i Efkâr gibi günlük 

gazeteler borcun önemini belirten yazıları ya da borçla ilgili bilgileri ilk 

sayfalarında yayınlıyor, borç nedeniyle, röportaj, anket gibi o güne değin Osmanlı 

gazeteciliğinde rastlanmayan yöntemleri deniyorlardı. İttihatçıların yarı resmî yayın 

organı Tanin gazetesi iç borçlanmayla ilgili bir anket düzenlemiş, başta Sadrazam 

Talat Paşa olmak üzere, devlet yöneticilerinin, patrik, hahambaşı gibi dinî 

önderlerin bu konuda görüşlerini almıştı. Hazine bonolarının satışa çıkarıldığı ilk 

gün Tanin gazetesi "Bugün millî iktisat imtihanının birinci günüdür" diyordu. 
43

 

Tanin'e verdiği demeçte Sadrazam Talat Paşa, Osmanlı ulusunun özveri sahibi 

olduğunu belirtiyor, "memleketin halas ve teâlisi için harpte kanını feda ettiği gibi 

bu işte de uhdesinde terettüp edecek hamiyet ve fedakârlığı" göstereceğini 

söylüyordu. Talat Paşa'ya göre, paralarını bankalarda ve kasalarda saklayanlar, 

parası olup da bu "emr-i millî"ye katılmakta tereddüt edenler hem kendi hem de 

ülke çıkarlarına ders düşmüş olacaklardı. Çünkü paranın değeri ülkenin saadet ve 

selameti ile orantılıydı: "Memleketi hür ve mes'ud, yüksek ve müstakil olmayan 

insanlara paraları ne bir saadet, ne de bir refah ve huzur verebilir"di. Tanin'in 

düzenlediği ankete verdiği yanıtta Mebusan Meclisi Birinci Reis Vekili Hüseyin 

Cahit, kapitülasyonların kaldırılmasıyla siyasal ve iktisadî bağımsızlığın gerçekten 

kazanılıp kazanılmadığını soruyor, "acaba hakikaten iktisaden müstakil olarak 

yaşayabilecek bir hale geldik mi" diyordu. Hüseyin Cahit'e göre, bunun yanıtını iç 

borçlanma verecekti. Bir ulus günlük yaşamını dış borçlarla sürdürmekten 

kurtulamadıkça gerçek anlamda ulus olmuş sayılamazdı.
44

 

 

İç borçlanma propagandasında başvurulan diğer bir yöntem, İkinci Meşrutiyet'le 

birlikte Osmanlı toplumunda giderek yaygınlaşan halka açık konferanslardı. 15 

Nisan'la 30 Mayıs arasında, İstanbul'da 30'a yakın konferans düzenlenmiş, ünlü 

hatipler borçtan yana görüşlerini kamu oyuna açıklamışlardı.
45

 Hamdullah Suphi, 

Türk Ocağı'nda kadınlar için verdiği konferansta, hükûmetin iç borçlanma 

girişimine katkıda bulunmak gerektiğini, "bunun bizim için bir şeref ve haysiyet 

meselesi, hepimize terettüp eden millî bir vazife olduğunu" söylüyor, nihayet 

ülkede bir "burjuvazi sınıfı"nın oluşmakta olduğunu kaydederek bunun ülke için 

yararlı bir gelişme olduğunu vurguluyordu.
46

 Galatasaray Sultanîsi'nde Satı Bey, 

dinsel nedenlerle iç borçlanmaya karşı çıkanları uyarıyor, "bir tarafta büyük 



ihtikârlar yapılırken, öbür tarafta faizi haram addetme"nin Müslümanlıkla 

bağdaşmayacağını kaydediyordu.
47

 Filozof Rıza Tevfik, Darülfünun konferans 

salonundaki konuşmasında, hükûmetin "milleti bir fedakârlığa, hatta bir fedâraklık 

değil kârlı bir işe iştirâke davet" ettiğini söylüyor, Babıâli'nin şerefinin borça kefil 

olduğunu belirtiyordu.
48

 Kampanya sürdürülürken Osmanlı vatandaşlarına iki 

yönden çağrıda bulunulmuş, borca kaydolacakların faiz olarak sağlayacakları 

kişisel çıkar yanı sıra, bu tür bir girişimi ulusal görev bilmeleri gerektiği 

vurgulanmıştı. Nitekim, ulusallaşma sürecinde "ictimaî vicdan" oluşturma çabası 

içerisinde olan Ziya Gökalp ve çevresi, iç borçlanmanın bu ikinci boyutu üzerine 

eğilmiş, borca yazılmayı bir yurtseverlik göstergesi olarak değerlendirmişlerdi. 

Ziya Gökalp, Yeni Mecmua'da, borca yazılmanın "iktisadî vatanperverlik" 

olduğunu söylüyor, iç borçlanmayı "millî istikraz teşebbüsü" diye niteliyordu. 

Gökalp'e göre bu girişim "devletin artık kat'iyyen millî iktisadiyyatı esas ittihaz 

ettiğine kat'i bir delil"di.
49

 İç borçlanma bireyi "devletine sadık yani vatanperver" 

yapacak, en bencil insanlar bile "vatanperver olmaya alışacak"lardı. Bu borç 

Osmanlılara "yalnız iktisadî bir terbiye vermekle kalmayacak, vatan ahlâkı nokta-i 

nazarından da mürebbiyelik edecek"ti.
50

 Köprülüzade Mehmet Fuat da, "Milli 

vazife" başlıklı yazısında, iç borçlanmaya yazılmanın bir yurtseverlik kıstası 

olacağını ileri sürüyor, "âl-i Osman saltanatını düşmanlardan kurtarmak için 

kurşuna, bombaya, gülleye göğüs geren kahramanlara karşı biz de vazifemizi 

yapmak istersek bu istikraza bütün varlığımızla iştirâk etmeli, bunu vatan borcu 

saymalıyız" diyordu.
51

 İç borçlanmanın önemini vurgulayan bir başka yazar, Tekin 

Alp, Almanya'dan esinlenerek dahilî istikraza "Yeni İstikâmet (die neue 

Orientierung) İstikrâzı" adını veriyor, "şimdi dahilî istikrâz isbat ediyor ki, Türkiye 

yalnız esaret-i siyasiyyeden değil, esaret-i maliyyeden de kurtulmaya başlamıştır" 

diyordu.
52

 O günlerde "milli ticaret" kesiminin sözcülüğünü üstlenmiş olan Ticaret-

i Umumiye Mecmuası için hükümeti dış ülkelerde borç aramaktan kurtarmak ve 

mali itibarımızı korumak açısından "dahili istikraz"a katılmanın her Osmanlı 

vatanperveri için bir yükümlülüktü; bir cemiyet borcuydu. 
53

 

