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1998 yılında, yeni üniversite mezunu bir gençken, bir ara 
karşıma, farklı alanlarda meslek sahibi olabilmek için çok 
sayıda seçenek çıktı. Aralarında finans daha cazip geldi. 
Büyük bir heyecan ve hevesle finansa bir köşesinden bulaş-
tım. İçine girdikçe, işlem ve olaylara şahit oldukça giderek 
daha farklı bir haleti ruhiyeye büründüm sanki. Finans o 
eski cazibesini kayıp mı ediyordu benim için? Hayır, me-
sele kişi veya kişilerle ilgili bir şey değildi. Konu daha çok 
düşünce boyutundaydı. Finans, teoride çokça bahsedildi-
ği gibi, ‘olan’dan ‘olmayan’a bir imkân sunumu mu? Yoksa 
‘olmayan’ı biraz daha eksilten yasal bir araç mı? Ya da bu-
rada, tıpkı bıçağın cerrahın elinde hayat kurtaran bir araç 
iken, katilin elinde bir ölüm makinesine dönüşmesi gibi bir 
durum mu söz konusu acaba? Dolayısıyla bu kitap, önce-
likle kendime yapmak zorunda olduğum bir izahatın yan-
sıması gibidir. 

Günümüzün finansal dünyasında, eskiden insanların ‘te-
fecilik’ veya ‘kumar’ olarak gördüğü bazı işlemler, birtakım 
matematiksel hesaplamalar, bilimsel yöntemler ve tumtu-
raklı adlandırmalar ile bambaşka bir şekilde sunulabiliyor 
maalesef. Tüm bunlarla, insanlığın hâlihazırda geldiği nokta 
da ortada zaten, umudum bu kitabın, kendisine ithaf edilen 

ÖN SÖZ
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‘Kanatlı’nın bir vasiyetinde; “... iyiye, iyiye yönelin ...” (http://
seydimen.blogspot.com.tr) şeklinde ifade ettiği üzere, iyi 
şeylere vesile olmasıdır.

Bencillik ve biriktirmek; sevgiyi, ilgiyi ve parayı, kanaa-
timce, şu âlemde çoğu sorunun temelinde bunlar yatmak-
tadır. Tabiî ki, insan haddini bildiği ölçüde olgunlaşır. Be-
nim alanım para ve finans sayılabilir. Bu konuda bir şeyler 
söyleyebileceğime inanıyorum. Diğer konular hakkında 
fikir beyan etmeyi ise, işin erbaplarına bırakmak daha doğ-
ru sanırım. Bir süredir paranın evrimi (tekâmülü) üzerinde 
çalışıyorum. Niyetim, paranın neden ortaya çıktığı, ne işe 
yaradığı, neyi başardığı ve nasıl bir hâle büründüğü üzeri-
ne literatürdeki tespit, yorum, değerlendirme ve bulgular-
dan hareketle bir sonuca ulaşmaktı. Bir neticeye ulaştığımı 
tahmin ediyorum. Onu tek kelime ile özetlemek gerekirse; 
paylaşmak diyebilirim, elbette insan istiyor ki, gönüllü olsun 
bu paylaşım. Fakat fiiliyat pek öyle görünmüyor.

Kitabı tamamlamam konusundaki destek ve sabrından do-
layı sevgili hayat arkadaşım Selda Tiryaki’ye, her zaman fikir-
lerinden istifade ettiğim saygıdeğer üstadım Yalçın Karagöz’e 
ve bilhassa bu kitabın yayımlanması hususundaki görüş ve 
tavsiyeleri konusunda kıymetli üstadım Ahmet Kavaklı’ya 
teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bu kitabın yayımını gerçek-
leştirilmesinde yardımcı olan, Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak ve 
Efil Yayınevi yetkili ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.  

Not:  Bu kitap, yazarın akademik ve kişisel görüşlerini 
içermektedir. Başka hiçbir kişi ve kurumun görüşü-
nü yansıtmamaktadır.

Dr. Göksel Tiryaki
15.11.2015, Beşiktaş



GİRİŞ

“Sevilir şeydir bu can, candan
Sonra gümüş ve altındır sevilen
Herkesin gönlünü yapar bu gümüş
Eğilmez kişiyi eğer bu gümüş
Pek yürekli insan altını görünce yumuşar
İri sözlü insanın sözü yumuşar”
Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, sf. 215.

