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Son bir yıl içerisinde hızlı bir değer artışı sürecine giren Bitcoin ve kripto paralar doğal olarak 

giderek artan bir ilgi ve merak konusu olmaya başladı. Bitcoin itibari paraların[1] yerini mi alacak?  Ulus 

devletler ve onların merkez bankaları para üzerindeki kontrolü mü kaybediyorlar? Bitcoin değer 

patlaması 1600’lerdeki “lale soğanı balonu” veya 1700’lerdeki “güney denizi balonu” veya 2000’lerin 

başındaki “dotcom balonu” gibi patlaması kaçınılmaz, tarihe geçecek bir finansal balon mu? Bitcoin 

dolardan kaçışın adresi mi oldu? Bu ve benzeri sorular kamuoyunun gündemini giderek daha çok 

meşgul etmeye başladı.  

 

Bilişim Devrimi Işığında Kripto Para 

Bu yazı, Bitcoin ve kripto para sistemlerinin teknik özelliklerinden önce bu yeni fenomeni 

doğuran ve kaçınılmaz kılan tarihsel etmenleri ayırt ederek konuya daha geniş bir perspektiften 

yaklaşmayı amaçlıyor.  Öte yandan Bitcoin ve kripto paralar, bunları olanaklı kılan Blockchain 

teknolojisinin potansiyel uygulamalarından sadece bir tanesi. Ekonomik ve sosyal boyutta geleceğe 



 

 

yönelik esas dönüşüm, Blockchain teknolojisinin olanak sağladığı “akıllı kontrat” ların para dışındaki 

yenilikçi uygulamalarıyla yaşanacak gibi görünüyor. 

Yazıda geleceğe dönük bu boyutu da irdeleyeceğiz ama önce tarihsel etmenlerden birincisiyle 

yani “bilişim devrimi” nin somut ifadesiyle başlayalım. 

 

 

Moore Kanunu 

 

Gordon Moore 

Intel firmasının kurucularından Gordon Moore, 1965 yılında mikroişlemci  üreten Fairchild 

Semiconductors firmasında ARGE direktörü olarak çalışırken bir gözlem yapar. Bu gözlemini de 

Electronics dergisinde yayınlanan ve yarı-iletken teknolojisinin geleceğine ilişkin bir makalede paylaşır. 

Bu gözleme göre, birim alana sığdırılabilen aktif eleman (transistör) sayısı her iki yılda bir ikiye 

katlanmaktadır. Bilgi işlem kapasitesindeki artış hızına ters orantılı olarak bilgi işlem ve hafıza 

maliyetleri de aynı oranda düşmektedir. Transistör, sonuçta açık veya kapalı konumuyla bir bit’lik temel 

“bilgi”[2] birimini ifade ettiği için Moore’un gözlemi en yalın haliyle bilgi işlem kapasitesindeki artış 

hızını ifade etmektedir. Moore’un gözlemi yıllar içerisinde neredeyse şaşmaz bir tutarlılıkla geçerliliğini 

korur. O kadar ki bu olgu Moore Kanunu olarak adlandırılacaktır. 

 

 



 

 

 

 

Yatay eksende yılların yer aldığı grafik, dikey eksende logaritmik skalada 70’li yıllardan itibaren 

piyasaya sürülen ana işlemci yongalardaki aktif eleman sayısını gösteriyor. Grafikteki düz çizgi ise 

Moore Kanunu’nun ifade ettiği gelişimi gösteriyor. 

Moore Kanunu ile ifadesini bulan gelişimi rakamlara dökecek olursak “bilişim devrimi” olarak 

adlandırılan son 50 yıllık dönemde bilgi işlem kapasitesinin 25 kez 2 katına çıktığı veya 225 kat, yani 

kabaca 30 milyon kat arttığı, bilgi işlem maliyetlerinin de 30 milyon kat düştüğü sonucuna varırız. Bu 

gelişme ancak sanayi devrimindeki üretkenlik patlamasıyla kıyaslanabilecek niteliktedir. Ancak bu kez 

makinelerle çoğaltılan sanayi ürünleri değil, Alan Turing’in öngördüğü gibi bilginin bilgiyle işlenerek 

yine bilginin üretildiği yeni türden bir üretim biçimidir sözkonusu olan. 