 

Tüm bu girişimler sonucunda iç borçlanma başarıyla sonuçlanmış, Babıâli 18 

milyon Osmanlı lirası tutarında borç tahvili satarak 1918 bütçe açığını bir ölçüde 

halka borçlanarak karşılama olanağı bulmuştu. Osmanlı basınında iç borçlanmanın 

ülkedeki spekülatif girişimleri bir ölçüde sınırladığı, tedavüldeki para hacmini 

daraltarak kağıt paranın değerini arttırdığı, enflasyonist gelişmelerin dizginlendiği 

kanısı hakimdi. Dersaadet Ticaret Odası'na göre iç borçlanma kağıt paranın 

değerini yükseltmişti. Piyasada milyonlarca lira değerinde kağıt para iç borca 

yatırılınca kıtlaşan kağıt para değer kazanmış, altın fiyatı düşmüştü. Böylece kağıt 

paranın satın alma gücü artış göstermişti. 
54

 Öte yandan iç borç spekülatif 

gelişmeleri önleyecekti. Atıl para stokları spekülatif girişimlere neden oluyordu. 
55
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İç borç Osmanlı'nın ilk kez kendi halkına borçlanma girişimiydi ve başarıyla 

sonuçlandı. Ancak, savaşta yenik düşmeden önce hükûmet bir kez daha kağıt para 

basacak, Osmanlı Devleti'nin yedi tertipte toplanan kağıt para arzı 161.018.633 

lirayı bulacaktı. 

 

   *   *   * 

 

1844 para reformundan 1914'e kadar 69.286.000 Osmanlı liralık altın para 

kesilmişti. Bunun 1 milyon lirası aşınmış ve piyasadan çekilerek eritilmiş, 20 ila 30 

milyon kadarı ise yitirilen topraklarla ülke sınırları dışında kalmıştı. Böylece I. 

Dünya Savaşı öncesi Osmanlı topraklarındaki altın para miktarı 40 milyon Osmanlı 

lirası dolayındaydı. Yine 1844-1914 yılları arası kesilen gümüş sikke miktarı 

13.177.00 Osmanlı lirasıydı. 2 ila 2,5 milyon liralığı eritilerek tekrar tedavüle 

sokulduğu düşünülürse, savaş öncesi piyasada 10.677.000 Osmanlı lirası tutarında 

gümüş para bulunuyordu. Osmanlı'nın yitirdiği topraklardaki gümüş paralar 

Babıâli'nin dünya piyasalarına oranla gümüşe yüksek değer tanıyışı nedeniyle, 

büyük ölçüde, Osmanlı topraklarına döndüğü görüşü hâkimdi. Yetkili kişiler, I. 

Dünya Savaşı öncesi Osmanlı sınırları dahilinde 8 milyon liralık gümüş para 

bulunduğunu söylüyorlardı. Altın ve gümüş paralar yanı sıra tedavülde ufaklık 

olarak 957.000 Osmanlı liralık nikel para ve "battal" diye adlandırılan 1.200.000 

Osmanlı lirası tutarında beşlik, noktalı beşlik, altılık vb. eski para bulunuyordu. 

Osmanlı topraklarında 1914 yılında toplam 50.157.000 Osmanlı lirası tutarında 

madenî para tedavül görüyordu. Bu miktar dışında, özellikle merkeze uzak 

yörelerde, günlük alış verişte yabancı paralar da kullanılıyordu. Bir de 1863'den 

beri, yalnız İstanbul için geçerli olan 1.287.125 Osmanlı lirası tutarında büyük 

kupürler halinde Osmanlı Bankası banknotları tedavüle sürülmüştü. Ancak bu 

meblağın karşılığı, hatta daha fazlası, bankanın ihtiyaç akçesi olarak kasalarında 

saklı bulunduğu hatırlanırsa banknotların emisyon hacminde bir artışa neden 

olmadığı söylenebilir. Savaş yıllarında Osmanlı Bankasına banknot miktarını 4 

milyona kadar çıkarma yetkisi tanınmışsa da bankanın tedavüldeki banknot miktarı 

hiçbir zaman 3 milyonu geçmemişti. 

 

I. Dünya Savaşı yıllarında tedavüle sokulan 161 milyon liralık kağıt para ile birlikte 

savaş sonunda para arzı 211 milyon Osmanlı lirasını bulmuştu. Babıâli 398,5 

milyonu bulan savaş giderlerini, büyük ölçüde, emisyonla karşılamıştı. Kağıt 

paralara karşılık gösterilen hazine bonoları dışında, altın, gümüş, ya da yabancı 

para olarak Almanya'dan 86,8, Avusturya'dan 14,5, Anadolu-Bağdat Demiryolu 

avansı olarak 1,1, toplam 102,4 milyon dış kaynak sağlanmış, istimval ve 

müsaderelerden 49,5 milyon elde edilmişti. Böylece, savaş giderlerinin 42,9 



milyonu normal, 203,7 milyonu olağanüstü bütçelerden ödenmişti.
56

 Savaşan diğer 

ülkelerde olağanüstü giderler, genellikle, vatandaşın gelir ya da servet şeklindeki 