İnsanın ihtiyaçlarındaki artış ve diğer insanlarla ekonomik 
mübadeleye başlaması, insan için topluluk halinde yaşama-
sının en önemli nedenlerinden ve sonuçlarından biri sa-
yılabilir. Hatta denebilir ki; insan başkalarıyla etkileşimde 
bulunmakla ihtiyaçlarını giderdiği gibi, yeni ihtiyaçlara da 
duçar olmaktadır. Haliyle insanın tüm kendi ihtiyaçlarını 
yine kendisi tarafından doğrudan temin edememesi, diğer 
insanlar ve sonrasında diğer topluluklarla ekonomik ilişki-
lerini zorunlu kılmaktadır. 

Tarihsel olarak insanlar arasındaki ilk ekonomik iliş-
kilerin tamamıyla reel bir mal ve hizmet ilişkisi temelinde 
olması (trampa-takas), bu ilişkinin nitelemesini de kolaylaş-
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tırmaktadır. Kendi ihtiyacına yönelik buğday yetiştiren bir 
insan için, paranın olmadığı bir ekonomik mübadele orta-
mında, elinde fazla olan veya trampaya konu edebileceği bir 
miktar buğday karşılığı giyinmek amacıyla deri veya başka 
tür bir örtü almak istemesinin finansal bir boyutu olmayabi-
lir. Her ne kadar teorik olarak ödünç alma-verme (bir nevi 
kredi) türü işlemlerle, bir trampa ekonomisinde karşılaşmak 
mümkün ise de, işlemin parasal bir karşılığının olamaması 
aradaki finansal ilişkiyi belirli ölçüde muğlâklaştırmaktadır. 
Şüphesiz paranın olmadığı bir trampa-takas dünyasında 
mübadele işlemlerinin finansal bir boyutundan bahsetmek 
güçleşir. Ancak ekonomik ilişkiler temelli işlemlerin gide-
rek çeşitlenip ‘karmaşıklaşması’ bu işlemlerin finansal bo-
yutunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada en kayda değer 
sıçrama para veya onun yerine geçebilecek ödeme ve müba-
dele araçlarının kullanılmaya başlamasıdır. Para, ilk başta, 
insanlar ve bir topluluk açısından servet birikimi ve hesap 
birimi olarak şart olmamakla beraber, ekonomik mübadele 
konusundaki işlevi ve etkisi muazzamdır. Bu nedenle insan 
medeniyetinin ilk aşamalarından itibaren keşfedilmiş, çok 
önemli aşamalar geçirmek suretiyle, özellikle Batı’da, 19. 
yüzyıldan sonra deyim yerindeyse bir ‘fenomen’e dönüş-
müştür. Esasında para, temel ekonomik ilişkilerdeki rolün-
den çok daha fazlasını ‘finans’ yönünden yapmaktadır. Para, 
finansın bir nevi temeli ve anahtarı gibidir. Hatta finansı, en 
basit haliyle, ekonomik ilişkilerin parasal boyutu olarak ni-
telendirmek de mümkündür. 

Günümüzde paranın ve onun ötesinde finansın kat ettiği 
merhaleler ve geldiği aşama; geçmişi, bu dönemi ve geleceği 
finansal olarak anlamak ve gerekli neticeleri çıkarmak bakı-
mından önemlidir. Bu kitapta yapmak istediğimiz şey de tam 
olarak budur aslında. Umarız bir nebze de olsa başarabiliriz. 
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İnsanlık en başta doğadan topladığı veya ürettiği ürün-
leri takas ederken, günümüzün finansallaşma asrında bir 
bilgisayar tuşuna veya akıllı ekrana dokunarak milyon do-
larlık kaydi paraya dayalı spot ve vadeli işlemleri yapabil-
mektedir. Finansal kurum ve piyasaların da sürece dâhil 
olmasıyla, yerküredeki çoğu ülkenin yıllık milli gelirinden 
daha büyük boyuttaki muhtelif finansal işlemler, devletle-
rin borçları ve bazen onlardan daha fazlası kadar yükümlü-
lükleri bile kısa sürede doğurabilmekte ve buna karşılık fi-
nansal varlıkların değerini her türlü tutarlı ekonomik getiri 
oranının çok ötesinde köpürtebilmektedir. 

Trampa ekonomisinde ekonomik mübadeleyi daha ko-
lay gerçekleştirme amacıyla icat edilen para, bir süre sonra 
başlangıçtaki reel ekonomik ilişkilerin finansal boyutunu 
vücuda getirmekle yetinmemiş ve başlı başına bir ‘değer’ 
haline gelmiştir. Öyle bir “fiktif değer” ki, başlangıçtaki reel 
ekonomik gerçekliğin ve değerin çok ötesine gidebilen bir 
“şişkinlik” unsuruna dönüşebilmektedir. Özellikle, İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında ve 1971 yılında Bretton Woods 
sisteminin dağılmasının ertesindeki finansal serbestleşme 
dönemiyle, Batı’da başlayarak, devasa finansal kurum ve pi-
yasaların da açık etkisiyle, para, finansal aracılık ve finans-
man işlevinin çok ötesinde, adeta ekonomiyi ve insanları 
finansallaşmaya taşıyan yeni bir çağa kapı aralamıştır.