 



 

 

Bu başdöndürücü süreci ekonomik terimlerle ifade edecek olursak bilgiyi çoğaltma ve 

işlemenin marjinal maliyetinin sıfıra yakınsadığını söyleyebiliriz. Marjinal maliyetlerin sıfıra yakınsadığı 

bir süreçte fiyatlar da kaçınılmaz olarak sıfıra yuvarlanacaktır. Nitekim de öyle olur, bilgiyi işleyen 

yazılımlardan başlayarak dijitalleşerek bilgiye dönüştürülen her şeyin giderek kamusal mala (public 

good) dönüşmeye başladığı bir sürece girilir. 

Moore Kanunu neden önemli? Bitcoin gibi tasarımında onlarca yıl sonrasını hesaba katmak 

zorunda olan bir algoritmanın bilgi işlem kapasitesindeki artışı mutlaka hesaba katması gerekiyordu. 

Nitekim Bitcoin’un arz tarafını belirleyen algoritma, Bitcoin tedavülündeki “azalan verim” özelliğini 

belirlerken Moore Kanunu da hesaba katarak geliştirilmiştir. 

 

Özgür ve Açık Kaynaklı Yazılım 

 

Etmenlerin ikincisine değinmek üzere 
bilişim devriminin ilk yıllarına dönüyoruz. 
1970’lerin ortalarında MIT (Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü) Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zekâ 
Araştırma Laboratuvarında yazılım araştırma 
uzmanı olarak çalışmakta olan Harvard Üniversitesi 
Fizik Bölümü mezunu Richard Stallman, mesleği 
icabı kelimenin gerçek anlamıyla bir hackerdi. 
Görevi gereği yazılım ve donanımları “hack”, 
ederek yani kesip biçip yapıp bozarak araştırma ve 
geliştirme çalışmalarını yürütüyordu. “Hacker” 
terimi de özgün haliyle amatör radyoculuktan beri 
süregelen bu amatör ruhu ifade eder. Stallman da 
o dönemin hacker topluluklarında özellikle hızla 
gelişen yazılım teknolojileri ile ilgili yoğun bir bilgi 
ve deneyim paylaşım sürecini yaşıyordu. Ancak bu 
paylaşım ve geliştirmenin önünde patent ve lisans 
kısıtları ciddi engel oluşturmaktaydı. Oysa 
Stallman’a göre bilgiyi çoğaltmanın herhangi bir 
maliyeti olmadığı gibi bilgiyi paylaştığınızda bilgiden 
mahrum da kalınmıyordu. Bilgi üretiminde maddi 
ürünlerden çok farklı bir durum söz konusuydu. 
Bilginin üzerinde mülkiyet tesis etmek hem anlamlı 
değil, hem de uzun vadede mümkün değildi. 

Richard Stallman 
 



 

 

Stallman, meseleye temelinden yaklaşarak kodları herkese açık bir işletim sistemi yazmaya 

girişti. GNU adını verdiği bu işletim sistemi yazılımlar ailesini herkesin paylaşımına ve geliştirme 

çabasına açtı. Ancak bir sorun vardı. Kötü niyetli bir kullanıcının bunu gidip kendi üzerine 

patentlemesini önlemek ve paylaşımı sürdürebilmek için bu yazılımlara hukuki bir tanım gerekiyordu. 

Stallman, GPL (General Public Licence – genel halka açık lisans) adıyla bir lisans geliştirdi ve paylaşıma 

açık yazılımlar için uygulamaya koydu. Buna göre, GPL lisanslı bir yazılımı kopyalayarak kullanmak, 

üzerinde değişiklik yapmak, çoğaltmak ve dağıtmak serbestti. Yasak olan tek şey ücret karşılığı satmaya 

çalışılsa dahi yazılım kodlarını kapalı tutmaktı. GNU epey yol aldı ancak projenin tamamlanması için bu 

işletim sisteminin temelinde yer alması gereken çekirdek yazılım (kernel) tamamlanamıyordu. 

