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PARA 3.0: SANAL PARAYA GEÇİŞ VE KRİPTO PARA  

     Günümüzün belki de en etkili aracı kabul edilen para her zaman bir kağıt veya madeni halde değildi. Taş, 

hatta bir tohum bile oldu. Şimdi ise tarihindeki en büyük dönüşümünü geçirmekte. Fiziki olmayan, sadece 

ekranlardaki rakamlardan ibaret olan bir paradan bahsediliyor: Sanal para. Sanal para günümüzün kağıt ve 

madeni paralarının yerini alabilecek mi? Günümüzdeki paranın istikrarını kaybediyor oluşunun sanal paraya 

etkisi ne? Kripto paralar finansal bir krize engel olabilir mi? Covid-19’un ekonomik ve finansal etkileri göz 

önünde bulundurulduğunda yeni bir parasal dönüşüme tanıklık ediyoruz. Peki bu dönüşümde kapitalizm ve 

sanal para arasındaki ilişkinin yeri ne? Yoksa yeni bir sistem mi göreceğiz? 

PARANIN DÖNÜŞÜMÜ  

 

     Para, yüzyıllar boyunca insanlık tarafından mal ve hizmet satın alırken alışverişin karşılığı olarak 

kullanılan bir mübadele aracı haline gelmiştir. Bu ödeme her zaman madeni para ya da kağıt para şeklinde 

değildi. Malın malla değişimini sağlayan takas sistemi, deniz kabukları, altın ve gümüş gibi metalar, hatta 

17. yüzyıl Hollanda’sında meydana gelen lale soğanı çılgınlığı olarak adlandırılan olayda lale soğanları bile 

mübadele aracı olarak kullanıldı. O dönemde lale soğanlarına artan talep, lale fiyatlarını eşi benzeri 

görülmemiş derecede yükselttiği için lale soğanı karşılığında ev ve arazi satanlar görüldü. “Before Babylon 

Beyond Bitcoin” kitabının yazarı David Birch, paranın tarihsel sürecini üç döneme ayırıyor: 

PARA 1.0 (…-1871): BARTER SİSTEMİNDEN  TOHUM, DENİZ KABUĞU VE DEĞERLİ 

TAŞLAR İLE ALIŞVERİŞE 

     İlkel toplumlar, ilerleyen dönemlerde mal çeşitliliğinin artması ile bir ticaret aracına ihtiyaç duymaya 

başladı. Bu gereksinimi malın malla takas edilmesi ile giderdiler. İktisatta buna barter sistemi denmektedir. 

Değerli madenlerin işlenmesine kadar geçen sürede insanlar, takas için farklı nesneleri (deniz kabuğu gibi) 

kullandılar. Altın ve gümüş gibi değerli 

madenlerin işlenmeye başlaması ile 

paranın yerini, günümüzde de bu amaçla 

kullanılmakta olan, değerli madenler 

aldı. 17. yüzyıla geldiğimizde, 

Hollanda’da bir lale soğanı çılgınlığı 

başladı. Lale soğanlarına olan talep o 

kadar arttı ki, laleler ile ev ve arazi satın 

alınabiliyordu. Burada lale soğanları 

resmi bir para olmasa da bir mübadele 

aracı görevi görmekteydi. 
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 PARA 2.0 (1871-1971): ALTIN STANDARDI DÖNEMİ  VE PARANIN VERİYE 

DÖNÜŞÜM AŞAMASI  

1851 yılında 500 farklı şirket ABD’li 

telekomünikasyon şirketi olan Printing Telegraph 

Company tarafından satın alındı. Bu şirketin ismi 

daha sonra, günümüzde de faaliyetlerine devam eden 

Western Union olarak değiştirildi. 1871 yılında 

Western Union tarafından iki uzak yerleşke arasında 

gerçekleşen ilk para transferi EFT’nin ortaya 

çıkmasını sağladı. 1924 yılında, müşterilerin 

taleplerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla yine 

Western Union tarafından, metal bir kart geliştirildi, 

yani bugünkü banka kartının ilk versiyonu. 

     2. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkeler dünya ticaretini serbestleştirecek, yıkılan ekonomilerin onarımını 

kolaylaştıracak uluslararası ticari ve mali sistemin kurulması amacıyla 1944 yılında ABD’nin New 

Hampshire eyaletindeki Bretton Woods kasabasında toplandılar. Bu toplantı sırasında henüz iki savaş 

arasında olumsuz etkilenen, mali ve ekonomik krizlerin etkisinden kurtulamamış olan devletler Bretton 

Woods anlaşmasını kabul etmişlerdi. Bu toplantıda, “İkizler” adıyla anılan iki uluslararası ekonomik kuruluş 

olan Uluslararası Para Fonu(IMF) ve Dünya Bankası(World Bank) kuruldu. Ayrıca toplantıda, anlaşmayı 

kabul eden ülkelerin para birimleri ABD dolarına, ABD doları ise 1 ONS altın=35 ABD doları 

ayarlamasıyla altına endekslendi. Buna “Altın Standardı” denmektedir. 1971 yılında ABD ekonomisinde 

yaşanan devalüasyon sonrası ABD’nin çekilmesi ile Bretton Woods anlaşması tamamen bitti. 

     PARA 3.0 (1971-…): FİZİKSEL VARLIĞA GEREK DUYMAYAN BİR PARANIN 

BENİMSENMESİ  

     Bretton Woods Anlaşması ile altın standardına son verilmesi ve gelişen teknoloji neticesinde para, kağıt 

ve madeni olarak varlığını devam ettirse de 

bu dönemde sanallaşmaya başlamıştır. Hatta 

ekonomistler tarafından bilinen bir gerçek şu 

ki, şu anda dünyadaki herkes bankadaki 

parasını çekmek istediğinde elde edilen 

fiziki para hesaplarda görünen paranın 

sadece %8’i olacak, %92’si sanal olarak 

kalacaktır. Bu %8’lik oran her geçen gün 

daha da azalmaktadır. Bu dönemde 

yaşananlar, kripto para olarak adlandırılan 

sanal paralara geçişin en önemli adımı 

olmaktadır. Thomas Jefferson’ın meşhur bir sözü bu dönemi tam anlamıyla özetlemektedir: “Kağıt 

fakirliktir. O, paranın ancak hayaletidir, yoksa kendisi değil.” 

     DEVLETSİZ PARA  

     Dünya Gazetesi yazarı, eski FED Ekonomik Araştırmalar Grubu Direktörü ve Tacirler Yatırım Menkul 

Değerler koordinatörü Erkin Şahinöz, devletsiz para kavramını net bir şekilde açıklamaktadır: “İnsan bir 

şeye para olarak değer atfettiği sürece, ona başkalarının da talep göstermeye devam edeceğine inandığı sürece 
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o şey paradır. Tarih boyunca deniz kabuklarını ve boncukları da para yapmadı mı insan? Altının para olarak 

kullanıldığı dönemin önemli bir kısmında arkasında devlet yoktu. Deniz kabukları da, boncuk da, altın da 

devletsiz paraydı. İnsan onu para olarak görmüştü. Değişim aracı, değer saklama aracı ve ölçü birimi olarak 

kullanılmıştı.” 

     Burada anlatılmak istenen, para olarak görülen her şeyin aslında bir devlete bağlı olmadığı ve devlet 

tarafından yönetilmeden de bir paranın varlığını devam ettirebileceğidir. Para olarak kullanılan deniz 

kabuklarının, alışveriş amacıyla 

Hollanda’da kullanılan lale 

soğanlarının, insanlığın ilkel 

zamanlarından beri kullanılan altının 

bir devlet tarafından yönetilmediği 

gibi, fiziki veya sanal herhangi bir 

nesne de devlet varlığına gerek 

duymadan para değeri atfedilerek 

varlığını sürdürebilir. Fakat altının 

devletsiz para olması konusu tam 

olarak öyle değil: “Altın alım işlemi 

yaptığınızda, Loco Hong Kong’da 

bulunan altın külçelerinden bir pay 

almış olursunuz, onu da New Jersey’e taşımanız gerekebilir.” açıklamasıyla Nassim Nicholas Taleb, altının 

saklama hizmetinin yine devlete ait olduğu yorumunu yapmıştır. Özetle paranın devlet tarafından yaratılması 

şart değildir. Önemli olan paranın arzının sınırlı olmasıdır. 