İnsanlık tarihinin paraya ilişkin yaklaşım ve kullanım 
biçimlerinin, kabaca Tablo 1’deki gibi bir gelişim sürecine 
uygun olduğunu iddia etmek çok da abartılı olmayacak-
tır.1 Yalnız, Tablo 1’de tarihsel olarak belirtilen dönemlerin 
kesinlik arz etmediği, farklı toplum ve coğrafyalarda eko-

1 EAGLETON C., WILLIAMS J., Paranın Tarihi (Çev.: KÂHYA F.), T. İş 
Bankası Kültür Yayınları, 2. Basım, Eylül 2013, İstanbul, Sf. 360-361.
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nomik ve sosyal gelişmişlik paralelinde para kullanımının 
aynı zaman zarfında birbirinden çok köklü değişiklikler 
gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Dünya genelindeki top-
lumların, hep birlikte trampa ekonomisinden metal paraya 
veya kâğıt paraya veyahut kaydi paraya geçmeleri ya da tüm 
toplumların trampayı, metal veya kâğıt parayı birden ve ta-
mamen terk ettiğini söylemek, hem tutarlı olmayıp hem de 
eşyanın tabiatına pek uygun düşmemektedir. Yüksek bir fi-
nansallaşma aşamasındaki bir toplumda dahi, devasa kaydi 
parasal işlemlerin yanında hiç kuşkusuz trampa ekonomisi 
özellikleri arz eden durumlar yaşanabilir. Ancak bu işlem-
ler, kanaatinizce, genel eğilimin yanında çok önemli olma-
yan birer detay gibi durmaktadır.

Tablo 1: İnsanlığın Parasal Serüveninin Özeti

M.Ö. 7. YY. 
Öncesi

M.Ö. 6. YY.- 
M.S. 17. YY.

M.S. 18. YY.- 
M.S. 19. YY.

M.S. 20. YY. 
sonrası

Trampa (Takas) 
Dönemi

Metal Para 
Dönemi

Kâğıt Para 
Dönemi

Kaydi Para 
Dönemi

Esasında bilinen insanlık tarihi boyunca para ve değer 
kavramına özdeş veya kıstas sayılabilecek en önemli şey, 
şüphesiz değerli mallar ve metaller olmuştur. Tüm bu nes-
neler içinde, altın, nitelikleri ve kendisine atfedilen kıymet-
le bambaşka bir yere sahip olmuştur. Mısırlılar, daha M.Ö. 
4000’li yıllarda, para olarak kullanılmak amacıyla altın 
külçe eritiyorlardı. Lidyalılar, Anadolu’da M.Ö. 7. yüzyıl-
da, ilk kez altın sikke şeklinde para kullanmaya başlamış-
lardır. Hatta Lidya Kralı Krezus, M.Ö. 6. yüzyılda, saf altın 
ve gümüş sikkelere dayalı iki metalli para standardının ilk 
örneğini uygulamıştır. Yine M.Ö. 5. yüzyılda, Pindar; “Ne 
güveler, ne pas onu yok edebildi, fakat insan aklı onun yüce 
mülkiyeti altında yok olup gitti” diyerek altının önemini 
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veciz şekilde daha o zamanlar dile getirmiştir. Altın, hiç-
bir kimyasal tepkimeye girmediği için paslanmamaktadır. 
Altının sahip olduğu parıltılı ışıltının kaynağı da bu kim-
yasal özelliğidir. Dünya yüzeyinde, kolay elde edilemeyen 
ve çok fazla miktarda da olmayan altın, yumuşak bir me-
tal olduğu için kolayca her şekle girebilir, dünyadaki diğer 
elementlerden farklı şekilde, bugüne kadar çıkarılmış tüm 
altınların neredeyse tamamı hâlâ varlığını korumakta ve 
kullanılmaktadır. Kendisinden hiçbir şey inşa edilemediği 
halde, altın, kıtlığı ve sahip olduğu benzersiz niteliklerinin 
de etkisiyle, insanlığın en önemli değer ölçütü ve parasal 
değer birikim aracı olma vasfını tarih boyunca sürdürmüş 
ve büyük oranda günümüzde de devam ettirmektedir. Fa-
kat “Tarihin çoğu döneminde altının rakibi gümüş olmuştur. 
Ancak 16. yüzyıl sonlarına doğru her iki madenle de boy öl-
çüşecek ciddi bir rakip gelişmeye başlamıştır. Bu, hükümetler 
yerine özel kurumların borçlanma enstrümanı olarak ihraç 
ettiği kâğıt formundaki paradır.”2       