 

Linus Torvalds 

Bu eksiği 1991’de Linus Torvalds adında bir yükseklisans öğrencisi tamamladı. Tezinde kadim 

UNIX işletim sisteminin kişisel bilgisayarlar için bir türevini geliştirdi ve buna kendi adından devşirerek 

Linux adını verdi. Torvalds da Linux’u GPL lisansıyla paylaşıma açtı. İki çaba birleşince GNU/Linux özgür 

ve açık kaynaklı ilk işletim sistemi olarak hızla yayılmaya başladı. 

Birkaç yıl içerisinde, özellikle de internetin hızla yaygınlaşmasıyla GPL lisanslı yazılımlar artmaya 

ve yaygınlaşmaya başladı. Bugüne gelindiğinde, açık kaynak üretim modeli artık ana akım haline geldi 

diyebiliriz. Özgür yazılım ile açık kaynaklı yazılım arasında erbabının ayrım yaptığı hukuki ve felsefi 

incelikler bu yazının kapsamı dışında. Bizi bu aşamada ilgilendiren, açık kaynaklı yazılımın bir normatif 

tercih konusu olmaktan çok bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış ve yayılmış olmasıdır. 

Yazılımların ücretsiz olması büyük hızda yaygınlaşmasını sağlıyor. Bu ürünler etrafında farklı 

ölçülerde katkıda bulunan çok kalabalık bir kullanıcı/geliştirici topluluğu oluşuyor; deneyim ve bilgi 

paylaşımı bu ürünlerin hızla hatalarından arınarak dayanıklı ürünler haline gelmelerini sağlıyor. 

Paylaşılan bu bilgi ve deneyim birikimi, eşsiz bir kullanıcı destek kaynağı oluşturuyor. Yazılım öylesine 



 

 

karmaşık, sürekli geliştirme isteyen ve kullanıcı kitleleri kısa sürede milyarları bulabilen bir üretim alanı 

ki şirketler bünyelerinde ne kadar personel istihdam ederlerse etsinler, açık kaynak modelinin yarattığı 

devasa kolektif üretim ve destek gücüyle artık rekabet edemiyor ve birçok yazılım teknolojisi alanından 

çekiliyorlar. Yazılım teknolojisinin en ileri uygulamaları, kâr amacı gütmeyen vakıflar, kolektif 

topluluklar veya Github gibi milyonlarca birey veya gurubun yazılımlarını paylaştığı platformlarda 

geliştiriliyor ve GPL benzeri lisanslarla dağıtılıyor. 

 

 

Küresel ölçekte internet altyapısını çalıştıran sunucu bilgisayarların içinde Linux/Unix kullanım 

oranı istatistikleri %70 ile %98 arasında değişebiliyor[3], aktif web sunucularının %87’si[4], veri 

tabanlarının %47’si açık kaynaklı yazılımlar [5]. Hızla artmakta olan açık kaynaklı veri tabanı yazılımları 

payının birkaç yıla kalmadan patentli yazılımları geçeceği tahmin ediliyor. Dünyadaki süper 

bilgisayarların %99’u Linux işletim sistemiyle çalışıyor. Aktif çalışmakta olan linux sisteminin sayısı 1,7 

milyarı geçiyor. 

 



 

 

Mobil cihaz pazarının %88’ine hakim olan Android işletim sistemi linux tabanlı ve açık kaynaklı 

[6], kalan %12’yi oluşturan iOS (iPhone işletim sistemi) ise görece kapalı olmakla birlikte bir UNIX türevi 

olan açık kaynaklı FreeBSD işletim sisteminden devşirme. Açık kaynaklı yazılımlar ücretli satılıyor 

olsaydı ortada dönecek parasal hacmin tahminleri 300 ile 400 milyar dolar arasında dolanıyor. 

Araştırmalara göre, yazılım mühendislerinin %70’i doğrudan %22’si dolaylı olmak üzere açık kaynak 

projelerine katkıda bulunuyor[7]. 

Peki açık kaynak yazılımları geliştirenlerin getirisi ücret veya hisse değilse nedir ki bu denli 

yaygın bir çalışma biçimine dönüşebiliyor? 