satın alma gücü, vergi ya da borçlanmayla devlete aktarılarak karşılandı. Ancak, bu 

yöntemler yetersiz kaldığından, hemen hemen her ülkede kağıt para basımında 

gidildi ya da kağıt para karşılığında hazine bonosu ıskonto ettirildi. Babıâli ise, 

vergi sisteminin yetersizliği ve iç borçlanma deneyinin ve gücünün olmayışı 

nedeniyle, ancak para arzını arttırarak ve bir ölçüde dış borçlanmaya giderek savaşı 

finanse etti. Vergi gelirleri giderlerin yüzde 10'unu karşıladı; iç borçlanma 

girişiminden ise 18 miyon lira elde edildi. Babıâli, savaşla birlikte sermaye 

hareketlerinin denetimine gerek duymuş, Ticaret Odası ve bankaların istemi 

üzerine moratoryum ilan ederek iç ve dış borçların ödenmesini ertelemişti. Bu 

arada altın ihracı yasaklanmış, savaşın son yıllarında kambiyo denetimi 

uygulanarak servetlerin yurt dışına transferi önlenmişti. Wilhelmstrasse, savaşın 

finansmanı için Babıâli'ye kağıt para emisyonunu önermiş, Cavit Bey'le Alman 

Hazine Bakanı Helfferich'in uzlaşması sonucu, Temmuz 1915 ile Ekim 1918 

arasında 161 milyon Osmanlı lirası basılmıştı.
57

 1916 yılı başlarına değin değerini 

az çok koruyan kağıt para, giderek altın karşısında değer yitirdi. Kasım 1917'de 1 

altın lira = 6 kağıt liraya kadar düştü. Aynı doğrultuda, Osmanlı kağıt parasının 

yurtiçi satın alma gücü yüzde 95 oranında kayba uğradı. Dört yıllık savaş 

döneminde para arzı hemen hemen dört kat arttı. Mal ve hizmet arzındaki düşüş 

karşısında enflasyonist tırmanış kaçınılmaz oldu. Bu arada psikolojik ve spekülatif 

etmenler fiyat artışlarını sürekli körükledi; enflasyonist yükselişin süreceği, 

ellerindeki para stokunun gittikçe değer yitireceği kaygısıyla tüccar parasını süratle 

mala çevirdi.
58

 Böylece paranın tedavül sürati yapay olarak arttırılarak "zincirleme 

muamelât" denilen işlem türü doğdu. Savaş boyunca enflasyon korkusuyla 

enflasyon körüklendi. 

 

Öte yandan, spekülatif kazançlar özendirici boyutlara ulaşmış, ticaretle ilişkisi 

olsun olmasın sağdan soldan üç, beş kuruşu denkleştiren parasını mala yatırmıştı. 

Tüm bu gelişmeler sonucu piyasa mekanizması işlerliğini yitirdi; istifçilik, 

karaborsacılık yaygınlaştı; mal darlığı daha da belirginleşti.
59

 Savaşın emisyonu 

ister emisyon, ister vergi ya da borçlanmayla gerçekleşsin, son kertede halkın 

sırtına yüklendi. Ancak, diğer ülkelerde savaş kazançları olağanüstü vergilerle 

devlete yansıtılırken, para basmak gibi kolay, ancak en sakıncalı finansman yolunu 

benimsemekten başka bir çözüm bulamayan Babıâli, enflasyonun neden olduğu 

gelir bölüşümündeki çarpıklıklara seyirci kaldı. 

 

Kağıt paranın savaş yıllarında yaygın kılınması kolay olmadı. Bu tür paranın 

değerini gerisindeki hükümet güvencesi oluşturuyordu. Oysa savaşta sürekli kağıt 

para sürümü tüccarın bu tür paradan kaçmasına neden oluyordu. Altın lira 15 
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kuruşa kadar düştüğü bir ortamda hükümet kağıt parayı zorunlu tedavül aracı 

yapmakta güçlük çekiyordu. Kağıt paranın değer kaybından tüccar sorumlu 

tutuluyor ve birçok tüccar değerinin altında kağıt para kabul ettiği için.ülkenin uzak 

yörelerine sürülüyordu. Mayıs 1917’de Beyrut’un muteber 15 tüccarı, ve Şam ve 

Halep’ten benzer sayıda tüccar Adana’ya sürülmüştü. Ancak piyasa kendi kuralını 

koyuyor ve kağıt liranın düşüşü önlenemiyordu. Ticaret erbabı elinde ne kadar az 

kağıt para bulundurursa kendini o denli başarılı görüyordu. Çoğu kez halkın da fakr 

u zaruretinden yararlanarak bu paralar kısa sürede küçük mülk sahiplerinin 

gayrimenkullerinin satın alınmasında kullanılıyordu. 
60

 Böylece kağıt para tedavül 

işlevini göremiyor, sonuçta mülksüzleşme için bir araç oluyordu. Dış piyasa bilgisi 

olan kimi tüccar ise poliçe çekmiş gibi yaparak parasını kağıt parasını saygın 

kurumlara devrediyor,  eriyip giden parayı cebinde bulunduracağına savaş sonrası 

değerini yitirmeksizin geri alabileceği bir yatırım yöntemi deniyordu. Nitekim 

Osmanlı topraklarındaki birçok Amerikan misyoner kuruluşu ve koleji muhasebesi 

bu yönteme başvurmuştu.  

 

 Bir başka deyişle savaşın emisyonla finansmanı son kertede dar gelirli 

Osmanlı’nın sırtına yükleniyor, “harp zenginleri” bir yolunu bulup kağıt paradan 

kurtuluyorlardı. Hükümet maaşları at par kağıt para ile ödediğinden ücretli kesimde 

bu yoksulluktan payını alıyordu. Bölüşüm ilişkileri kağıt para sayesinde giderek 

daha vahim bir hal alıyordu.  