Her ne kadar “Batı tarihinin modern öncesi döneminde 
para kavramı, sıkı sıkıya altın ve gümüşe dayalı” kalmak-
la birlikte, “Paranın algılanan değeri, son iki yüzyıl (19. ve 
20.) boyunca kökten değişikliğe uğramıştır. Süreç içinde para 
çok daha esnek ve belki de idare edilebilir” hâle gelmiştir.3 
Aslında tarih boyunca para kavramını dönüştüren temel 
etmen hep paranın miktarı ve değeri olmuştur. Şüphesiz, 
paranın ne miktarının değerinden ne de değerinin mikta-
rından bağımsız düşünmek pek olası değildir. Nitekim in-
sanlığın en önemli parasal aşamalarından birini teşkil eden, 
altın standardının sona ermesinde ve kâğıt paranın (itibari 

2 BERNSTEIN P. L., Altının Gücü (Çev.: KONYAR L.), Scala Yayıncılık, 
İkinci Basım, Kasım 2008, İstanbul, sf. 14-17, 35, 43-46, 139.

3 EAGLETON C., WILLIAMS J., a.g.e., sf. 307-316.
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para) yaygınlık kazanmasında altın para miktarının gelişen 
ekonomik faaliyetlere ayak uyduramaması ve yeni keşfedi-
len altın rezervleri ile değerinin aşırı oynaklık göstermesi 
önemli birer etken olmuştur.

Ayrıca, bankacılık sisteminin 17. yüzyıldan itibaren, 
artan ekonomik faaliyetler ve ticaret hacmiyle birlikte, ge-
lişme kaydetmesi ve kredi sisteminin sağladığı alım gücü 
paraya yeni bir boyut katmıştır. Mevduatın kredi yaratma 
konusundaki önem ve rolünün fark edilmesi ise hem pa-
ranın miktar ve değerinde hem de kaydi paranın yaygınlık 
kazanmasında çok önemli bir merhale olmuştur.   

Günümüzde paranın, “hem aldığı biçimler hem de ikti-
sap biçimleri açısından giderek daha” da soyutlaştığı, ancak 
bu soyutlaşmaya koşut gücünden hiçbir şey yitirmediği gö-
rülmektedir.4 Zira bizatihi paraya gücünü veren şey; para, 
ister fiziken veya fiilen değerli metal, ister değersiz bir kâğıt 
parçası veya isterse sadece bir takım elektronik ve sanal şif-
relerden ibaret olsun, temsil ettiği alım gücüdür. Dolayısıyla 
bu alım gücünü belirleyen en önemli faktör ise paranın de-
ğeridir. Paranın değerinin ise, nihayetinde onun miktarıyla 
ilgisi olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Paranın mikta-
rı, mübadele (el değiştirme) hızıyla birlikte miktar teorisi 
olarak bilinen ve merkez bankalarının temel para politikası 
belirleme yöntemleri arasında yer almaktadır.

Günümüzde paranın alım gücünün belirlenmesi ama-
cıyla da; bir ekonomideki temel tüketici ve üretici malla-
rından, ağırlıklandırılmak suretiyle, oluşturulan endeksler 
kullanılmaktadır. Genelde resmi kurumlar tarafından oluş-
turulan ve ağırlıklandırılan bu endekslerdeki aylık değişim-
ler, temel enflasyon (fiyat artışı) ve deflasyon (fiyat düşüşü) 

4 EAGLETON C., WILLIAMS J., a.g.e., sf. 359.
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göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca her yıl hesap-
lanan nominal gayri safi yurt içi hasılaların, aynı yıllar için 
hesaplanan sabit fiyatlı (reel) milli gelire oranlanmasıyla da 
yıllık deflatör şeklinde bir alım gücü parametresi geliştiril-
miştir. Böylece, başta kamu otoritesi tarafından, bir ekono-
mideki mal ve hizmet fiyatlarının gelişimi yoluyla, ulusal 
paranın değeri (alım gücü) izlenmekte ve buna göre merkez 
bankaları ve piyasalar tarafından faiz oranları ile diğer para 
birimlerine karşı o paranın değeri belirlenmektedir.