Onlar açısından bakacak olursak kullandıkları ücretsiz yazılım araçlarıyla ücretsiz geliştirdikleri 

veya katkıda bulundukları bu ürünler sayesinde hızla yayılan ve kullanım alanı bulan bir 

yazılım/teknolojide nitelikli uzmanlık kazanma ve adam-saat hizmetlerini yüksek ücret karşılığında 

pazarlama olanağı elde ediyorlar. Bir başka deyişle açık kaynak ekonomisinde üretim araçları ücretsiz, 

ürünler de ücretsiz ancak nitelikli emek ücretli. 

Bilişim devrimi, üzerinde fiyat etiketi olmadan dünyanın ekonomisini belirlemeye başlayan bilgi 

ürünlerini ardı ardına geliştirirken ekonomi bilimini de fiyatın olmadığı bir pazar mekanizmasında 

bunların nasıl dağıldığını açıklamak için yeni teorik araçlar bulmak zorunda bırakıyor. 

Kolektif İşlem Gücü Ağları 

Üçüncü etmeni en güzel anlatacak örnek, uzayda akıllı uygarlık arayışını yıllardır sürdürmekte 

olan SETI enstitüsünün SETI@home projesidir [8]. SETI, akıllı bir uygarlıktan genel sinyali ayırt 

edebilmek amacıyla Hat Creek Radyo Teleskop Gözlemevi’ndeki 40’tan fazla antenle uzayın her 

köşesinden devasa miktarda sinyal kaydediyor. Bu verilerin karmaşık algoritmalarla işlenerek dış 

etkilerden temizlenmesi gerekliliği SETI’nin önünde çok ciddi bir engel yaratıyordu. Bu işi makul sürede 

yapabilecek işlem gücü mevcut değildi. Dönemin en gelişmiş süperbilgisayarının kullanılması halinde 

dahi tüm verinin işlenmesinin yüz yılı aşacağı hesaplanıyordu. 

 



 

 

 

Sene 1999’du ve internet henüz emekleme aşamasındaydı. Ortaya atılan basit bir fikir 

inanılmaz bir işlem gücü yaratılmasına neden oldu. SETI@home adında bir ekran koruyucu 

(screensaver) programı gönüllülere dağıtılacaktı ve makinalarının atıl zamanlarında SETI’den veri 

paketleri indirip işleyerek geri gönderecekti. Eğer akıllı uygarlığa rastlanırsa o veri paketini işleyen 

makinenin sahibi gönüllüye de bir ithafta bulunulacaktı. Bu fikrin tutacağına kimse pek inanmamış 

olacak ki en fazla 1000 kişinin bunu kullanacağını düşünerek bu amaçla basit bir toplama bilgisayar 

devreye alındı. Servis açıldıktan kısa bir süre sonra bilgisayar çöktü. Kullanıcı sayısı bir milyonu geçmişti! 

Sistemler derhal yükseltildi ve SETI@home zaman içerisinde 5 milyon kullanıcısıyla 10 yıl sonrasının en 

gelişmiş süperbilgisayardan bile daha yüksek bir işlem gücünü gönüllülerle yaratmayı başardı. 

“Dağıtılmış Bilgi İşlem”’in ilk ve en parlak örneklerinden birisidir bu. 

Dağıtılmış bilgi işlem, Grid bilgi işlem gibi adlarla anılan kişiden kişiye (peer-to-peer) kolektif 

işlem gücü ağlarının uygulama alanları da hızla yayıldı. Bilimsel araştırmalar dışında Napster, eDonkey, 

BitTorrent gibi dosya paylaşım ağları, mobil cihazlardan trafik hız bilgilerini toplayıp kullanıcılara harita 

üzerinden rota çizen ticari navigasyon uygulamalarına kadar farklı türde dağıtılmış kolektif bir işlem 

gücü ağları doğdu ve çeşitlenerek artıyor. 

 



 

 

Bunlar arasında en yüksek güce ulaşmış olanı kuşkusuz son yıllarda kazandığı yaygınlığıyla 

bugüne dek görülmüş en yüksek işlem gücüne ulaşmış olan Bitcoin madenci ağıdır. Bu olağanüstü 

kapasite 2017’de saniyede 6 milyon tera hash işlem kapasitesine ulaştı. Hash işlemi kriptografide 

kullanılan ve değişken uzunluktaki bir veri kümesini sabit uzunlukta bir şifreye dönüştüren işlemdir. Bir 

tera hash bir trilyon hash olduğuna göre, Bitcoin madenci ağı bir saniyede 6 milyon 1 trilyon, yani 6 x 

10^18 hash işlem gerçekleştirebiliyor demektir. 