     Günümüzde, mevcut merkez bankası kontrolünde olan sınırsız para üretimi modeli yerine merkez bankası 

kontrolünün zayıflatıldığı ya da tamamen ortadan kaldırıldığı, devlet tarafından doğrudan sınırsız para 

basıldığı yeni modeller önerilebilmektedir. Fakat para arzı sınırsız olduğu sürece sonuç hep yüksek enflasyon 

ve geniş halk kitlelerinin alım gücünün çalınması ve ekonomik yıkım olacaktır. Günümüzde en çok 

kendinden söz ettiren sanal para birimi olan Bitcoin üzerine konuşulacak olursa, Bitcoin değiştirilemez 

biçimde yazılmış ve ne olursa olsun arzını 21 milyon adet ile sınırlayan bir politikaya sahiptir.  

PARA NEDEN DEĞER KAYBEDER ?  

 

     Para birimi iktisadi temeller, kur ve faiz farklılıkları, yatırımcıların riskten kaçınmak için aldıkları 

tedbirler gibi birçok nedenden dolayı değer kaybedebilir. Kronik cari açık ve yüksek enflasyon oranları gibi 

zayıf iktisadi temeller üzerine kurulan ülkelerin para birimleri değer kaybederler. 
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     Bir para biriminin değer kaybetmesindeki en önemli etken iktisadi temeller iken, bunun yanında siyasal 

etkenler de bir ülkenin para biriminin değerini belirlemede önemli bir rol oynar. Bu etkenlerden biri olan 

siyasi istikrarsızlık, ekonomide yarattığı belirsizlik durumuyla yatırımcıların fonlarını ülkeden ve ülkenin 

ulusal para biriminden çekmesine neden olabilir. Çünkü yatırımcılar belirsizlikleri sevmezler. Siyasal 

etkenlerden bir diğeri de dış siyasetteki çekişmelerdir. 21. yüzyıl boyunca ABD ve Çin birbirinin para 

birimlerinin değeri üzerinde aralıksız bir çekişme içinde oldular. Bu çekişme gerek ticari rekabet yoluyla, 

gerek vergilendirme yoluyla yapıldı. Bunun en basit örneği, 2018 yılında kendini belirgin bir şekilde gösteren 

ABD ve Çin arasında yapılan ticaret savaşlarıdır. Bu durum sadece çekişme içinde olan iki ülkeyi değil, aynı 

zamanda küresel ekonomiyi de etkilemektedir. Yani buradan çıkarılan sonuç, Sayın Erkin Şahinöz’ün de 

dediği gibi, “Paraların değerini devletlerin itibarları belirliyor ve itibar da zor kazanılıp kolay kaybedilen bir 

değer ise mevcut paraların dayandığı değer sisteminin kırılgan bir zemine dayandığını düşünebiliriz. 

ZAMAN TUTARSIZLIK İLKESİ VE ZAMAN TUTARSIZ PARA POLİTİKASI 

UYGULAYAN MERKEZ BANKASI 

 

     Zaman tutarsızlığı problemi, Kydland ve Prescott’un 1977 yılında yazdıkları bir makale dayanıyor. 

Zaman tutarsızlığı özetle şu şekilde açıklanabilir: Merkez bankasının önceki dönemde açıkladığı 

politikalardan farklı hareket etmesi durumunda ortaya çıkan ilkedir. Örneğin merkez bankası, 2019 yılında 

para arzını %5 artıracağını söylemesine karşılık, 2020 yılında %10 artırmışsa zaman tutarsızlık ilkesi 

gerçekleşir ve bu merkez bankasının zaman tutarsız para politikası uyguladığını gösterir. 

     Zaman tutarsız politikaların en büyük sorunu güvenilirliğin yitirilmesine sebep olmasıdır. Kamuoyuna 

duyurduğu politikalardan farklı bir politika izleyen merkez bankaları, zaman tutarsızlığı problemleri ile 

karşılaşacakları için kamuoyunun güvenini kaybederler. Uyguladığı politikalar ile kamuoyunun güvenini 

kaybetmiş bir merkez bankası, zaman tutarsız para politikası uygulayan merkez bankası olarak adlandırılır. 

     Zaman tutarsız para politikası uygulayan bir merkez bankası, kamuoyunun güvenini kaybedeceği için, 

uyguladığı politikalar büyük oranda enflasyonist olacaktır. Hem merkez bankasına güvenmeyen hem de 

paralarının enflasyon etkisiyle erimesini istemeyen yatırımcılar alternatif paralara yönelecek, ülke içerisinde 

meydana gelecek olan döviz artışıyla birlikte ülke para birimi değer kaybedecektir. Günümüzde, yatırımcılar 

bu yüzden daha çok merkez bankası tarafından kontrol edilmeyen, yani devletsiz paraları tercih etmekte, bu 

paralar da kripto paralar olarak anılmaktadır. 
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     Merkez bankaları tarafından kontrol edilen para birimlerinin sorgulandığı bu dönemde kripto para 

birimlerinin hacimleri her geçen gün artmaya devam etmektedir: 

Para 

Birimi 
Piyasa Değeri Fiyat Hacim (24s) Dolaşan Arz Fiyat Grafiği (7g) 

 Bitcoin 
970.348.380.3

52 TL 

52.896,42 

TL 

243.038.149.8

47 TL 
18.344.312 BTC 

 

 Ethereum 
150.330.808.6

35 TL 

1.358,46 

TL 

126.891.447.7

59 TL 

110.662.295 ET

H 
 

 XRP 
60.189.297.32

8 TL 
1,37 TL 

12.412.336.12

1 TL 

44.089.620.959 

XRP 
 

 Tether 
44.656.759.90

5 TL 
7,02 TL 

320.910.856.0

72 TL 

6.361.032.509 U

SDT 
 

Bu tablo 25/04/20 tarihinde oluşturuldu. 

KRİPTO PARA VE KRİPTO PARA PİYASASININ “DOLARI” BİTCOİN  

    Kripto para, en basit tanımıyla kriptografi ile şifrelenmiş dijital paradır. ‘Kripto’ denmesinin sebebi; 

arzının ve değerinin merkez bankalarının veya diğer düzenleyici otoritelerin bilinçli kararlarıyla değil, kendi 

yönetim kodlarına yerleştirilmiş oldukça karmaşık 

protokollerle kontrol edilmesidir. 

     İnternetin yaygın şekilde kullanılmaya başlanması, 

ticari olarak sağladığı katkılara ek olarak bu sistemin 

hızına ve yapısına uygun para birimlerine de ihtiyaç 

duyulmaya başlandı. Bu durum yeni nesil dijital para 

birimlerinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bunlardan en 

ünlüsü, kripto paraların ‘doları’ olan görülen 

Bitcoin’dir. 

     Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adlı 

yazılımcı tarafından yaratıldı. Nakamoto’nun kim olduğu hala bilinmemekle birlikte, bazı forum sitelerine 

yazılan yazılarıyla düşünce yapısına erişmek mümkün. O yazılara göre Nakamoto; küresel bankacılık 

sisteminin geleceği konusunda endişeli, merkez bankalarının verdiği sözlerden çok sanal paranın kod 

yazılımına güvenen, ekonomide devlet müdahalesine karşı olan bir düşünceye sahiptir. 

     Peki, fiziki olmayan bir para nasıl harcanabilir? Basit bir örnekle anlatmak gerekirse, bir mağazadan 

aldığınız ürünlerin bedelini ödemek için kasaya gittiniz ve kredi/banka kartı kullanacaksınız. İşlem 

gerçekleşirken bankanın bu işleme onay vermesi gerekmektedir. Fakat bazen teknik hatalar gerçekleşir ve 

işleminiz tek seferde gerçekleşmeyebilir. İşte bu teknik hatalar burada aracı kurum olan bankanın 

sorumluluğundadır. Bitcoin’de ise aracı bir kurum yoktur, hesap hareketleriniz izlenebilir fakat hesabın 

sahibi olan siz dışında kimsenin iznine ihtiyaç yoktur. 