Paraya ilişkin tarih boyunca meydana gelen tüm pratik ve 
teorik gelişmelere rağmen, hâlâ paranın bir ekonomi içinde-
ki tüm rolünün ve ortaya çıkardığı etkilerin tam olarak anla-
şıldığını düşünmüyorum. I. Dünya Savaşı’nın devletleri karşı 
karşıya bıraktığı ağır borç sorunları olmadan paranın altın 
ile doğrudan ilişkisinin ortadan kalkması, yine dolaylı bir 
altın standardı olan Bretton Woods sisteminin para arzı ko-
nusundaki kısıtları ve yıkılması, hep ekonomik hayatın birer 
zorlaması olarak gündeme gelmiştir. Aslında paraya ilişkin 
tüm büyük dönüşümlerin birer zorunluluk olarak kendini 
dayattığını iddia etmek de yanıltıcı olmaz. Değerli metalle-
rin, haliyle para arzının yeterli olmaması nedeniyle Orta Çağ 
ve Yeni Çağ boyunca yapılan tağşişlerin (metal paradaki altın 
oranının düşürülmesi) çoğu zaman ekonomik bir zaruret ol-
duğu da kuşku götürmez. 

Zamanımızda paraya ilişkin olup bitenlerin de birer 
zorunluluk olarak kendini var ettiğini söylemek abartı ol-
mayacaktır. ABD dolarının altına endeksli yapısıyla işle-
yen Bretton Woods sisteminin 1971 yılında dağılmasından 
sonra, o dönemki ekonomik ve finansal koşullar (artan 
ekonomik ve finansal aktiviteler) parasal sistemi finansal 
serbestleşmeye bir nevi mecbur bırakmıştır. Ancak finansal 
serbestleşme ortamı da nihai bir parasal düzen sağlama-
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mıştır. Başta Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kendi aralarında 
ortak bir para birimine yönelmeleri, en azından bölgesel 
olarak yeni parasal tecrübelerin yaşanmasına yol açmıştır. 
Fakat 1971 yılından sonra tecrübe edilmeye başlanan ve al-
tının her türlü şekliyle parasal düzenden dışlandığı ortam, 
özellikle 90’lı yıllarda gelişmekte olan dünyadaki finansal 
ve ekonomik krizler, son olarak da 2007-2009 döneminde 
ABD kaynaklı olarak yaşanan finansal krizle derinden sar-
sılmıştır. Hatta 2009 sonrasında ABD kaynaklı finansal kri-
zin küresel bir boyut kazandığı, dünyanın bazı bölgelerinde 
durgunluk ortamının ve finansal sistemlerin bir türlü nor-
malleşemediği ve Avrupa kıtasında, artan kamu borçlarıy-
la, ekonomik görünümün daha da ağırlaşarak devam ettiği 
söylenebilecektir. Kısacası, 1971 sonrasında hızla geçilen 
finansal serbestlik ortamı ve serbest kur sistemleri, aradan 
geçen yaklaşık 30 yıllık bir süre sonunda tarihin en ciddi 
ekonomik durgunluk koşullarından birine evrilmiştir. Do-
layısıyla insanlığın en uygun para sistemine ve miktarına 
yönelik uzun soluklu macerası yeni tecrübeler, dalgalanma-
lar ve değişimler eşliğinde sürmektedir. 

Öte yandan, aslında; “paranın tarihi, mevcut para arzı-
nın daha etkin kullanılabilmesini sağlayan ve para yaratıl-
masına yönelik düzenleyici zorunlulukları etkisiz kılan para-
ya yakın ikame araçlarının geliştirildiği bir sürekli yenilikler 
öyküsü” olarak da görülmektedir.5

Bugün dünyada yeni bir parasal sistem arayışından bah-
setmek pek mümkün değildir. Ancak ekonomiye veya daha 
özelinde paraya makro açıdan tarihsel bir perspektif ile ba-
kıldığında, insanlığın ekonomik hayat için en uygun para 