 

    __________________________ 
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. 80.000.000 altın marklık avans ahzı için Almanya ile mün'akid 20 Nisan 1915 

tarihli ve 47.025.000 altın kronluk avans ahzı için Avusturya-Macaristan ile 

mün'akid 1 Mayıs 1915 tarihli mukavelenameleri musaddık kanun -11 Şubat 1332-, 

Düstur, II. tertip, 9. cilt, s. 198-200. 

 
13

. 150 milyon franklık altın mukabilinde 6.583.094 Osmanlı liralık evrâk-ı 

nakdiyye ihracı ve tedavülünün mecburiyeti hakkında kanun-u muvakkat -30 Mart 

1331-, Düstur, II. tertip, 7. cilt, s. 560-561. 

 
14

. Düyun-ı Umumiyye’den: Evrak-ı nakdiyye, Takvim-i Vakayi, nümero 2237, 6 

Temmuz 1331, s. 2. 

 

30 Mart 1331-1915 kanun-ı muvkkatıyle hadd-ı azamîsi 6.583.094 Osmanlı lirası 

olmak üzre ihdas olunan evrak-ı nakdiyye kısmen mevki-i tedavüle konulmuştur. 

İşbu evrak-i nakdiyye her biri birer ve beşer Osmanlı liralık olmak üzre iki 

kısımdır.  

 

Evrak-ı nakdiyyenin bir yüzünde Dahiliye Nazırı ve Maliye Nazar vekili Devletlu 

Tal’at Beyefendi hazretlerinin imzası ve diğer yüzünde Düyun-ı Umumiyye 

Meclis-i İdaresi nâmına hizmet eden meclis-i mezkur reisinin imzası vardır.  

 

Düyun-ı Umumiyye Meclis-i İdaresi reisinin imzası şu ibarenin altına vaz’ 

olunmuştur.  

 

İşbu varaka-i nakdiyyenin bedeli tamamen altın olarak Düyun-ı Umumiyye-i 

Osmaniyye idaresine tevdi edilmiş olub sulhün akdinten altı ay sonra İstanbul’da 

hin-i ibrazında altın olarak, hamiline tediyesini idare-i müşarinileyha taahhüd eder.  

 

Balada mezkur kanunun ikinci maddesi icabınca bu evrak-ı nakdiyyenin memalik-i 

Osmaniyye’de gerek hükümet-i seniyye ile efrad arasındaki ve gerek efrad 

beyninde kaffe-i tediyede ve muamelat-ı bey’ u şürada aynıyle nukud gibi tedavülü 

mecburi olacaktır.  

 

Bedellerin vacibü’l-tediye olduğu tarihten itibaren beş seneye kadar yani sulhün 

tarih-i akdinden itibaren beş buçuk seneye kadar ibraz olunmayan evrak-ı nakdiyye 

yine mezkur kanunun üçüncü maddesi icabınca hazine-i celile menfaatine olarak 

mürur-ı zamana tabidir. 

 



                                                                                                                                                                                            

Anifü’l-beyan kanunun birinci maddesi mucibince hükümet-i seniyye ile Düyun-ı 

Umumiyye-i Osmaniyye Meclis-i İdaresi arasında evrak-ı nakdiyyenin emr-i 

ihracında Düyun-ı Umumiyye meclisinin tavassutu şeraitini tayin maksadiyle bir 

mukavelename teati olunmuştur. 

 

Bu mukavelename mucibince, hükümet-i seniyye ihdas olunacak evrak-ı 

nakdiyyenin mecmu’ bedelini kamilen altın olarak Düyun-ı Umumiyye idaresinin 

tamamiyle taht-ı tasarrufunda bulunmak ve kısmen Berlin’de ve kısmen Viyana’da 

verilmek üzere idare-i mezkureye teslim edeceğini beyan etmiştir. 

 

Balada zikr olunan altın nükud Berlin’de ve Viyana’da Düyun-ı Umumiyye 

vekillerine teslim olunacak ve bunlar işbu altın nukudu Düyun-ı Umumiyye’nin 

mühriyle mahtum sandıklar derûnunda olarak Berlin’de Reichbank’a Viyana’da 

Avusturya-Macaristan Bankası’na tevdi edeceklerdir. 

 

Düyun-ı umumiyye idaresi yukarıda zikri sebkat eden altın nukudu, münhasıran  ve 

layetegayyur surette evrak-ı nakdiyyenin tediyesine tahsis etmeyi ve evrak-ı 

mezkurenin bedelini zuhurlarında gösterilen müddet zarıfında ve şerait dairesinde, 

hamillerine altın olarak tediye etmeyi yine ayni mukavelename ile taahhüd 

eylemiştir. 

 

Düyun-ı Umumiyye Meclis-i İdaresi reisinin imzası ancak bedelâtı altın olarak ve 

bervech-i peşin Düyun-ı Umumiyye’ye teslim olunan miktar mukabili evrak-ı 

nakdiyye vaz edileceği ve binaenaleyh, altının kısmen ve ceste ceste verilmesi 

takdiride mezkur imzanın yalnız Düyun-ı Umumiyye’ye teslim olunan mezkur 

altına tekabül eden miktar evrak-ı nakdiyyeye vaz’ olunacağı da mezkur 

mukavelenamede mündericdir. 

 

Mukavelenamenin icrası veyahud tefsiri hususunda hükümet-i seniyye ile Düyun-ı 

Umumiyye arasında tahaddüs edebilecek her gûna ihtilafâtın hüküm tarikiyle hal ü 

hasm edileceği yine mukavelenamenin cümle-i icabâtındandır.  
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. Hâzım Atıf Kuyucak, a.g.e., s. 344. 

 
24

. "La Réforme monétaire," Revue de Turquie - Questions économiques, no: 7, 

Novembre-Décembre 1917, s. 200-208. 