     Başka bir ödeme şekli olarak; EFT ile ödeme yapmak veya PayPal, Western Union gibi ödeme araçlarını 

kullanarak yüz yüze değilken ödeme yapma ihtiyacı olan bir kişi, araya giren aracılar yüzünden komisyon 

ödemek, yetmezmiş gibi işlemin gerçekleşmesi için uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bunun yanında 

https://coinmarketcap.com/tr/currencies/bitcoin/
https://coinmarketcap.com/tr/currencies/ethereum/
https://coinmarketcap.com/tr/currencies/xrp/
https://coinmarketcap.com/tr/currencies/tether/
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özel bilgilerini de zorunlu olarak aracı ile paylaşıyor. Fakat Bitcoin ve türevlerinde aracı kurum olmadığı 

için hiçbir bilgi paylaşımına ve bekleme süresine gerek kalmadan işlemini saniyeler içinde 

gerçekleştirebiliyor. Peki, bankacılık sistemi yoksa bu işlemler nerede gerçekleşiyor? Bitcoin ve türevi olan 

kripto paraların tamamı Blokzincir (Blockchain) Sistemi adı verilen bir yapıda gerçekleşiyor. 

     Yukarıda bahsedilen Blokzincir’de faaliyette olan Bitcoin ve türevi sanal paraların ortak özelliklerini 

kısaca özetlemek gerekirse: 

• Merkezi bir otoriteye bağlı değiller. 

• Arkalarında bir merkez bankası veya devlet yok. Buradan, paranın arzı ve talebini yöneten bir 

kurumun olmadığı sonucu çıkarılabilir. 

• İşlemleri yöneten banka gibi bir aracı kurum yok. 

• Özel bilgilerin paylaşılmasına gerek yok. 

• Bir merkez bankasına veya aracı kuruma ihtiyaç duymadığı için komisyon, vergilendirme gibi bir 

durum söz konusu değil. 

     Günümüzde bile hala Bitcoin ve türevi sanal paraların, içselliği konusunda birçok eleştiri mevcut. 

Öncelikli sorun fiziki olmamasından kaynaklı, fakat 1971 yılında ABD dolarında meydana gelen 

devalüasyon sonucunda ABD’nin çıkmasıyla iptal edilen Bretton Woods Anlaşması sonucunda zaten 

paraların sanallaşmaya başladığı görülüyor. Bunun yanında Bitcoin, alışverişte kullanılabilirliği açısından 

değişim aracı, yatırım yapılabilirliği açısından değer saklama aracı, muhasebeye uygulanabilirliğinin de 

yakın zamanda uygulamaya çalışılması göz önüne alındığında paranın üç temel fonksiyonunu yerine 

getirmektedir. Para olarak kabul edilebilirliği günden güne artan Bitcoin’in önündeki en büyük engel, 

enflasyon karşısındaki istikrarsız duruşudur. Yine de şimdiden WordPress, Subway, Microsoft, 

Wikipedia, Steam, Bloomberg, Lionsgate Films, Tesla, Dell gibi birçok ünlü işletme Bitcoin ile ödeme 

kabul etmeye başladı. 

 

     Kripto paralara geri dönülecek olursa, şifrelenmiş dijital para olarak da tanımlanabilen kripto paralar para 

ve jeton olarak ikiye ayrılır. Kendisine ait bir Blokzincir’i olan kripto paralara para (coin), hazır bir 

Blokzincir içerisinde işlem gören kripto paralara ise jeton (token) denir. Burada, paraları bir ülkenin ulusal 

para birimi, jetonları ise o ülkede kullanılan madeni para birimi olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla madeni 

para nasıl kendisine bağlı bulunan ulusal para ile aynı ülkede basılıyorsa, jeton (token) da bazı kripto para 

birimlerinin Blokzincir sistemini kullanarak onların sistemiyle çalışmaktadır. Örnek vermek gerekirse, para 

olarak kabul edilen Ethereum’un kullandığı Blokzincir’in içerisinde kendi kayıtlarını oluşturan Tether bir 

jeton (token) olarak kabul görmektedir. Ayrıca karıştırılmaması gerekir ki, Litecoin Bitcoin’in kodlarını 
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kullanmış fakat bu kodlar yoluyla kendisine özel bir Blokzincir oluşturmuştur ve bu yüzden para (coin) 

olarak kabul edilmektedir. Ek olarak, buradan doğmakta olan altcoin kavramı, “Alternatif Kripto Para” 

tanımının kısaltılmışı olup, Bitcoin dışında kalan kripto paraları tanımlamak için kullanılmaktadır. 

     Herkesin aklındaki soru: Kripto para ile alışveriş nasıl gerçekleşmektedir? Kripto paralar güvenilirlik 

konusunda iki nedenden ötürü insanları endişeye sürüklemektedir: Gizlilik ve güvenlik. Tabi ki Blokzincir 

Sistemi oluşturulurken bu gibi durumlar da göz önüne alınmıştır. Kriptolojide iki şifreleme tekniği kullanılır. 

Birinci teknik olan simetrik şifrelemede bilgiyi şifrelemek ve çözmek için sadece bir anahtar kullanılırken, 

asimetrik şifrelemede ise açık anahtar adı verilen bilgiyi şifrelemek ve kapalı anahtar adı verilen şifreyi 

çözmek için iki anahtar kullanılır. 

 

     Bu durum örneklendirilirse, A kişisi B kişisinden gizli bir belge alacak. A kişisi bu belgenin gizliliğini ve 

güvenliğini saklamak adına açık anahtar ve özel anahtar üretir. Özel anahtar belgenin şifresini çözmesi için 

kendisinde kalırken açık anahtarı belgeyi şifrelemesi için B kişisine yollar. Açık anahtar yoluyla şifreleme 

işlemini yapan B kişisi belgeyi A kişisine yollar. Eğer belge yolda iken yanlış birinin eline geçerse bu kişinin 

elinde özel anahtar bulunmadığı için belgeye ulaşması mümkün olmayacaktır. Belge sorunsuz bir şekilde A 

kişisine ulaşırsa, A kişisi elindeki özel anahtarla şifreyi çözecek ve belgeye ulaşabilecektir. Blokzincir 

Sistemi’nde de belge/bilgi paylaşımı ve hatta alışveriş bu şekilde yapılmaktadır. 

BİTCOİN’İN YÜKSELİŞİ  

 

     2008 Küresel Finans Krizi’nden sonra, 31 Ekim 2008 tarihinde Nakamoto, Bitcoin para birimini 

tanımlayan ve para biriminin kopyalanmasını önlemek için çift harcamayla ilgili sorunu çözen makaleyi 

metzdowd.com adlı kriptografi mail grubunda yayınladı. Sadece 9 gün sonra, 9 Kasım 2008 tarihinde 
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Bitcoin projesi, açık kaynak yazılımının geliştirilmesi ve dağıtılması üzerine odaklanan bir topluluk işbirliği 

sitesi olan SourceForge.net’de yayınlandı. 

3 Ocak 2009 tarihinde, Satoshi Nakamoto, Bitcoin’in ilk bloğu olan genesis bloğunu kazıyarak 50 

Bitcoin’den oluşan ilk blok madenciliği ödülünü kazanmasından bir hafta sonra, 2140 yılına kadar toplam 

21 milyon Bitcoin yaratacak üretim sisteminin Bitcoin 0.1 sürümü yayınlandı. 12 Şubat 2009 tarihinde 

Satoshi ve büyük destekçisi Hal Finney arasında ilk Bitcoin transferi gerçekleşti. 

     Bitcoin Market adı verilen ilk Bitcoin borsası 6 Şubat 

2010 doğdu ve bundan sadece aylar sonra 22 Mayıs 2010’da 

Bitcoin’in değişim aracı olarak ilk kullanımı, bir 

yazılımcının 25 dolar değerindeki pizzaya 10.000 Bitcoin 

ödemesi ile gerçekleşti. 15 Ağustos 2010 tarihinde Bitcoin’in 

hatalı doğrulanmasına neden olan bir güvenlik açığı keşfedildi 

ve bu açık 184 milyar Bitcoin’in üretilmesine neden oldu. 