Bilişim devrimi, yazılım gibi işlem gücünün de kolektif olarak geliştirilmesini ve kullanımını 

zorunlu hale getiriyor. 

Artık açık kaynaklı bir yazılımla kolektif dağıtılmış bir işlem gücü ağı üzerinde tasarlanmış, 

kişiden kişiye (peer-to-peer) bir nakit sistemi olan Bitcoin’e gelebiliriz. 

Not: “Bilişim Devrimi Işığında Kripto Paralar” başlıklı yazının ikinci bölümünde Bitcoin’un ve 

kripto paraların ortaya çıkışı ve işleyişi ile paranın geleneksel tanımı ve işlevleri ışığında kripto paraların 

değerlendirilmesi; üçüncü bölümünde ise blockchain teknolojisinin ticari, ekonomik ve sosyal boyutta 

getirebileceği potansiyel değişiklikler ele alınacak. 

NOT: Bu yazıda adı geçen Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, piyasa fiyatları yüksek derecede 

oynaklık gösteren riskli yatırım araçlarıdır. Bu yazı, sadece kripto para olgusuyla ilgili genel bilgi 

sağlamayı amaçlamakta olup şu veya bu kripto para birimine yatırım önerisi olarak alınmamalıdır. 

Yazar, bu yazıya dayanarak kripto para yatırımı yapacak okurların uğrayabileceği zararlardan sorumlu 

tutulamaz. 

  



 

 

Açıklama ve Kaynaklar: 

[1] İtibari para veya “fiat money”, altın veya gümüş gibi kıymetli madenler karşılığı basılmayan, 

bir başka deyişle karşılığı olmadan basılan ve ilgili hükümetin “yasal ödeme aracı” (legal tender) olarak 

belirlediği paraya verilen addır. 1960’larda ABD’de özellikle Vietnam Savaşı harcamalarıyla aşırı artmış 

olan dolar hacmi, altın karşılığı kısıtını uygulanması olanaksız boyuta getirince Nixon yönetimi, 1971 

yılında doların altın karşılığı değişim yükümlülüğünü tek taraflı olarak iptal etmiş böylelikle uluslararası 

para sisteminde yeni bir döneme girilmiştir. 2.Dünya Savaşı sonrası Bretton Woods anlaşmasıyla 

tanımlanmış olan para birimleri arasındaki sabit kur rejimi de bu adım sonucunda fiilen son bulmuş ve 

aynı yıl Smithsonian anlaşması ile belirlendiği şekliyle kurların belirli sınırlar içerisinde dalgalanmasına 

olanak verilmiş, bir süre sonra ise kurlar tamamen dalgalanmaya bırakılmıştır. 

[2] Bilgi günlük türkçemizde hem malumat, enformasyon (information) hem de bilgi, irfan 

(knowledge) karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bu yazıda bilgi, birinci anlamda yani Bilgi Teorisinde 

kullanıldığı biçimiyle içeriğinden bağımsız olarak nicel olarak ölçülebilen bir büyüklüğü ifade 

etmektedir. 

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems 

[4] Netcraft web sunucu pazar araştırması, Şubat 2017: 

https://news.netcraft.com/archives/2017/02/27/february-2017-web-server-survey.html 

[5]  DB-Engines Ranking – (Veri Tabanı motorları sıralaması)  https://db-

engines.com/en/ranking_osvsc 

[6] https://www.statista.com/statistics/266136/global-market-share-held-by-smartphone-

operating-systems/ 

[7] https://www.techrepublic.com/article/why-every-developer-is-an-open-source-

developer-these-days/ 

[8] https://setiathome.berkeley.edu/ 
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Bilişim Devrimi Işığında Kripto Para II 

 

 

Birinci bölümde aktardığımız gelişmeler göz önüne alınınca paranın da kolektif bir üretimi 

olabilir mi, küresel internet ağı ulus devletlerin para için sağladığı güven unsurunun yerine geçebilir mi?  

