Gördüklerim, duyduklarım

Eski Istanbulda para boz
durmak derdi, sarraflar,
paraların çeşidi ve geçeri
Bugünkü neslin görmediği, Dilme
diği antika şeylerden biri de eski İs
tanbul’un her caddesinde, çoğu içine
ancak bir sandalya sığabilecek kü
çücük dükkânlarda, bir avucundan
öbür avucuna, bir hokkabaz el iislûbiyle şıngır şıngır mecidiyeler kaydı
ran
Rum, Ermeni, Yahudi sarraf
lardı,
Bazan tütün, sigara, kibrit, İyi su da
satarlarsa da baş avantaları para boz
maktı. Banker kılıklıları K aıaköy,
Eminönü, Balıkpazarı, Bayezit’te Mâ
liyenin [• ] altında idiler.

vurulacak çare, ya kargaşalığa getir!
köprü tahsildarlarının gişesine sür
mek, ya da gece arabacılarından,
beygir sürücülerinden birine toka et
mek.
Beyoğlunda ceplerini boşaltıp gece
yansı Şişane karakolunun önünden
M eyit yokuşunu, Unkapam köprüsü
nü aşanlara kırık dökük faytonlu
arabacılar, iskelet beygiri! sürücüler
seslenirlerdi:
— Silik çeyreğe V efa’ya, Aksaray’a
götürelim '.. Dört delikli yüzlüğe F a 
tih’e giden var mı?...

O devre yetişenler bilirler a, ortada
ufak paranın azlığı, halkın ihtiyacı
nı karşılıyamaması yeni basılanların
gene kifayetsizliği her muamelede,
her ahşverişte büyük zorluklar çıka
ran müzmin bir dertti.
Devlet daireleri, vapur, şimendifer,
tramvay, tünel gibi umumi İdare ve
şirketler dahi kendilerini para boz
mak mecburiyetinde görmezlerdi. Bo
zuk parayı cepte hazır bulundurmak
lıarcıyacak kimseye ait, bozukluk ise
dediğimiz gibi az olduğundan, zavallı
sarfodicl sarraflara âdeta bir (prim )
vererek tedarik ederdi.
Devlet, şirket vezneleri dönüp dola
şıp kasalarında biriken ufak parayı
kâriyle sarraflara satarlar, onlar da
bu topladıkların» gene kârla, kıym et
lerine göre her birinden bir miktar
para veya kuruş keserek müşterilere
bozarlardı ki aradaki farka (sarrafl1ve) denirdi.
Sarrafiye, çeyrekte 10, iki çeyreklifctc 20, mecidiyede 40, lirada gene
20 para ve ilh.. idi.
Düğünü yaklaşan, perşembe günkü
(koltuk merasimi) nden sonra gelini,
gelin odasına bırakıp para serpecek
olan güveyler, sıbyanlarım âminle
mektebe başlatacak ve âminci çocukI lann yüzlerini güldürecek babalar,
[ yaşlılarını mezara gömdükten sonra
fıkarayı sâbirine ıskat dağıtacak açı
lılar, sarraf sarraf dolaşır, hallerine
göre kese dolusu çil kuruş, bakır yir
milik, kara onluk toplar, hayli de
avait verirlerdi.
Dedik a, boyuna bozma farkı: Me
selâ Haliç vapuriyle Cibali’ye, şimen
diferin üçüncü mevkiiyle Samatya’ya, atlı tramvayın üst katında Be
şiktaş’a gidiliyor. K ö r olaaı kuruş yok.
Çeyreği çıkınca biletçi şipşak onluğu
keser, üç kuruş otuz parayı dayardı.

Malûm a, devletçe paranın esas
mikyası kuruştu. Gene şimdiki gibi 40
paraya bölük.
Tedavülde olan paralar altm, gü
müş, bakır olarak üç nevidi.
Altınlar: 500, 250, 100, 50, 25 kuruş
değerindeki beşi bir arada, iki buçuk
luk lira, lira, yanm Hra, çeyrek lira;
gümüşler: 20, 10, 5, 2, 1, 1/1 kuruş
kıymetindeki mecidiye, iki çeyrekllk,
çeyrek, ikilik, kuruş, yirmilik; bakır
lar da: Altılık, beşlik, yüzlük, ellilik,
yirmilik, onluk, yanm onluk ediler ki
altılık yüzde 17 eksiğine beş kuruşa,
beşlik yüzde 50 eksiğine yüz paraya,
diğerleri de sırasiyle 100, 50, 20, 10
5 paraya geçmede.
Bir kesahçe tutan iki beş yüzlükle
yarım kesahçe tutan iki yüz ellilik
ve küçük ziynet altınları 1811 de, ilk
san lira ve yan m lira 1845 te, ilk çey
rek lira 1861 de basılmış, İlk gümüş
paralar Abdülmeclt devrinde (1830 1861) de çıkmış. O vakit sürümdeki
bakırlar da ikinci Mahmut ve Abdülmecit zamanlarına ati olanlar.
K â ğıt olarak (Banin Osman!) nln
beş liralık banknotlar vardı.
Memlekette
ecnebi paralarından
gümüş olanlan hiç bulunmaz, yalnız
İn giliz sterlingi, Fransız Napoléonu,
Avusturya kremisine raslanırdı.