5 KINDLEBERGER C.P., ALIBER R., Finansal Krizler Tarihi, Çılgınlık, 
Panik ve Çöküş (Çev.: ŞENSOY Ü.), T. İş Bankası Kültür Yayınları, 2. 
Basım, Ağustos 2014, sf. 101.
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sistemi ve miktarı için yoğun bir çaba ve arayış içinde ol-
duğunu görmek olasıdır. Elbette bu arayışın, kısa süreli ger-
çekleşmelerden ziyade, uzun soluklu dönüşümlerde kendini 
gösterdiğini söylemek imkân dâhilindedir. Ancak gelinen 
aşamada sorular aynı mahiyette devam etmektedir. Bir eko-
nomi için en ideal para nedir? Yalnız burada hesap birimi 
olarak ideal paradan bahsedilmemektedir. Ekonomik hayat-
taki mübadeleleri kolaylaştırıp ekonomik aktiviteye canlan-
dırıcı etki yapması kuvvetle muhtemel olan paranın, ideal 
miktarı ve değeri ne olmalıdır? Henüz ikna edici cevabı bu-
lunamamış soru budur esasında. Bu sorunun cevabı, günü-
müzde, ekonomi politika ve tartışmalarının yoğun şekilde 
gündemini işgal eden enflasyon, faiz ve döviz kurları ile de 
yakın bir ilişki içindedir. Zira bir ekonomideki para miktarı 
ve değeri, başta sözü edilen bu ekonomik göstergeler olmak 
üzere, en önemli fiyat belirleyicileri arasındadır.

İnsanlığın kitlesel olarak, altının para sistemi içerisinde 
doğrudan veya dolaylı şekilde girmediği, serbest kur siste-
mini ve finansal serbestlik ortamını tecrübe edeli, yarım 
yüzyılı bile geçmemiştir. Özellikle 2007-2009 küresel kriz 
sürecinde ve sonrasında, büyük oranda güvenilir varlık 
arayışı çerçevesinde altın gibi değerli metallerin fiyatındaki 
aşırı hareketler, daha yarım yüzyılı doldurmadan ülkelerin 
veya ekonomik bölgelerin itibari paralarına dayalı serbest 
kur sisteminin geleceği ve istikrarı konusunda ciddi kuş-
kuları beraberinde getirmiştir. Mevcut itibari paralar (kâğıt 
ve kaydi para), özellikle ekonomik ve finansal kriz dönem-
lerinde ciddi bir değerini koruma sıkıntısı yaşamaktadır. 
İnsanların ulusal paralar yerine değerli metaller gibi tari-
hin eski dönemlerinden kalma servet saklama yöntemleri-
ne başvurmaları, değer konusundaki hassasiyetlerinin de 
önemli bir tarihsel yansımasıdır. 
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Ayrıca mevcut para ve finans sisteminin, gelir ve servet 
eşitsizliğine yaptığı katkı ve nüfusun çok küçük bir azınlığı-
nın hükmettiği aşırı tasarrufların ve yüksek kazanç hırsının 
köpürttüğü finansal varlıklar hemen herkesin dikkatini çek-
mektedir. Diğer tarafta ise, günlük geçimini idame ettirmek-
ten mahrum yüz milyonlarca yoksullun yaşadığı bir dünya-
da, talep yetersizliğinden büyüyemeyen ekonomiler, aşırı 
borçlar altında zorlanan bireyler ve devletler ile kaynakları 
kötü kullanılan bir yerküre herkesin kolayca şahit olabildiği 
durumlardır. 

Son dönemde, ekonomik eşitsizlik hakkında yayımladı-
ğı bir kitap ile büyük yankı uyandıran ve konunun dünya 
çapında gündeme gelmesine ciddi katkıda bulunan Tho-
mas Piketty, ilgili kitabının son satırlarında aynen şu ifa-
deleri kullanmaktadır: “Tüm yurttaşlar parayla, onun na-
sıl ölçüldüğüyle, onu çevreleyen olgularla ve onun tarihiyle 
yakından ilgilenmek zorundadırlar. Yeterince paraya sahip 
olanlar kendi çıkarlarını savunmayı asla ihmal etmezler. Ra-
kamlarla uğraşmayı reddetmenin en yoksullara fayda sağla-
dığına ise pek rastlanmamıştır.”6

Peki, paranın daha çok altın rezervine ve/veya gerçek 
ticari borçlanma senetlerine dayalı olduğu farklı altın stan-
dartları altında para miktarına getirilen görece sınırlamalar, 
günümüzde yaşadığımız büyük ekonomik dengesizliklere 
bir ilaç olabilir miydi? Buna karşılık para miktarının sıkı 
şekilde kontrol altında tutulduğu bir dünyada, günümüzün 
mevcut ekonomik refah seviyesine ulaşılabilir miydi? Belki 
de, finansal serbestlik ve serbest kur sistemine dayalı gü-

6 PIKETTY T., Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital (Çev.: KOÇAK H.), T. İş 
Bankası Kültür Yayınları, 1. Basım, Ekim 2014, İstanbul, sf. 632.
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nümüz kapitalist düzeninin parasal ve finansal geleceği bu 
sorulara verilecek makul cevaplar ile şekillenebilecektir.   