Sorusunun gündeme gelmesi kaçınılmazdı. Birilerinin bu doğrultuda girişimde bulunması da an 

meselesiydi diyebiliriz. Ancak önce “Para nedir?” konusunu biraz açmak gerekiyor. 

Paranın İşlevleri 

Paranın ders kitaplarında tanımlanmış üç temel işlevi vardır: 

Para öncelikle ekonomik “değer” in bir ölçü birimidir. 2500 yıl önce, tek görevi genel değer 

ölçüsü olarak kullanılmak olan bir meta genel kabul görmeye başladı. Bu sayede, malların kendi dışında 

tüm mallar cinsinden birden çok göreli fiyatlarla ifade edildiği takas sisteminin verimsizliği ortadan 

kalktı ve her malın pazarda “para” adı verilen bu meta cinsinden ifade edilen tek bir fiyatı olabildi. Bu 

devrim, ticaretin denizaşırı ölçekte gelişmesine olanak sağladı. Doğal olarak bu görev için karar kılınan; 

altın, gümüş, bronz gibi en dayanıklı ve az bulunur madenlerdi. 

Paranın ikinci işlevi bir değişim aracı olmasıdır. Öncelikli görevi, günlük alışverişlerde el 

değiştirerek ve birden çok işlemde kullanılarak üretilen mal ve hizmetlerin ekonomik sistem içerisinde 

yeterli hızda dolaşımını sağlamaktır. 



 

 

Paranın üçüncü işlevi ise bir değer saklama aracı olmasıdır. Gelirinizi daha sonra tüketmek 

üzere kenara koymak isterseniz bunu sakladığınız metanın en azından değer kaybetmemesi gerekir. 

Kıymetli madene dayalı para en likit, yani hemen kullanılabilir bir araç olarak bu işlevi görür. İtibari kâğıt 

para günümüzde bu işlevi devralmış olmakla birlikte, karşılığında sadece bir yasal güvence bulunması 

dışında enflasyonun yarattığı sürekli değer aşındırma etkisinin gizil bir risk faktörü oluşturduğu 

unutulmamalıdır. 

Paraya ilişkin standart ders kitaplarında fazla yer almayan bir başka özellik daha vardır. Para, 

doğuşundan beri arkasındaki egemenin güvencesi ile tanımlanmıştır. Antik çağlardaki ilk sikkelerden 

beri paranın üzerinde bir devletin egemenlik sembollerinin, monarşilerde kralının, cumhuriyetlerde 

kurucularının simgesinin yer alması boşuna değildir. Egemen devletler, tarih boyunca sadece kendi 

darphanelerinde bastıkları ve üzerine sembollerini mühürledikleri paranın dolaşımına izin vermişlerdir. 

Sahipleri kıymetli madenlerini bastırıp paraya dönüştürmek üzere devletin darphanesine 

getirdiklerinde, egemen devlet para basma tekeline dayanarak bu kıymetli madenin bir kısmını vergi 

olarak tahsil etmiştir. Devletin para basım vergisine/kârına, senyörlük veya beylik hakkı anlamına gelen 

“Senyoraj Hakkı” denir. Dolayısıyla devletler tarih boyunca dolaşımdaki paranın kontrolünü ellerinde 

tutmuşlar, güvencesini sağlamışlar, basımından gelir temin etmişler, muhasebe ve vergilendirme 

sistemlerini bu para birimi cinsinden tanımlamışlardır. Tarihte arkasında bir devletin yaptırım gücü 

(yasaları, kolluk kuvvetleri ve ordusu) olmayan, yarattığı güveni bunlardan almayan bir para birimi 

bildiğimiz kadarıyla yoktur. 

1971 yılı paranın tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. ABD, doların altın karşılığı 

değiştirilebilme yükümlülüğünü tek taraflı olarak iptal edince, herhangi bir kıymetli madenle bağı 

kalmayan, karşılığı sadece devletin yasal bedel güvencesi (legal tender) olan itibari para (fiat money) 

dönemi başladı. İtibari para birimlerine geçilmesi ile birlikte bir yandan hızla büyüyen ekonomilerin 

gereksinim duyduğu para arzının sağlanması kolaylaşıyor ve deflasyonist etkiler aşılmış oluyordu ancak 

öte yandan dünya yeni olgularla, hem enflasyonla hem de kredi köpükleriyle tanışmaya başlıyordu. 