     2011 yılına gelindiğinde Bitcoin, online oyunlar üzerinden 

uyuşturucu vb. yasadışı ticaretlerin yapıldığı bir para haline gelerek olumsuz yorumlar aldı. 28 Ocak 2011’de 

toplam Bitcoin sayısının %25’i üretildi. Nisan 2011’de ilk altcoin olan Namecoin yaratıldı ve Time dergisi 

Bitcoin ile ilgili bir makale yayınladı. 

     2013 yılına gelindiğinde, bu tarih Bitcoin için bir dönüm noktası oldu. Bu yılda; ilk Türk Bitcoin borsası 

olan BTCTurk açıldı, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) Bitcoin ile ilgili bir basın 

açıklaması yaptı ve Çin Merkez Bankası Bitcoin işlemlerini yasakladı. Bitcoin fiyatı %20 oranında düşüş 

gösterdi. Kısaca bu yılda gerçekleşen, ülkelerin Bitcoin’i anlamlandırma ve yasaklama çabaları Bitcoin’in 

para olarak tanınmaya başladığının göstergesidir. 

     30 Temmuz 2015 tarihinde, Bitcoin’den sonra kripto paralarda hatırı sayılır derecede sözü geçen 

Ethereum doğdu. Mart 2016’da Japonya hükümeti Bitcoin ve türevi kripto paraları tanıdığını açıkladı. 1 

Ağustos 2017 tarihinde Bitcoin ikiye bölündü ve ilk çatallanmasını yaşayarak Bitcoin Cash’i ortaya çıkardı. 

     14 Eylül 2017’de JP Morgan CEO’su Jamie 

Dimon “Bitcoin’in sonu iyi olmayacak” dedi. 

Fakat 2017 yılından itibaren düzenleyici finansal 

kuruluşlar ve hukukçular nezdinde Bitcoin’in 

yasal bir para birimi olarak benimsenme süreci hız 

kazandı ve piyasa hacmindeki artışla birlikte 

Bitcoin’in değeri 20.000 dolara kadar yükseldi. 7 

Eylül 2019 tarihi itibariyle Barimeks verilerine 

göre Bitcoin yaklaşık olarak 60.000 Türk Lirası 

(10.500 dolar) değerine ulaşmıştır. Şu anda 

Bitcoin 46.360 Türk Lirası olup 6920 dolara 

eşdeğerdir. 

     Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Arjantin, Avustralya, Belçika, İngiltere, Brezilya, 

Bulgaristan, Cezayir, Çin, Danimarka, Estonya, Filipinler, Güney Afrika, Fransa, Güney Kore, Hırvatistan, 

Hindistan, Hong Kong, İzlanda, Hollanda, İrlanda, İsrail, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Jameika, Japonya, 

Kanada, Kıbrıs, Kolombiya, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Malta, Meksika, Nikaragua, Norveç, 
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Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Suudi Arabistan, Şili, Tayvan, 

Tayland, Türkiye, Ürdün, Vietnam, Yeni Zelanda, Yunanistan, Zimbabve gibi ülkelerde kripto paralar 

mevcut durumda yasal görülmekte ya da yasal olup bazı caydırıcı hükümler içeren kararnameler 

yayınlanmaktadır. Bitcoin mevcut durumda Bangladeş, Bolivya, Ekvator, Kırgızistan, Nepal gibi ülkelerde 

yasadışı ilan edilmiş olup alım satımına izin verilmemektedir. Asya’da ve bazı bölgelerde resmi ödemelerde 

kullanılan Bitcoin, Avustralya’nın doğusunda yer alan bir ada ülkesi olan Vanuatu’da 44 Bitcoin karşılığında 

vatandaşlık hakkına sahip olma ayrıcalığını dahi sağlamaktadır. 

KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ , BLOKZİNCİR SİSTEMİ  VE DAĞITIK 

KAYIT SİSTEMİ  

 Kripto para üretilmesine kripto para madenciliği denir. 

Kripto paraların en ünlüsü olan Bitcoin’in madenciliği 

ele alınacak olursa, en başta ortalama her 10 dakikada 

bir blok üretilmesi hedeflenmekteydi. Aynı bloğu 

üretmek için ağda bulunan bütün madenciler yarışır ve 

bloğu oluşturan madenci Bitcoin ödülünü alır. 

     Blokzincir’de Bitcoin’in yapısına bağlı olarak blok 

oluşturdukça kazanılan ödül her blokta azalmaktadır. 

Satoshi Nakamoto Bitcoin hakkında teknik yazı 

yayınladığında toplamda 21 milyon adet Bitcoin olacağından bu Bitcoinlerin yaklaşık olarak 2140 yılına 

kadar kazılacağını belirtmektedir. Ancak ağda madencilik ödülünü sabit olarak belirlemektense belirli 

aralıklarla yarılanan ödül şeklinde tasarladı. Ödül miktarı 3 Ocak 2009 tarihinde (Genesis bloğunun üretildiği 

tarih) 50 Bitcoin (BTC) idi. Bitcoin blok ödülü yaklaşık olarak her 210,000 blokta bir yarılanıyor. Yani 

yaklaşık olarak her 4 yılda bir ödül yarı yarıya azalıyor. Bunu yapan sistemdeki bir aktör değil, aksine 

sistemin kendisi olan Blokzincir’dir. Ödül yarılanmasının (Halving) en büyük amacı Bitcoin’e erken 

güvenen insanları ödüllendirmektir. 

 

     Burada çok önemli bir konu daha var. Ödül yarılanmasıyla madenciler aynı ekipman ve işlem gücü ile 

%50 daha az Bitcoin üretir, yani Bitcoin üretim maliyeti birden bire ikiye katlanır. Artık Bitcoin üretmek 

%50 daha zor olacağı için, ödül yarılanmasından önce üretilen Bitcoin’lerin fiyatı da yükselecektir. 2012 

yılında gerçekleşen birinci ödül yarılanmasında 2,14 dolar olan Bitcoin’in fiyatı 1132,26 dolara (yaklaşık 
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529 kat değerlenme) yükselmiştir. 2016 yılında gerçekleşen ikinci ödül yarılamasında ise, değeri 198,59 

dolardan 19498,63 dolara (yaklaşık 98 kat değerlenme) yükselmiştir. 

     Ödül yarılanmasının yanında kripto para 

madenciliğinde önemli bir kavram daha vardır, 

buna çatallanma(Forking) adı verilir. Bitcoin 

üzerinden örneklendirmek gerekirse, 

Bitcoin’in bloğunun standart bir büyüklüğü 

bulunmaktadır (1 MB, 2MB vb. gibi 

bilgisayarda dosya boyutları için kullanılan 

büyüklük ölçümlerinden bahsediliyor). Eğer 

bu standart blok büyüklüğünde artma şeklinde 

bir değişikliğe gidilirse ve bu değişiklik 

sistemde sürekliliği bozmayarak herkes 

tarafından benimsenirse, bu durum sistem 

tarafından kabul edilerek zincirin çatallanma 

yoluyla devam edilmesine olanak sağlar. Bu 

duruma gönüllü çatallanma adı verilir. Eğer bu değişikliği benimseyecek kadar ya da reddedecek kadar 

büyük bir madenci kitlesi yoksa ama iki farklı görüşü savunan bir kitle mevcut ise, zincirde ikiye bölünme 

meydana gelir ve buna da zorunlu çatallanma adı verilir. 

     Bitcoin’de yaşanan önemli çatallanmalardan bazıları ve gerçekleştiği tarihler şunlardır: 

Bitcoin Cash 1 Ağustos 2017 

SegWit (Gönüllü 

Çatallanma) 
24 Ağustos 2017 

Bitcoin Gold 25 Ekim 2017 

Bitcoin Diamond 24 Kasım 2017 

Bitcoin God 25 Aralık 2017 

Bitcoin Atom 24 Ocak 2018 

 

     Blokzincir Sistemi’nden bahsedilecek olursa, kaba bir tanımla kripto paraların bankacılık sistemi 

denebilir. Burada bankacılık sisteminden en büyük farkı, kendisini yöneten bir merkez bankası veya 

denetleyen bir denetçi firmanın olmamasıdır. Blokzincir Sistemi kendi işleyişini kendisi yönetir ve denetler. 