 
25

. Almanya ile yapılan avans sözleşmeleri için bkz: Recueil des contrats 

d'emprunts conclus entre les gouvernements allemand et ottoman au cours de la 

guerre générale (1915-1918) à l'occasion des émissions de papier-monnaie en 

Turquie, 1919. 

 
26

. 30.000.000 liralık evrâk-ı nakdiyye ihracına Maliye Nezareti'nin mezuniyetini 

mutazammın kanun-u muvakkat -6 Ağustos 1332-, Düstur, II. tertip, 8. cilt, s. 

1260-1261. 

 
27

. Almanya'dan 38.781.400 liralık bir avans akdiyle 35.981.400 liralık evrâk-ı 

nakdiyye ihracına mezuniyeti mutazammın kanun -21 Kânun-u evvel 1332-, 

Düstur, II. tertip, 9. cilt, s. 88-89. 



                                                                                                                                                                                            

 
28

. Vedat Eldem, "Cıhan Harbi'nin ve İstiklal Savaşı'nın ekonomik sorunları," 

Türkiye İktisat Tarihi Seminerleri, der: Osman Okyar, Ankara; Hacettepe 

Üniversitesi Yayınları, 1975, s. 393; Hazım Atıf Kuyucak, a.g.e., s. 345. 

 
29

. Almanya'dan 42.500.000 liralık bir avans akdiyle 32.000.000 liralık evrak-ı 

nakdiyye ihracına mezuniyeti mutazammın kanun -4 Şubat 1332-, Düstur, II. 

tertip, 9. cilt, s. 166-167. 

 
30

. Almanya hükûmetinin faizli hazine bonolarının füruhtu ve teferruatı hakkında 

kararname -4 Teşrin-i evvel 1333-, Düstur, II. tertip, 9. cilt, s. 743. 

 
31

. Maliye Nazırı Cavit Bey, neden Alman hazine bonosu satışı girişiminde 

bulunduklarını şu sözlerle açıklıyordu: 

 

"Faraza 50 milyon liralık hazine tahvilatını satabilmiş olsa idik meydan-ı tedavülde 

yalnız 85 milyon liralık kağıt bulunduğu bir zamanda 50 milyon liralık evrâk-ı 

nakdiyyeyi piyasadan çekmek mümkün olacaktı. O halde sulh zamanında meydan-ı 

tedavülde ne kadar para var idiyse harb zamanında da o kadar para kalacaktı. 

Binaenaleyh evrak-ı nakdiyyenin kıymetindeki tenâkus mühim bir nisbette zail 

olacakı. Filhakika diğer altı ay zarfında o elli milyon liralık evrak-ı nakdiyye 

tedavüle çıkacaktı. Fakat, altı ay sonra, yeni bir muamele-i maliyye yaparak, onları 

da meydan-ı tedavülden kaldırmak kabil olacaktı ve sulhün akd olacağı zamana 

kadar bu hal devam etse idi, sulh akd olunduktan sonra o toplanmış olan evrak-ı 

nakdiyye yeniden meydan-ı tedavüle çıkmış olsa dahi, sulhün akdi evrak-ı 

nakdiyyenin itibarının tezayüdü için en büyük bir âmil, en büyük bir unsur 

olacağından o vakit meydan-ı tedavüle çıkacak olan evrak şimdiki tesir-i vahimi 

husule getirmiyecekti." "Maliye Nazırı Cavit Bey'in avanslar hakkında Meclis-i 

Mebusan'da beyanâtı," Ticaret-i Umumiyye Mecmuası, sene 2, sayı 2/26, 10 

Kânun-u sânî 1334/1918, s. 26-27. 

 
32

. Maliye Nazırı Cavit Bey, Alman hazine bonolarının satışındaki başarısızlığı 

konjönktürel nedenlere bağlıyordu: 

"Eğer, hazine tahvilâtını, meydan-ı tedavüle çıkardığımız zamandan iki, üç ay evvel 

çıkarmak mümkün olabilseydi beş, altı milyon liralık daha fazla satılacağından 

umum müessesât-ı maliyye müttefiktirler. Çünki o zaman piyasada gayr-ı meşgul 

birçok para vardı. Sonra bütün bu paralar işgal edildi. Niçin ve nasıl? Herkes 

ticarette büyük bir kâr görüldüğünden elinde mevcut olan evrâk-ı nakdiyyeyi emvâl 

ve emtiaya yatırmayı tercih etti." "Maliye Nazırı Cavit Bey'in hazine bonoları 
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hakkında Meclis-i Mebusan'da beyanâtı," Ticaret-i Umumiyye Mecmuası, sene 2, 

sayı 4/28, 24 Kânun-u sânî 1334/1918, s. 73. 

 
33

. Savaş yıllarında Ziraat Bankası halkı vadeli mevduat açmaya çağırıyordu: 

 

"Kendi harçlığından fazla kağıt parası olanlar Zıraat Bankası'nın hangi sandığına 

yatırırlarsa banka kabul eder. Altı ay için yatıranların yüz kuruşuna bir buçuk kuruş 

ve bir sene veyahut daha ziyade zaman için yatıranların yüz kuruşuna iki buçuk 

kuruş faiz verir. Ellerindeki fazla paradan kâr etmek isteyenler ne yolda kâr 

edeceklerini iyice anlamak için Zıraat Bankaları memurlarına müracaat ederlerse 

kendilerine açıkca anlatılacaktır. Halkımızın beyhude zarar görmelerini istemiyen 

Zıraat Bankası bunun için müracaat edenlere yardım eder." "Paralarını işletmek 

isteyenlere," İktisadiyyat Mecmuası, yıl 2, sayı 56, 24 Mayıs 1333, s. 8. 

 
34

. Almanya hükûmetinden 56.500.000 liralık avans aktiyle 50.000.000 liralık 

evrâk-ı nakdiyye ihracı hakkında kanun -12 Mart 1334-, Düstur, II. tertip, 10. cilt, 

s. 152-153. 