Her para kolay kolay da bozdurula
nıaz. Alan çevirip çevirip yoklıyacak.
Bir yüzündeki tuğrası ile basıldığı se
nesi, öbür yüzündeki (Azae nasruhu
duribe fi Kostantaniye) si ile padişa
hın cülfis yılı fazla silik olmıyacak.
Verilen san lira, alan da sarraf ve
gözü tutmazsa şimşir teraziciğinde
tartacak. Bakır paralarla gümüşlerden
çeyreğe kadar olanlar (çeyrek dahil)
birden fazla delikli bulunmıyacak.
Şayet bu kusurlar varsa Karşında
kinin keyfine tâblsin. Y a : (Başkasını
v e r!) deyip geri atar, ya da keseceği
ni daha da keser...
Alman ufaklıkların el çabukluğuna
Saydığımız bu paraların akıl ermez,
getirilmemesine, saydığımız özürleri
mantığa uymaz cilveleri, acayip aca
bulunmamasına da dikkat lâzımdı
ha!.. G afilliğe gelip böyle silik veya yip çapraşıklıklan da çak:
delik deşik ufaklıkları alan İçin baş
[ * ] Şimdiki Askeri tıbbiye okulu.
[*J Şimdiki Askeri Tıbbiye okulu.
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(D e v a m ı saiıife 7, sütun 5 d e )
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Gördüklerim,!
duyduklarım
(Baş tarafı 6 inci aaUfede)
Meselâ kurulmuş nizama göre,
910,06 ayarında, 7,263 gram ağırlığın
da, 100 kuruş kıymetindeki liranın
beşte biri olan mecidiye 20 kuruş ede
cek değil mİ? Hayır.,.
Devlet veznelerinde altının muka
bili 102,6, mecidiyenin 19 kuruş. İn gi
liz «terllngi 110, Fransız NapolĞonu 38
kuruş.
Gelgelellm
alışverişte bizim lira
108, yarım ı 48, çeyreği 27 sterllng
120, Napolöon 95, Avusturya kremlsi
47 kuruşa geçerdi.
Taşralarda bir de sağ para, çürük
para güçlükleri, derdi mevcut. Dev
let hesaplarında sağ para; halkın
sarfında, alım satımda çürük para ve
bu, bazı diyarlarda bambaşka.
Meselâ İzm irde liranın karşılığı 178,
mecidiyenin 83; Selânlfcte Uza 108,
mecidiye 288, Halep ve 8urtyede me
cidiye 23,6 kuruş.
İstediğin kadar kara cümlen kuvj vetll olsun, haddln varsa İşin İçinden
i çık...
Bu tarihte, Halepteki büyük batoa|ma misafir giderken İzm irde vapur
dan İnmiş, şehri dolaşıyorduk. (İn ce’nin mağazası burasıdır) diye beş
' altı dükkânın üstünde ayni levhayı
, görüp şaşalarken, nihayet bunlardan
' birine girdik, U faktefek aldık; tuta■rım kasadara sayınca avuç dolusu pa
rayı geri verdi.
| Birbirimize bakıyoruz:
— Vapuru kaçırmak, İmbat çıkıp
kayıkta çalkanma telâglyle hesapta
yanıldıkI.. derken kasadar:
— Alacağım tamam. Bulada meci
diye 33 kuruşa demez mİ?
Keza, Halebln daha acemisi İken,
Cüdeyde çarşısında, oranın Bommarşeclst Cerri'nin dükkânında şunu bu
nu aldıktan sonra Cerel efendi gene
kaç çeyreği, İkiliği, m angırı:
— Bunlar fazla, sîzindir! diyerek
önümüze İtti idi.
Sermf d Muhtar Alus
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Ta h a Toros Arşivi
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