Sistemin çalışanları da sistemin işleyişini sağladıkça ödülleri olan Bitcoin’i alan madencilerdir. 

     Blokzincir sisteminin tanımını kripto paraların Bitcoin’den 

sonra en çok tercih edilenlerinden biri olan Ethereum’un 

kurucusu Vitalik Buterin şöyle yapmıştır: “Bu öyle sihirli 

bir bilgisayar ki isteyen herkes program yükleyebilir ve bu 

programları kendi başlarına çalışması için bırakabilirler; bu 

bilgisayarda ayrıca her programın mevcut ve geçmiş bütün 

durumları her zaman herkes tarafından görülebilir; aynı 

zamanda bu bilgisayar zincirdeki programların Blokzincir 
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protokolünün tam olarak belirttiği şekilde işlemeye devam edeceğini kripto-ekonomik olarak güvenceye 

alınmış bir garanti taşımaktadır.” 

     Kripto paralar konusunda şu an için en büyük tehdit kuşkusuz siber saldırılara maruz kalarak çalınmaları 

durumudur. Zaten kripto paralar konusunda insanları en çok korkutan da budur. Bankadaki paranızın başında 

güvenlik görevlileri bulunabilir veya devlet belirli bir miktara kadar paranıza güvence verebilir. Hatta devlete 

de güvenmiyorsanız paranızı evdeki kasanıza koyabilirsiniz. Fakat kripto para gibi elle tutamadığınız bir 

şeyin nasıl güvende kalacağını bilmemek sizi huzursuz eder. Kripto paralar için de aslında sanal olarak şifreli 

kasalar bulunur ve bunları aşmak aşırı zordur. Yine de olur da bir hırsızlık durumu gerçekleşirse burada 

hırsızlığa izin veren şey kripto para değil, Blokzincir Sistemi’nin kendini işleten yapısındaki açıklardır. Tabi 

bu sistem sürekli kendini geliştirmeye devam etmektedir. Kripto paralara yönelik siber saldırılara bir örnek 

vermek gerekirse 2019 yılının Mayıs ayında, yılın en büyük kripto para soygunu gerçekleşmiş, olayda 

toplam 40 milyon dolar değerinde 7.000 adet BTC çalınmıştır. Soygunun gerçekleştiği kripto para borsası 

olan Binance bunları sigorta fonundan karşılasa da olay Binance’in itibarını lekelemiştir. 

     Kripto paraların belirli merkeze bağlı olmadığından ve yönetici aktörleri bulunmadığından bahsedilmişti. 

Güvenlik konusuna gelindiğinde ise, dağıtık kayıt sistemi sayesinde, kripto paralar belirli bir yerde değil, 

birden çok yerde ve birden çok kontrol mekanizması ile saklanarak güvence altında tutulur. Dolayısıyla 

sistem, verileri herhangi bir silinme, bozulma, kayıp ve saldırı durumuna karşı alternatif yollarla 

korumaktadır. Bunu, bankada bulunan paranızın aslında aynı anda birçok bankada bulunduğu şekilde 

örneklendirebilirsiniz. Böylece paranızın olduğu bir bankada soygun meydana gelmesine rağmen paranızın 

bulunduğu diğer banka sizi güvence altına alacaktır. Aynı şekilde, online bir alışveriş esnasında güvenlik 

amacıyla günümüzde sıklıkla tercih edilen 3D Secure (Güvenli ödeme) yazılımına benzetebilirsiniz. Burada 

da sistem aynı şekilde işlemekte, ödemeyi alan taraf hizmeti veya ürünü almadan satıcı taraf parasını 

alamayacağını bilmektedir. Bütün bunların yanında Blokzincir de aslında bir dağıtık kayıt uygulamasıdır. 

     Kripto para güvenliğine değinmişken 

kripto paraların saklanma yönteminden de 

bahsetmek gerek. Kripto paralar, bir yazılım 

olan elektronik cüzdanlarda 

saklanabilmektedir. Bu yazılım, kripto para 

gönderme ve alma işlemlerini 

gerçekleştirmek için kullanılan açık ve özel 

anahtarları üretmekte ve saklamaktadır. 

Burada en önemlisi olan özel anahtarın 

gizliliğinin ortadan kalkması, banka 

kartınızın şifresinin öğrenilmesi ile eş değer 

sonuçlar doğurur. 

     Kripto para cüzdanları, sıcak ve soğuk cüzdanlar olarak ikiye ayrılır. İnternete bağlı olarak kullanılabilen 

sıcak cüzdanlar, bilgisayar ve mobil gibi çevrimiçi cihazlarda kullanılabilen cüzdanlar olup cihazlara bir 

virüs bulaşmadığı sürece güvenli olan bir cüzdan türüdür. Çevrimdışı olarak kullanılmakla kalmayıp USB 

gibi cihazlarda tutulan cüzdan türü ise soğuk cüzdanlardır. Hatta cüzdanlara ücret ödemek istemeyen veya 

güvenlik konusunda şüpheleri bulunan kişiler soğuk cüzdan olarak bir kağıdı da tercih edebilmektedirler. 
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BANKACILIK SİSTEMİNİN GELECEĞİ VE FİNANSAL KRİZLER  

 

Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar, mevcut sistemden kopuk alternatif bir para ve parasal sistem vaat 

ederek piyasaya girdi. Kendini yeni bir varlık sınıfı olarak gösteren kripto paraların işlem gördüğü sistem 

olan Blokzincir Sistemi, ağın güvenliğini sağlarken aynı zamanda “geliştir-kazan” mantığıyla bir devlete 

veya bankaya ihtiyaç duymadan, sadece sistemi kullananların varlığıyla gelişen bir teknolojiydi. Bugünün 

kusurlu finansal sistemi göz önüne alındığında yeni ve merkezi olmayan bir sistem kullanıcılara fazlasıyla 

cazip gelmişti. Peki insanları merkezi piyasadan uzaklaştırıp merkezi olmayan piyasaya çeken bu yapı 

bankacılık sistemini nasıl etkileyecekti? 

     Teknolojiye çok yatkın, tutucu olmayan ve yenilik 

seven gençlerin bankaların aldıkları aşırı işlem 

ücretleri, yavaş işlemler, kredi çekmenin zorluğu gibi 

sebeplerden dolayı kripto para dünyasını tercih etmesi 

geleneksel bankacılık sisteminden uzaklaşmaları 

anlamına gelmektedir. 10 Nisan 2019 tarihinde IMF 

İdari Direktörü Christine Lagarde, kripto paraların 

bankacılık sistemi üzerindeki etkilerine yönelik bazı 

açıklamalarda bulundu: “Bence kripto, varlık, para ya 

da adına ne derseniz deyin dağıtık kayıt teknolojisi 

kullanan her şey sistemi sallıyor. Gerekli olan istikrarı 

kaybetmemize neden olacak, sistemi çok fazla sarsan 

yenilikleri istemeyiz.” 

     Bankacılık sisteminde, sistemde meydana gelen gelişmelere rağmen alınan yüksek komisyonların yanı 

sıra oluşan düşük karlar yatırımcılar için büyük sıkıntı yaratmaya başladı. Ek olarak sistemde meydana gelen 

bir sıkıntının nelere yol açacağını kapitalizmin son krizlerinden biri olan 2008 Küresel Finans Krizi sırasında 

gördük. İşi ve geliri olmayan insanlara verilen krediler, bankacılık sisteminde geri döndürülemez bir finansal 

açık yarattı ve sistemin küresel çapta çökmesine sebep oldu. Benzer bir örnek olan 1998 Asya Krizi’ne 

gelinecek olursa, devlete bağlılığı bulunan şirketlere verilen krediler sebebiyle bankaların yarattığı aşırı 

borçlanma ve karşılanmayan yükümlülükler, devlete yüklü bir borç olarak geri dönmüş ve bir krize sebebiyet 

vermiştir. Bu durum iktisat dilinde eş-dost kapitalizmi olarak adlandırılmaktadır. 