 
35

. Bu borçlanma üzerine ayrıntılı bir çalışma: François Georgeon, "Le premier 

emprunt intérieur ottoman (Mai-juin 1918)" Mémorial Ömer Lûtfi Barkan, Paris; 

Librairie d' Amérique et d'Orient Adrien Maisonneuve, 1980, s. 101-117. 

 
36

. Yüzde 5 faiz ve yüzde 1 amortismanlı istikraz-ı dahilî kanunu -3 Nisan 1334-, 

Düstur, II. tertip,. 10. cilt, s. 385-386. 

 
37

 . "Şahane bir mütâlaa: Şevketlu padişahımızın istikrâz-ı dâhilî hakkında hatt-ı 

dest-i hümayunları," Tanin, 2 Mayıs 1334, s. 1. 

 
38

. "İstikraz-ı dahilî teranesi," Tasvir-i Efkâr, 1 Mayıs 1918, s. 2. 

 
39

. "İstikraz Marşı," Tanin, 1 Mayıs 1918, s. 1. 

 
40

. Borsa Rehberi, İstanbul Eshâm ve Tahvilât - Kambiyo ve Nukud Borsası 

Meclis-i İdaresi tarafından neşrolunmuştur, İstanbul; Matbaa-i Ebu üzziya, 1928, s. 

531. 

 
41

. "Efendiler, ecnebîlerin inanamayacakları ve havsalalarına sığdıramayacakları bir 

şey varsa o da Osmanlı milletinde iktisat uyanıklığının mevcudiyetidir. ... Bu 

istikrazın muvaffakiyeti, sizi temin ederim, düşmanlarımız için en kanlı bir meydan 



                                                                                                                                                                                            

muharebesinde kazanacağımız zaferin vücûde getireceği tesirden daha müthiş bir 

darbe-i hüsrân ve elem teşkil edecektir." "İstikraz-ı dahilî hakkında Maliye Nazırı 

Cavit Beyefendi tarafından Meclis-i Mebusan'da irad edilen nutuk," Ticaret-i 

Umumiyye Mecmuası, sene 2, cilt 2, sayı 14/38, 10 Nisan 1334/1918, s. 228-229. 

  
42

. "Dahilî istikraz hakkında Tanin'in anketi," Tanin, 2 Mayıs 1918, s. 2. 

 
43

. "Tanin'in dahilî istikraz hakkında yaptığı anket - Birkaç mütalaa," Tanin, 1 

Mayıs 1918, s. 1. 

 
44

. "Dahilî istikraz hakkında Tanin'in anketi," Tanin, 2 Mayıs 1918, s. 2. 

 
45

. François Georgeon, a.g.m., s. 107. 

 
46

. "Hamdullah Suphi Bey'in konferansı," Tanin, 26 Nisan 1918, s. 3.  

 
47

. "Dahilî istikraz etrafında Rıza Tevfik ve Satı Beylerin konferansları," Tanin, 24 

Nİsan 1918, s. 3. 

 
48

. "Samiin meydanında Maliye Nazırı Cavit Bey ile mebusandan bazı zevat" da 

bulunuyordu. 

 
49

. Ziya Gökalp, "İktisadî vatanperverlik" Yeni Mecmua, cilt 2, sayı 43, 9 Mayıs 

1918, s. 322-323. 

 
50

. Ziya Gökalp, "Para ve tesanüt," Yeni Mecmua, cilt 2, sayı 41, 25 Nisan 1918, s. 

282-283. Ziya Gökalp dahilî istikraz girişimini "paranın millileşmesi için en büyük 

bir amil" olarak görüyordu:  

“Memleketimizde nakit halinde serveti olanlar paralarını ecnebî bankalara 

yatırıyorlar, yahut ecnebî bir devletin istikrâz eshâmından satın alıyorlardı. 'Ecnebî' 

kelimesinin mânâsı yarın bize düşman olması muhtemel bulunan yabancı bir 

kuvvet demektir. Ecnebî bir sandığa parasını yerleştiren bir adam, müstakbel bir 

düşmanı kendi vatanı aleyhine, teslih eden gâfil hükmündedir. Meselâ hangi bir 

kimse vaktiyle, parasına Rus, Fransız, İngiliz istikrâz eshâmından birine yatırmışsa 

bu Cıhan Harbi'nde parasının kendi vatanına hiyanet ettiğini mutlaka hissetmiştir. 

Mamafih böyle bir adam yalnız mâzîde yapmış olduğu bir kabahatin vicdan azâbını 

duymakla kalmaz. Harb zamanında, parası yüzünden, vatanına karşı günahkârlık 

etmekte devam eder. Çünki, bir taraftan vicdanı kendi devletinin muzaffer olmasını 

isterken diğer cihetten hâin parası düşmanların kendi vatanına galebe çalması için 
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dua eder. Bir adamın vicdanıyla parasının dâimi bir mücadele halinde bulunması en 

müthiş bir cehennem azâbıdır. Bu mücadele neticesinde ekseriyetle paranın vicdana 

galebe çalmamasını kim temin edebilir? O halde, millî olmayan lisân, millî 

olmayan vezin, millî olmayan edebiyat, millî olmayan musikî olduğu gibi, millî 

olmayan hâin ve vatan düşmanı olan paralar da vardır. Düşman bir devletin 

istikrâzına yatırılan paralar işte bu nev'idir. Mamafih, siz diyebilirsiniz ki "Ben, 

paramı ecnebî bir devletin istikrâz eshâmına yatırmayacağım, fakat, ecnebî bir 

şirkete, ecnebî bir bankaya koyacağım, bunda ne mahzur vardır." 

 

Buna vereceğim cevap pek sadedir. Milletin devleti nasıl millîyse, bankaları, 

şirketleri de öylece millîdir. Vakıa bir memlekette en ziyade millî olan müessese 

devlettir. Fakat, ikinci ve üçüncü derecede olarak bankalar ve şirketler de millîdir. 

Ve bu tesisgâhlarla devlet arasında sıkı bir tesanüd mevcuttur. 

