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Modern Para Düşüncesinin 
Gelişiminde Adam Smith ve 
Bankacılık Okulu'nun Oynadığı Rol 
Üzerine Bir İnceleme 

Özet

Bu çalışmanın amacı Smith ve Bankacılık Okulu’nun modern para düşüncesinin 
gelişimindeki etkisini incelemektir. Klasik para teorisinden tamamen ayrılan Smith 
ve Bankacılık Okulu gerçek senetler kuramını kabul ettiler. Smith ve Bankacılık 
Okulu, gerçek senetler kuramıyla bankacılık sisteminde rekabete ve ve piyasa ta-
lebine vurgu yapmaktadırlar. Bu görüş, bugün farklı iktisadi yaklaşımlar tarafından 
paylaşılmaktadır. Birinci bölümde kısaca İskoç bankacılık sistemi ve Smith’in para 
üzerindeki yaklaşımı ele alınmaktadır. İkinci bölümde İngiliz bankacılık sisteminde 
nakit okulu, bankacılık okulu ve serbest bankacılık okulu arasındaki tartışma analiz 
edilmektedir. Üçüncü bölümde Smith ve bankacılık okulunun geliştirdiği para dü-
şüncesinin günümüz modern para düşüncesi üzerindeki etkileri  incelenecektir. Bu 
makaleden çıkan sonuç: Smith, bankacılık okulu ve  günümüzdeki taraftarları (Post-
keynesyenler, reel konjonktür teorisyenleri, Sargent-Wallace gibi iktisatçılar) modern 
para düşüncesini daha iyi analiz etmektedir. 
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The Role of Adam Smith and Banking School on 

Development of Modern Money 

Abstract

The purpose of this paper is to examine contributions of Smith and Banking School 
on development of modern money. Smith and Banking School were natural departu-
re for classical monetary theory and accepted real bills doctrine. They emphasized 
competition anda needs of trade in banking system by the real billis doctrine. Today, 
this view has been shared by different approaches to monetary economics. In sec-
tion 1, this paper briefly examines Scottish banking system and Smith’s views on 
money.  Scottish experience seems to be consistent with Smith’s real bills doctrine. 
In section 2, debates between the currency school, the banking school and the free 
banking school are analyzed by English banking system. Section 3 examines imp-
lications of Smith and the banking school on development of modern money. This 
paper’s conclusion is that Smith, the banking school and their modern adherents (for 
example post-keynesians, reel business cycle theories, Sargent-Wallace) contribute 
to the better understanding of modern money.      
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