 

14 | S a y f a  
 

     Görüldüğü üzere bankacılık sektörünün işleyişinde meydana gelen en ufak bir aksaklık ve tarafsızlık 

ilkesinin bozulması sonucu meydana gelen eş-dost kapitalizmi sonucunda sistem finansal krizlere açık hale 

gelmektedir. Blokzincir ise, sistemde bir yönetici ve denetçi mekanizma olmaması, hızlı ve komisyonsuz 

işlem gerçekleştirmesi ile bankacılık sisteminin önüne geçmektedir. Ek olarak, krizlerden bahsetmişken, 

yukarıda bahsedilenler zaten 2008 Küresel Finans Krizi sonrasında düşünülmüş olup özellikle iki kripto para 

birimi olan Ethereum ve Ripple, başka bir küresel finansal krizin etkilerini azaltmak için araçlar sağlayan 

uygulamaların üzerine inşa edilmişlerdir. 

     Ethereum, sınırsız fiat (üzerindeki yazılı değer kadar 

satın alma gücüne sahip para) baskısı çağında, insanların 

günlük ticarette kullanabilecekleri güvenilir, istikrarlı bir 

para birimi oluşturmak amacıyla üretilen bir kripto para 

birimidir. Bugün istikrarlı bir para birimi oluşturmak, 

ulusal para biriminin yalnızca 2018’de ABD dolarına 

karşı %51 oranında değer kaybettiği Arjantin gibi 

yerlerde önemlidir. Dijital para birimlerinin çalışması 

için, bankaların yeni ekosisteme uyum sağlaması ve 

altyapılarını değiştirmeleri gerekiyor ve bunun 

gerçekleşmesi zaman alacaktır. 

     Ripple ise, işletmelerin ve tüketicilerin yararına 

tüm bir endüstriyi yükselten ve yaklaşan likidite 

krizini doldurmak için kendilerini mükemmel 

konumlandıran bir şirket örneğidir. Ripple gerçek 

zamanlı brüt ödeme sistemi, döviz bozdurma ve 

havale ağıdır. İşte bugünkü bankacılık sisteminde 

meydana gelen aksamalar, zaman alan işlemler ve 

yüksek komisyonların çözümü olarak piyasaya 

çıkmaktadır Ripple. 

COVİD-19 PANDEMİSİ VE KRİPTO PARA  

    2019 yılının son aylarında başlayan ve 

2020 yılının tamamı boyunca gelişen 

olaylar, kripto para birimlerinde yukarı 

yönlü bir harekete sebep olmaktadır. 

ABD ve İran arasında yaşanan gerginlik 

sonrasında tırmanışa geçen Bitcoin, 

bütün kripto paraların kendisini takip 

etmesini sağlamıştır. Devam eden 

dönemde meydana gelen jeopolitik 

çatışmalar sonucunda bireysel ve 

kurumsal yatırımcılar, varlıklarını daha 

korunaklı ve her bölgede kullanılabilir 

olarak gördükleri kripto paralara yöneltmiştir. Bu süreçte Bitcoin önderliğindeki kripto paralar yükselişe 

geçerken, hisse senedi piyasaları düşüşe geçmiştir. 
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     Grafikte Covid-19 salgınının ülkelerin çoğuna yayıldığı Şubat ayında BTC/USD paritesindeki büyük 

yükseliş görülmektedir. Aynı şekilde Mart’ın ikinci yarısında Covid-19 sebebiyle ABD’de artan ölüm 

oranları yatırımcıların dolardan Bitcoin’e kaçışını net bir şekilde göstermektedir. 

     Yine 2019 yılının son aylarında, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak 2020 yılında tüm dünyayı hızla 

etkisi altına alan ve Covid-19 olarak adlandırılan korona virüsünün etkisiyle piyasada oluşan belirsizlik 

ortamı, kripto paralara olan güvenin artmasını sağlamıştır. Hatta G-20 Zirvesi dahil olmak üzere, birçok 

toplantıda dijital paralar ve kullanım alanları tartışılır hale gelmiştir. Virüsün yayılmasıyla birlikte küresel 

ekonomide durgunluk yaşanmaya başlamasıyla ABD Merkez Bankası FED’in önderliğindeki merkez 

bankaları, faiz indirme politikası uygulamaya başlamıştır. FED, faiz oranını 2008 krizinin ardından ilk kez 

sıfıra indirerek daha salgının başlarında “Yeni bir kriz mi?” tartışmalarına sebep olmuştur. 

     Olayın ekonomik boyunun dışında, hala bir tedaviye ulaşamayan korona virüsünün nakit paralar 

üzerinden kalıcı olarak bulaşmasının yaygınlaşması hakkında devlet yetkilileri ve sağlık örgütleri uyarılar 

yapmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü de banknot kullanımı konusunda uyarıda bulunurken temassız 

ödemeyi tavsiye etti. Gelişen olaylar sonucunda Çin, Blokzincir teknolojisini virüsü savuşturmak için çeşitli 

alanlarda kullanarak temas riskini azalttı ve Ocak 2020’de Çin’de 29 Blokzincir uygulaması kullanılabilir 

hale geldi. Almanya Federal Finansal Denetim Otoritesi (BaFin) her türlü dijital parayı finansal ürün olarak 

tanımladı ve ödeme aracı olarak kabul etti. ABD Hazine Bakanlığı kripto paralar hakkında toplantı 

düzenleyerek “Ülkelerden geri kalmamalıyız!” çağrısında bulundu. 2018 yılında kripto paraları dolaylı 

yoldan yasaklayan Hindistan Merkez Bankası, virüsün pandemi haline gelmesi ile birlikte geri adım attı. 

     Sonuç olarak, salgın ve kriz gibi belirsizlik durumlarında ilk 

olarak etkilenen bankacılık ve finans sektörü, hisse senedi 

piyasaları tarihi düşüşlerini yaşayarak kripto para birimlerinin ise 

daha önce hiç görmediği fiyat seviyelerine gelmesine sebep 

olmaktadır. Bu durum, insanların kripto paraları güvenli liman 

olarak gördüklerini ve bu dönemlerde devlete bağlı olan finansal 

sektörlerden çekildiklerini Covid-19 pandemisi sırasında ortaya 

koymuştur.  
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SANAL BİR BRETTON WOODS ANLAŞMASI GERÇEKLEŞECEK Mİ?  

     2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa 

devletlerinin ekonomileri tamamen 

bozulmuş, ülkeler arası gelir farkları zirveye 

çıkmıştı. 1929 Büyük Buhran’ından dersini 

alan ABD, savaşı kendi topraklarında 

yaşamamış olmanın getirdiği avantaj ile 

savaş süresince ekonomisini daha da 

geliştirmek amacıyla altın stoklarını 

artırmış, başka ülkelere yardım edebilecek 

güce erişmişti. Savaş sonucu oluşan 

ekonomik çöküntünün yeni bir küresel kriz 

meydana getirmemesi için ABD’nin 

öncülüğündeki 44 ülke 1944 yılında ABD’nin New Hampshire eyaletindeki Bretton Woods kasabasında 

ekonomik sıkıntı yaşayan Avrupa devletlerinin gücünün nasıl toparlanacağını tartışmak ve bir çözüm yolu 

bulmak üzere toplandı. Bu toplantıda iki önemli uluslararası örgüt olan Uluslararası Para Fonu(IMF) ve 

Dünya Bankası doğdu. IMF’nin amacı ekonomisi sıkıntıda olan ülkelere kısa vadeli ve düşük faizli krediler 

vermek, Dünya Bankası’nın amacı ise üye ülkelerin kalkınmasını ve ekonomik istikrarı sağlamasını 

destekleyerek ekonomik sorunlarını çözmek için uzun vadeli krediler vermek ve yatırımlar yapmaktı. 

     Bretton Woods konferansında alınan en önemli kararlardan bir diğeri altın standardı idi. Altın 

standardına geçiş ile birlikte 1 Ons altın 35 ABD dolarına sabitlendi ve böylece anlaşmayı kabul ederek 

ulusal parasının altına dönüşebilirliğini kabul eden her ülke para birimini aynı zamanda ABD dolarına da 

sabitlemiş oldu. 