 

İşte, bütün bu mütâlaalar bana, bizdeki paranın gayr-ı millî olduğunu kendisi 

vatanperver olmadığı gibi sahibini de vatanperverlikten zorla geri çektiğini 

gösteriyordu. Memleketimizde, millî şirketlerin teessüse başlaması, sonra da millî 

bankanın buna inzimâm etmesi, bizde, paranın da tesanüde hâdim olmasının, 

binaenaleyh millî bir mâhiyyet almasının imkânını gösterdi. Bilhassa, dâhilî 

istikrâz teşebbüsünde paranın millîleşmesi için en büyük bir âmil gördüm.” Ziya 

Gökalp, "Para ve tesanüt," Yeni Mecmua, cilt 2, sayı 41, 25 Nisan 1918, s. 282-

283. 

 
51

. Köprülüzade Mehmet Fuat, "Millî vazife," Tanin, 13 Mayıs 1918, s. 3.  

 
52

. Tekin Alp, "Yeni İstikâmet İstikrâzı," Yeni Mecmua, cilt 2, sayı 40, 18 Nisan 

1918, s. 263-264. 

  
53

. "Malî hayat: Yeni dahilî istikraz," Ticaret-i Umumiyye Mecmuası, sene 2, sayı 

14/38, 10 Nisan 1334, s. 225.  

 
54

. "İstikrâz-ı dahilî," Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi, 34. sene, no: 1738, 27 

Nisan 1334, s. 81-82. 

 

"İstikraz-ı dahilînin tâli faidelerinden biri de kavâim-i nakdiyyenin kıymetini 

tezyide hâdim olmasıdır. Zira piyasada milyonlarca liralık kavâim-i nakdiyye, 

istikrâz-ı dahilîye tahsis olunmak sebebiyle, kalktığı halde kağıt paranın kıymeti 

artmak tabiidir. Nitekim altın fiyatının şimdi bir dereceye kadar tenâkıs etmesi 

hakikatte kağıt para kıymetinin arttığına delâlet eder. Şu halde bir müddet sonra 



                                                                                                                                                                                            

kavâim-i nakdiyyedeki kuvve-i iştiraiyyenin de tezayüd etmesine intizar olunabilir. 

Tabir-i aherle fiyat-ı eşyada bir tenezzül müşahade edilmesi muhtemeldir. İstikrâzı 

bu itibarla da takdir etmeliyiz." "İstikrâz-ı dahilî," Dersaadet Ticaret Odası 

Gazetesi, 34. sene, no: 1738, 27 Nisan 1334, s. 81-82. 

 
55

. "Bu suretle akd edilecek dahilî istikrâzın eşya fiyatında spekülasyon tarzıyle 

hasıl olan tereffu'ları vâsi mikyasta men' edeceği muhakkaktır. Çünki spekülasyona 

hemân âmil-i yegâne fazla kazanılmış paralardır. 

 

Gerek harbden evvel sermaye-i kaffesi mevcut olup da tehlikeli ve kârı az işlerde 

kullanmak istemiyenler, gerek harb münasebetiyle para kazananlar, eşya üzerinde 

spekülasyon yaparak, fırlaması muhakkak, âdeta bir kaide hükmüne geçem emtiayı 

toplayarak paralarını işletmeye başlamışlardı. Spekülasyon büyük ve müthiş 

zararlarına rağmen bize harb esnasında bazı faideler de göstermedi değil. Fakat 

eşyayı uzun müddet saklamak, tâbir-i diğerle istihlakâtı yüksek fiyatla azaltarak 

malı daha fazla bir zaman piyasada bulundurmak cihetlerinde az çok faide-âver 

olan spekülasyon, ne olur ise olsun, bin türlü müşkilât-ı harbiyyeye 

maalmemnuniyye katlanan halkımıza epey sıkıntılar çektirdi. Spekülasyon bu 

derece vüs'at kesbetmesine sebeb: 

1- Atıl sermayelerin çok olması, 

2- Spekülasyon yapmanın gayet kolay bulunması, 

idi. Halbuki zaman ilerleyince, hal-i harb de yavaş yavaş bir hal-i tabii hükmüne 

girince spekülasyon icrası biraz güçleşti. Fakat birkaç senedir misillerce taz'if 

edilmiş, sahiplerini değiştirerek nisbeten mahdut kimselerin elinde toplanmış 

birçok sermayeler el'an mevcuttur. Bu sermayeler kârlı ve nâfi işlere hasr 

edilmeyince, hiç şüphesiz, tekrar spekülasyona tahsis edilecek ve fiyatları yine vâsi 

ve iktidarı kadar yükselmeye devam edecektir. İşte dahilî istikrazın bir diğer faidesi 

... Bu kabil sermayedarlar ... istikrâza paralarını yatırmakta adeta istical 

eyleyeceklerdir." Ahmet Hamdi, "Siyaset-i maliyye: Harb ve evrâk-ı nakdiyye -2-," 

Ticareti-i Umumiyye Mecmuası, sene 2, sayı 11/35, 14 Mart 1918, s. 170-174. 

 
56

. Vedat Eldem, a.g.m., s. 396. Başka bir kaynağa göre, Alman hükûmetinin 

Osmanlı'ya verdiği borç ve kredilerin tutarı 235.056.344 Osmanlı lirasıydı. Bunun 

148.581.400 lirası hazine bonosu olarak, geri kalanı ise Mark, altın, gümüş ve 

Osmanlı kağıt parası olarak ödenmişti. Bkz: Ulrich Trumpener, a.g.e., s. 283. 