Netice itibarıyla esas soru hâlâ yerli yerinde durmakta-
dır: bir ülke veya dünya geneli için ideal para miktarı ve 
değeri nedir? Fakat bundan önce, para ve onun kurumsal-
laşmış bir biçimi olan finansın tarihsel, pratik ve teorik dö-
nüşümünün ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. 
Sonraki ilk bölüm bu amaçla kaleme alınmıştır. 
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1.1.  PARA: EKONOMİK İŞLEMLERİN 
FİNANSAL BOYUTU

Trampa örneğinde olduğu gibi, ekonomik işlemler için 
paranın varlığı şart değildir. Ancak paranın mübadele ve 
ödeme işlemleri bakımından sunduğu işlevsel üstünlük 
insanlık tarafından uzun süre önce keşfedilmiştir. Her ne 
kadar tarihsel süreç içerisinde para her zaman bugünkü 
anlamda mübadele ve ödeme, hesap birimi ve servet sakla-
ma gibi tüm fonksiyonları bünyesinde barındırmamış olsa 
da, farklı dönemlerde bir muhasebe birimi, mübadele ve 
ödeme aracı olarak varlığını değişik biçim ve isimler al-
tında hep korumuştur. Hatta paranın bir muhasebe birimi 
olarak ticari işlemlerdeki kolaylaştırıcı işlevinin mübadele 
aracı olmasından bile önce olduğu da ifade edilmektedir.1 
Zira istikrarlı bir para biriminin ticarete ve her tür eko-
nomik aktiviteye yapacağı kolaylaştırıcı ve hız kazandırıcı 
katkı çok büyüktür. Fakat bu durumda kritik nokta, fiyat 

1 MAYER Martin, Yeni Kuşak Bankacılık (Çev.: DİCLELİ Z.), Yaşarbank 
Yayınları, Eylül 1997, İstanbul, sf. 50-54.



PARA VE FİNANSIN DÖNÜŞÜMÜ

16

ve değeri temsil bakımından istikrarlı ve tek (veya çok az 
sayıda) para biriminin ne olacağıdır.  

Ekonomik düşünce tarihinde, para kavramına ilişkin 
belirgin bir görüş birliğinden bahsetmek olası değildir. 
Para, günlük hayatta çok somut ve anlaşılabilir bir nesne 
gibi durmakla birlikte, aslında bir kavram olarak karmaşık 
ve çok yönlüdür. Para; değer ölçüsü, mübadele ve değer sak-
lama aracı, ödeme türü, hesap birimi, servet ölçüsü, borç, 
bir çeşit ertelenmiş karşılıklı fedakârlık biçimi, birikim için 
referans noktası, bir kurum veya bunlardan bazılarının bir-
leşimi olarak görülebilmektedir. Innes’in daha 1913 yılın-
da telaffuz ettiği gibi, kurumsal kullanımından bağımsız 
bir şekilde, para, insanlar arasındaki borç ilişkisini temsil 
eden bir ödeme vaadi olarak kredidir de. Ya da Keynes ve 
Minsky’nin yakın durduğu üzere, iki taraflı bilanço man-
tığının bir yansıması olarak, para, sosyal bir ilişki ifadesi 
şeklinde kabul edilebilir.2 Innes’in parayı kredi sayan yak-
laşımının daha sonraları çok önemli etkileri olmuştur. Her 
ne kadar paranın kredi, ancak her kredinin para olmadığı 
sonradan ifade edilse de, parayı bir tür borç ilişkisinin neti-
cesi saymak yaygın bir bakış açısı olmuştur. Innes, kredi ve 
borç kavramlarını aynı ilişkinin farklı yasal tarafları olarak 
saymıştır. Alacaklı taraf için bir işlem kredi iken, yüküm-
lü taraf için aynı işlem bir borçtur.3 Dolayısıyla böylesi bir 
ekonomik işlemde, borçlu tarafa açılmış kredi paradır. Zira 
bu kredi ile borçluya bir satın alma gücü kazandırılmakta-
dır. Bu nedenle, paranın kökeni ve ortaya çıkışı bakımın-
dan özel veya kamu borcunun önemli bir hareket noktası 
olduğu genelde kabul görmektedir. Hatta borcun paradan 

2 BELL S., The Role of The State and The Hierarchy of Money, Cambrid-
ge Journal of Economics 2001, 25, 149-163.

3 INNES A. M., What Is Money?, The Banking Law Journal, May 1913.
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daha eski bir kavram olduğu fikri de sıklıkla paylaşılmak-
tadır.