     1971 yılında, ABD ekonomisinde meydana gelen sıkıntılar doların devalüasyonunu getirmiş ve bu 

devalüasyonun sonucunda ABD dolarının altına dönüştürülebilirliğini kaldırarak altın standardına son 

vermiştir. Bütün bu yaşananlar sonucunda bilindiği gibi dolar, ulusal para biriminden uluslararası geçerliliği 

olan bir para birimine dönüşmüştür. ABD’nin cari dönemde kapitalizmin en önemli temsilcisi olmasındaki 

en büyük etken de 1944 yılından 1971 yılına kadar süren bu anlaşmadır. Peki neden devlet idaresinde bulunan 

bir piyasa sisteminin şeffaflığı ve istikrarının en çok sorgulandığı bu dönemde kripto paraların uluslararası 

alanda yasallaştırılması için böyle bir sistem yapılmasın? Belki de resmi bir anlaşma gerçekleşmemesine 

rağmen uygulama aslında yapılıyordur: Dünyanın neresinde olursanız olun, kripto para satın almak için 

ödemeniz gereken para birimi büyük olasılıkla ABD 

doları olacaktır. Her ne kadar son yıllarda Türk Lirası 

kullanılarak işlem yapılan kripto para piyasalarına sahip 

olsa da Türkiye’de de bu durum geçerlidir. 

     Buradan çıkarılacak sonuç, fiziki olmayan bir para 

için fiziki olmayan bir Bretton Woods Anlaşması’nın 

başlamış olabileceğidir. Bu durumu en iyi anlatan 

yorumdan yukarıda bahsedilmişti: İnsanların bir şeyi 

para olarak görmesi, o şeyin para olması için yeterlidir. 

Çünkü insan onu mutlaka para olarak kullanacak, ona 

paraya yüklenebilecek bütün işlevleri yükleyecektir. 

Aynı durum bu anlaşma için de geçerlidir. Ortada fiziki 
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veya sözlü bir anlaşma olmamasına rağmen insanlar kripto paraların dolara endeksli olmasını kabul etmiştir. 

Çünkü dolar nasıl yükselerek günümüzdeki haline geldiyse şu an için Bitcoin’in yükselişi de aynı şekilde 

gerçekleşmektedir ve bu durum ABD doları ile Bitcoin arasında bir ilişki kurulmasına sebep olarak beklenti 

yaratmaktadır. Belki de beklentilerle oluşturulan bu yeni anlaşmaya ilerleyen dönemlerde bir isim 

verilecektir: “Bitcoin Standardı”. 

 

     SANAL PİYASA KAPİTALİZMİ Mİ? YOKSA YENİ BİR SİSTEM Mİ?  

     ABD’nin kapitalizmin en büyük temsilcisi 

olmasındaki tek etken yukarıda bahsedildiği 

gibi sadece altın standardı değil elbette. Bir 

diğer etken ise IMF’dir. IMF, yukarıda 

bahsedildiği gibi ekonomik sıkıntılar çeken 

ülkelere kısa vadeli ve düşük faizli krediler 

vererek ülkede ekonomik istikrar oluşturmak 

amacıyla kurulmuştur. Fakat hiçbir kuruluş ve 

ülke gibi IMF de bu kredileri karşılıksız 

vermemektedir. Kredi talep eden ülkeye kendi 

belirlediği ekonomik programları uygulaması 

karşılığında kredi veren IMF, aslında ülkenin ekonomisine müdahalede bulunarak ekonomik bağımsızlığını 

elinden almaktadır. Ayrıca bu dönemde IMF’nin kullanılabilir kaynaklarını ödünç vermesine izin vermek 

amacıyla üye ülkelerin aidatlarının %25’ini altınla ödemesi zorunlu kılınmış ve bu durumun sonucunda 1975 

yılında IMF’nin altın varlıkları 153 milyon Ons’a yükselmiştir. Bu gibi müdahaleler ile ülkelerin 

ekonomilerini yöneten IMF, ülkeleri kapitalizme entegre ederek ABD’nin yüzlerce yıl süresince bile tek 

başına gerçekleştiremeyeceği işi sadece yaklaşık 50 yılda başarmıştır. 

     Son yıllarda IMF, uyguladığı başarısız ekonomik politikalar ile eleştirilere neden olmuştur. İlk olarak 

1998 Asya Krizi’nde uyguladığı etkisiz politikalar ile olumsuz eleştiriler alan IMF, Covid-19 salgını 

esnasındaki yanlı duruşu ile de dikkat çekmiştir. ABD ile mücadelesiyle 2019 yılında gündemde olan 

Venezuela Covid-19 salgınıyla mücadele için IMF’den kredi talebinde bulunmuştur fakat IMF, Venezuela’yı 

yöneten Maduro hükümetini tanımadığını belirterek Venezuela’nın kredi talebini reddetmiştir. Burada ulus 

üstü kuruluş olarak kabul edilen ve ABD tarafından kurulan IMF’nin, devlet tanıma yetkisi varmış gibi 

ABD’nin tanıdığı devletleri tanıyıp, onun tanımadığı devletleri ise tanımadığını söyleyerek hareket etmesi, 

dış politika alanında ciddi etki oluşturacak faaliyetler meydana getirdiği için amacının dışına çıktığı 

görülmektedir. 

     Görüldüğü üzere, ABD’nin ve ABD tarafından kurulan uluslararası ekonomik kuruluşların dünya 

ekonomisinde kapitalizmi uygulama şekillerine bakıldığında mevcut sistem neredeyse bütün insanlar 

tarafından eleştiri kaynağı olmuştur. Fakat kapitalizme yönelen bu eleştirilerin piyasada yeni bir bakış açısı 

oluşturacağı kimsenin aklına gelmemişti. 
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     Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Intel’in en 

önemli elektrik mühendisi olan Timothy May, 

1992 yılında “Kripto Anarşist Manifestosu” adı 

altında bir yazı yayınladı. May bu manifesto ile, 

mevcut sistemin merkezi otoriteden bireysel 

özgürlüğe, kriptolojiye ve network topluluğuna 

evrilmesi için bir devrim çağrısı yapmaktadır. 

Cypherpunk akımının kurucularından olan Eric 

Hughes, 1993 yılında “Cypherpunk 

Manifestosu” yazısında kişisel bilginin özgür bir 

toplum yapısı için anahtar olduğunu öne sürerek 

bunun siyasi otoriteler veya büyük şirketlerin kontrolünde ve gözleminde olamayacağını savunmuştur. 

Cypherpunk aslında bir grup insanın Büyük Birader’e baş kaldırısıdır. Buradaki Büyük Birader, George 

Orwell’ın 1984 romanında yer alan basit bir karakter değil, FBI ve NSA gibi birçok istihbarat örgütüdür. 

Cypherpunk’ın varlığının kabul edilebilir kılınması ise ABD vatandaşlarının özel hayatlarının gizliliğini 

yasal olmayan yollarla gizlice ihlal ettiğini açığa çıkaran eski CIA ve NSA çalışanı Edward Snowden ve 

ABD’nin bir devlet olarak yaptığı gizli ve yasadışı faaliyetlerini belgeleyerek 2006 yılında kurduğu 

WikiLeaks adlı sitede kamuoyuna yayınlayan Julian Assange ile oldu. Merkezi otorite olmadan bireysel 

özgürlüğe dayanan bir felsefeye sahip olan Cypherpunk, şeffaf bir network ağının da kullanıcısı ve 

savunucusu olarak bütün bu eylemlerle tüm dünya vatandaşlarına seslenmektedir. 

     Düşünüldüğünde bu özelliklere sahip olan, 

merkezi otorite tarafından yönetilmeden 

sadece kullanıcıların işleme devam etmesi ile 

piyasasını çalıştırmaya devam eden, şeffaf bir 

dijital para geliyor akla: Kripto paralar. 

Özellikleri göz önüne alındığında kripto 

paraların kapitalizme, özellikle piyasa 

kapitalizmine, karşı olduğu söylenebilir. Başka 

bir değişle, kripto para piyasasının kapitalizme 

karşı oluşturulmuş bir piyasa sistemi 

olduğundan bahsedilebilir. Bu şekilde 

düşünüldüğünde çok cazip gelen kripto 

paralar, güncel küresel ekonomik sistem düşünüldüğünde bir soruyu daha akla getirmektedir: Ya böyle 

değilse? 