 
57

.  Jean Vergeot, "Le papier-monnaie en Turquie pendant la guerre," Revue 

d'Economie Politique, cilt 33, 1919, s. 280-281; Hasan Ferit, a.g.e, s. 369-381. 
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Ancak, I. Dünya Savaşı yıllarında para arzındaki bu gelişmelere karşın, sürekli para 

darlığı çekilmişti. "Buhran-ı nakdî"nin nedenini Cavit Bey şöyle açıklıyordu: 

 

"Herkes ... mevcut sermayelerini emvâl ve eşyaya yatırdı. O sermaye piyasadan 

çekildi, köylüye gitti. Köylünün cebine giren para çıkmaz ki ... Bu para ya köylü 

kazancını getirip bankaya vermek suretiyle çıkar, ya köylünün eşya alıp mukabilini 

tediye etmesi suretiyle çıkar, yahut son sistem olarak altın alıp mukabilini kağıt 

vermesiyle çıkar. Köylü bankaya para getirmeyi itiyad etmiş değildir. Köylü ile 

mübadele edilecek emvâl ve eşya yoktur. İşte bundan dolayı köylere giden paralar 

tekrar şehirlere gelemiyor. Altmış beş milyon liralık evrâk-ı nakdiyyenin ve otuz 

beş, kırk milyon liralık altın ve gümüşün yani yüz milyon liralık vesâit-i 

tedavüliyyenin mevcudiyetine rağmen piyasada şiddetli bir buhran-ı nakdî hasıl 

olmasının sebebi budur." "Maliye Nazırı Cavit Bey'in hazine bonoları hakkında 

Meclis-i Mebusan'da beyanâtı," Ticaret-i Umumiyye Mecmuası, sene 2, sayı 4/28, 

24 Kânun-u sânî 1334/1918, s. 73. 

 
58

. Cavit Bey, paradan kaçışı şu sözlerle ifade ediyordu: 

 

"Bir taraftan evrâk-ı nakdiyyeye olan itimatsızlıktan diğer taraftan da emvâl ve 

eşyanın fiyatlarının suret-i mutlaka ve daimede tereffu' edeceği zannedildiğinden 

alelade manifatura muamelesi yapan tütüncü oldu, tütün ticareti yapan köseleci 

oldu. İncir üzüm tüccarları ipek satın almaya başladılar. Hülasa hiç kimse senelerce 

itiyad ettiği ticaret hududunda kalmadı. Herkes o ticaretin haricinde kendisine yeni 

bir takım menba, temettü, yeni bir takım kâr hazineleri aramağa başladı. "Maliye 

Nazırı Cavit Bey'in hazine bonoları hakkında Meclis-i Mebusan'da beyanâtı," 

Ticaret-i Umumiyye Mecmuası, sene 2, sayı 4/28, 24 Kânun-u sânî 1334/1918, s. 

73. 

 
59

. Savaş yıllarındaki spekülatif girişimleri Abdi Tevfik şu satırlarla dile 

getiriyordu: 

 

"On kuruşla on lira kazanan 'yeni tacirlere' bakarak her eline beş, on kuruş geçen 

ticarete başladı. Çoraplar içinde saklanmış 'sarı altunlar', 'uçan altunlara' tebdil 

edilerek elde edilen bire mukabil beş derhal sekiz, on misli, hatta elli, yüz misli 

fiyatlarla satılmak üzre eşyaya kalb edildi. Piyasaya, hal-i sulhten o kadar çok fazla 

para aktı ki paranın kıymeti düştü. Boş ardiyeler saklanmış emtia ile doldu. 

Bomonti Birahanesi'nin buzluğu peynir, Ömer Abud Han'ın altı gaz, susuz derin 

sarnıçlar bilmem ne deposu oldu. Açık piyasa, görülmeyen deliklere nakl olundu. 

Ve bütün bu işleri muharebenin çoraplara tıkayacağı zannedilen paralar yaptı. 



                                                                                                                                                                                            

Ticarete atılan milyonlarla servetler ticaretin terakkisine bâdi oldu mu? Hayır! 

Bilakis. Harb ticareti tahdid etti. Gayr-ı meşru kazançlar tevlid eyledi." Abdi 

Tevfik, "Tedâvülü tahdid eden avâmil," Ticaret-i Umumiyye Mecmuası, sene 1, 

sayı 24, 27 Kânun-u evvel 1333, s. 375. 

 
60

 . W. F. Willoughby, “Finances in the Turkish Empire,” in William H. Hall 

(Editor), Reconstruction in Turkey, A Series of Reports Compiled for the 

American Committee of Armenian and Syrian Relief, For Private Distribution 

Only, 1918,  s. 234.  

“The paper currency has for its security the promise of the Turkish Government. 

Past experiences of the people of the country with the government’s promises of 

redemption have been such, however, as to relieve them of all feelings of 

confidence. The result has been a constant depreciation of paper until, at last 

reports, the paper Lira was quoted at only 15 piastres gold. Determined attempts 

have been made by various officials to force up the price of paper. Merchants have 

been chosen by lot and deported to distant portions of the Empire accompanied 

with the threat that unless a proper ratio was restored more punishments would 

follow. In May 1917, fifteen well known merchants from Beirut, and a like number 

from Damascus and Aleppo, were deported to Adana. But the efforts have failed to 

accomplish the desired result. 

 

The aim of businessmen is to accumulate as little of the paper as possible and to 

pass it on as quickly as they can. Taking advantage of the extremities of the people 

large amounts of real estate have been purchased with this paper money from the 

small land owners. So the paper has been passed on witohut any particular 

stimulation of trade, and with the result that the land is rapidly passing out of the 

hands of the small owners and being concentrated into the hands of the few. 

… To make themselves safe as many as possible have been investing their paper 

either in lands, or paper of Europeancountries, or have been buying up drafts on 

America from reputable institutions. They prefer to hold American drafts, even for 

an indefinite period, rathe than to be caught with Turkish paper on hand. They 

know that these American drafts can be realized on when it is all over, whereas the 

paper of urkey is a pretty sure loss. It is this manner that the Treasurers of 

American Missionary Societies and Colleges have been able to keep themselves 

supplied with funds. Large amounts of thi exchange will be sent to this country as 

soon as the way is opened.” 

 

   _____________________________________ 
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