Nihayetinde para, en basit tanımıyla, ekonomik işlem-
lerin finansal tarafıdır. Gerçekleşen her bir ekonomik iş-
lemin bedelinin bir şekilde ifa edilmesi gerekir. Para, bu 
tediye işlevini yerine getirebilen, insanlığın keşfettiği en so-
runsuz, kolay ve kabul edilebilir araçtır. Fakat para, sadece 
bir ödeme aracından ibaret değildir. Ayrıca paranın, öde-
me işlemlerini yerine getirirken ki o sorunsuz yanı, diğer 
işlevleri açısından her zaman söz konusu olamamaktadır. 
Para, değeri temsil etme veya servet saklama gibi amaçlar 
için kullanıldığında, başka sorunlar gündeme gelmekte-
dir. Bugünkü para ile yarınki aynı tutarlı para aynı değerde 
midir? Paranın miktarı artarsa değeri ne oranda değişmek-
tedir? Paranın miktarı kim tarafından, nasıl artırılacaktır? 
İnsanlığın parasal tarihi hep bu tür sorulara, farklı açılar-
dan cevap aramakla geçmişse de, son 200-300 yıllık dönem 
para tartışmalarının, içerik ve bağlam yönünden son derece 
şiddetli geçtiğini ve kolay biçimde neticelenmesinin de pek 
mümkün olmadığını göstermiştir.  

1.1.1. Tarihsel Olarak Para

Özel mülkiyet ve işbölümünün esas olduğu bir toplum, 
ekonomik olarak birbiriyle mübadelede bulunan bireyle-
rin varlığıyla söz konusu olabilecektir. Mübadele sürecine 
giren mal ve hizmet ise, artık ‘meta’ya (veya ‘şey’e) dönü-
şecektir. Dolayısıyla mübadele, iki şey arasındaki rakamsal 
ilişki olarak nitelenebilir. Mübadele konusu olan metalar 
birbirlerine ölçü olarak da görülebileceğinden, metalar bir-
birleri cinsinden de ifade edilmiş olmaktadır. Tüm metala-
rın değerini ifade etmek amacıyla kullanılan ortak şey ise 
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paradır. Mübadele, ister doğrudan metaların değiş-tokuşu 
(takas) ile isterse para şeklinde bir şey aracılığıyla yapılsın, 
her zaman eşdeğer bir işlem sayılmaktadır. Aksi takdirde 
ekonomik bir işlemin sorunsuz tekemmülü bahis konusu 
olamayacaktır. Bu sebeple para, değer bakımından müba-
dele konusu diğer metalar gibi bir metaya da dönüşmekte-
dir. Paranın diğer metalardan temel farkı ise öteki metalar 
için eşdeğerlik ölçüşü olmasıdır. Yani para, ayrımsız, tüm 
metaların eşdeğerini ifade edebilen bir meta ve değer ölçü-
tü olarak, mübadele sürecinin bir neticesi şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Hatta mübadele süreç ve trafiği, kendi doğal 
özelliği sebebiyle para haline gelmeye en uygun metayı (al-
tın gibi) para olarak öne çıkarmaktadır.4 Kısacası para ve 
ticaret, “esas olarak, toplulukların ve toplumların birbiriyle 
temasa geçtikleri yerlerde ortaya” çıkmaktadır.5 Bu görüş, 
insanların kendi yakın çevreleriyle para şeklinde bir araç 
olmadan da değiş tokuş yapmalarının mümkün olabileceği 
varsayımına dayanmaktadır. İnsanların kendi tüketimle-
rinden artan emek ürününün fazlasını başkalarının emek 
ürünü ile değişimi tarih boyu farklı toplumlarda değişik 
nesnelerle yapılabilmiştir. Bu amaçla, hayvanların, tahılla-
rın, metal ve tuz gibi sair inorganik maddelerin kullanıldığı 
bilinmekle beraber, nihayetinde insanların uzunca bir süre 
bu iş için her tür nesneden çok metalleri tercih ettiği görül-
mektedir.

Sadece ekonomik anlamda mübadele ve ticaret için de-
ğil, “yolsuzlukları önlemek, değiş-tokuşu kolaylaştırmak, her 
türlü çalışmayı ve ticareti özendirmek için, mal satın alırken 

4 HILFERDING R., Finans Kapital I (Çev.: ÖNER Y.), Belge Yayınları, 
Kasım 1995, İstanbul,  sf. 55-69.

5 ITOH M., LAPAVITSAS C., Para ve Finansın Ekonomi Politiği (Çev.: 
ÖNCEL T.), Yordam Kitap, Ekim 2012, İstanbul, sf. 67. 