     Blokzincir teknolojisi, günümüze kadar geçen zamanda sürekli gelişti ve genişledi. Gerçekleşen her 

gelişme yatırımcıları daha çok çekmeye başladı. Sanal piyasanın “Bretton Woods Anlaşması ve Altın 

Standardı” gibiydi: Kullanıcılarına daha iyi bir sistem vaat ederek (Bretton Woods’ta Avrupa ülkelerinin 

yeniden imarı gibi) kendine bağlılıklarını sundukça, yani madencilik yaptıkça (IMF ve Dünya Bankası’nın 

üye ülkelere yardım etmesi gibi) onlara daha fazla ödül ve komisyonsuz bir piyasa sunuyordu (üyelere verilen 

düşük faizli kredilerle ekonomik istikrarı sağlamalarına yardımcı olmak). İktisatta bu konuyu açıklayan çok 

önemli bir kavram var:  

Avusturyalı-Amerikalı iktisatçı Joseph Schumpeter tarafından ortaya atılan bu kavram “Yaratıcı 

Yıkım”dır. Schumpeter bu kavramı kısaca “Her yeni icat bir yıkıcılık barındırır” diyerek açıklar. Diğer bir 
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değişle, “Yapmak için yıkmak gerekir”. Ya günümüzde mevcut sisteme karşı oluşu ve avantajlarıyla cazip 

görünen kripto para piyasası sanal piyasa kapitalizminin oluşumu ise? 

     Bretton Woods Anlaşması ve Altın Standardı 

ile birlikte IMF ve Dünya Bankası, ekonomik 

sıkıntıları olan ülkeleri kalkındırdığı gibi ABD’yi 

daha çok kalkındırdı ve tam 27 yıl sonra bu 

anlaşma son buldu. Dünyanın en zengin 

ailelerinden Rothschild ailesinin sahibi olduğu ve 

İngiltere’nin en ünlü dergilerinden olan The 

Economist dergisinin 9 Ocak 1988 tarihli 

sayısında, dönemine göre anlamsız, günümüze 

göre ise bir o kadar ilgi çekici bir kapakla çıktı. 

Derginin kapağında yanarak ölmesine rağmen 

küllerinden yeniden doğmasıyla bilinen efsanevi 

Anka kuşu görülmektedir. Ayaklarının altında 

yanan bir dolar yığını ve göğsünde de altın benzeri 

tuhaf bir sembole sahip 2018 tarihli bir para 

bulunmaktadır. Haberin başlığı ise “Dünya 

parasına hazırlanın”dır. Bu derginin 

yayınlanmasından tam 30 yıl sonra Bitcoin 

yaklaşık 20.000 dolara ulaşarak tarihi zirvesini 

yapmış ve gözlerin kendisine dönmesine sebep 

olmuştur. Ek olarak, merkezi otoriteden bağımsız 

olan Bitcoin, bu tarihten sonra büyük 

ekonomilerde meydana gelen gelişmelerden 

etkilenmeye başlamıştır. Kripto para yeni bir 

sistem midir yoksa sanal piyasa kapitalizminin oluşumunu mu temsil etmektedir, açıkçası bunu şu an için 

bizim gibi insanlar bilmemektedir. 

 

YAZARIN NOTU 

     Paranın, varlığının ilk zamanlarından kripto paraya kadar geçen süreçte uğradığı dönüşümleri anlatarak 

başlayan bu yazıda, günümüzdeki ekonomik yapının hatalı işleyişi düşünüldüğünde kripto para birimlerinin 

herkes tarafından bir para olarak kabul edilmesi yolundaki bütün sebepler anlatıldı. Barter sistemi ve değerli 

taşlar ile alışverişten sonra paranın dönüşümünde ikinci aşama olan Bretton Woods Sistemi ve Altın 

Standardı dönemine geçildiğinde, paranın istikrarını korumak için başarısız fakat bütün dünya ekonomilerini 

kapitalizme entegre ederek ABD dolarını küresel ekonomik güç yapmak konusunda çok başarılı bir sistem 

olduğu görüldü. Öyle ki, gün geçtikçe kapitalist sistemde paranın işlevi ve gücü, merkez bankaları ve 

devletler gibi yönetici otoriteler tarafından manipüle edilmeye başladı. Bunun yanında savaşlar ve çatışmalar 

neticesinde artan küresel gerilim, para birimlerinin değerlerinde büyük düşüşler yaşanmasına sebep oldu. Bu 

da insanların alım gücünü düşürerek yaşam standartlarını olumsuz yönde etkiledi. Ekonomik sistemin 

sorgulanmaya başlandığı bu dönemde Cypherpunk gibi dönemin siyasal ve ekonomik sistemine karşı olan 

gruplar ve kişiler paraya alternatif bir araç bulma yoluna girdiler: Kripto para. Bu para birimi, arkasında fiziki 
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bir kontrol mekanizmasının olmaması sebebiyle kimi kesimler tarafından sorgulanırken kimi kesimler 

tarafından ilgiyle karşılandı. 

     Gerek bankacılık sistemine kıyasla daha hızlı olması, gerek komisyon ödememek ve özel bilgilerin aracı 

kurum ile paylaşımına gerek duyulmaması gibi sebeplerden ötürü günümüz para birimlerine karşı bir 

avantaja sahip olan kripto para birimlerinin en büyük problemi, enflasyon karşısındaki istikrarsız duruşu 

oldu. Bütün bunların yanında kripto paralar, güvenlik konusuna gelindiğinde de bir dağıtık kayıt sistemi 

teknolojisi olan Blokzincir Sistemi sayesinde kayıp, çalıntı, silinme gibi dış müdahalelere ve aksaklıklara 

karşı korunsa da Blokzincir Sistemi’nde mevcut olan bazı açıklar sebebiyle siber saldırılara maruz 

kalabiliyorlar. Yine de, özellikle Covid-19 pandemisi esnasında kripto paralara artan talep düşünüldüğünde, 

bu onların günümüz para birimlerinden daha az ilgi görmelerine sebep olmuyor. 

     Yine de insanların aklına bir soru geliyor: Neden bu kadar uygun gözüküyor? Kripto para birimlerinin 

günümüz para ve bankacılık sistemine kıyasla olumlu olduğu yönlerinin yanında soru işaretleri oluşturan 

olumsuz ve çok büyük bir problemi de var: Ya düşünüldüğü gibi değilse? Kripto para sistemi de, o dönemde 

Bretton Woods Sistemi sırasında kabul edilen altın standardı gibi günümüz sisteminden daha avantajlı 

gözükmektedir. Fakat Bretton Woods Sistemi’nin sonuna bakıldığında, kârlı çıkan sadece sistemin kurucusu 

olan ABD olmuştur. Başka bir olay ise, The Economist dergisinin tam 30 yıl öncesinden Bitcoin’in 

yükselişini öngörmesidir. Bu olaylardan sonra, Bitcoin’in kaderinin belirgin bir şekilde ABD dolarının 

kaderiyle aynı olduğu görülmektedir. Belki de ilerleyen yıllarda Bitcoin’in mimari Satoshi Nakamoto veya 

kimi kesimler tarafından mimar kabul edilen Cypherpunk grubu ürettiği paranın arkasında duracak ve sanal 

piyasanın da aslında o güne kadar bir Bretton Woods Sistemi olduğu, o günden sonra ise bütün dünya 

ülkelerinin tıpkı ilk sistemde kapitalizme entegre olması gibi sanal piyasada oluşacak yeni bir kapitalizme 

entegre olduklarını gösterecek. Belki de bu görüşler tamamen yanlış çıkacak ve kripto para dönemi paranın 

dönüşümündeki en iyi dönem olacak. Ekonomide geleceğin asla bilinemeyeceği, sadece tahmin edilebileceği 

gibi bu konuda da yapılan yorumlar ve ortaya atılan fikirler asla kesinlik ifade edemeyecek, gerçekleşmeden 

bilemeyeceğiz. 
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