Günümüz finans sisteminde para borç karşılığı yaratılmaktadır. Kısmi rezerv bankacılığı adı 

verilen sistemde yeni paranın yaratılması, bankaların kredi verdiği an bir bilanço kaydıyla gerçekleşir. 

Bankada parası (mevduatı) olan kişinin hesabındaki para aynı anda kredi müşterisinin parası oluverir 

ve aynı bankanın veya başka bir bankanın mevduat hesabına girer. Bir başka deyişle mevduatta kayıtlı 

para bir başkasına kredi olarak kullandırılarak yoktan para yaratılmış olur. Sistemin işlerliği, toplam 

mevduatın yaklaşık %10’unun günlük işlemleri karşılamaya yeteceği ve herhangi bir anda bu orandan 

fazlasının hesaplardan çekilmeyeceği varsayımına dayanır. Aksi halde, mevduat sahibinin talebini 

karşılayacak para sağlanamayacaktır, çünkü aslında yoktur. 

Sistemin güvenliği ve sürekliliği açısından bankalara mevduatın yaklaşık %10’unun “zorunlu 

karşılık”, yani rezerv olarak elde tutma koşulu getirilse de bu sistem özünde dengesizdir. Herhangi bir 

bankada sorun yaşandığı anda bunun diğerlerine de zincirleme etkileri olması kaçınılmazdır. Bu 

nedenle, mevduat sahipleri ve bankalar, mevduat sigortası ve merkez bankası garantileri gibi devlet 

güvenceleri ile korunmak zorundadır. Öte yandan bu güvenceler, bankaların uygun ortamlarda daha 

kârlı ancak o oranda da riskli kredilere kolayca açılmalarına da neden olabilmektedir. Sonuçta ekonomik 



 

 

canlanma süreçlerinde gereğinden fazla para arzı, risk ve enflasyon yaratan, durgunluk dönemlerinde 

de gereğinden fazla parasal daralmaya ve deflasyona yol açan bir sistemdir bu. Ayrıca, bir “nihai kredi 

sağlayıcı” (lender of last resort), yani bir merkez bankasına gereksinim yaratır.   

Kısmi rezerv bankacılık sisteminin dengesizliğinin en acı hissedildiği dönemlerden birisi 

kuşkusuz 2008 küresel finans krizi olmuştur. Bu yıla kadar özellikle gayrimenkul sektöründe ihtiyatsızca 

dağıtılmış ve türevleri ile birlikte kontrolsüz genişlemiş kredi balonu patlayınca batan bankalar, iskambil 

kâğıtlarının birbirini devirmesi gibi giderek herhangi bir sorunu olmayan irili ufaklı diğer bankaları, 

derken 150 yıllık dev bankaları, dev sigorta kuruluşlarını vurmaya başlamış, felaketin yükü reel sektöre, 

oradan küresel ölçekte merkez bankaları ve kamu bütçelerinin üzerine devrolmuş ve birkaç ay 

öncesinde borçlarını çevirmekte sorunu olmayan küçük devletlerin ardı ardına iflas aşamasına geldiği 

zincirleme bir reaksiyonla sonuçlanmıştı. 

Satoshi Nakamoto 

“Satoshi Nakamoto gerçek bir kişi mi, yoksa bir kişinin veya gurubun takma adı mı?” hala 

bilinmiyor. Ancak, küresel finans krizinin doruk noktasında, 150 yıllık Lehman Brothers’ın batmasından 

birkaç ay sonra, 2009 Ocak ayında Satoshi Nakamoto ismiyle metzdowd.com adresindeki kriptografi e-

posta listesinde yayınlanan, kaynakçası dahil 9 sayfalık makale paranın tarihinde bir dönüm noktası 

oldu. “Bitcoin: Kişiden Kişiye Bir Elektronik Nakit Sistemi” adlı makalede [1] merkezi denetimi olmayan 

kişiden kişiye doğrudan transfer edilebilen bir dijital nakit sisteminin nasıl işleyeceği teknik detayıyla 

anlatılıyordu. 

Aynı tarihte Sourceforge yazılım paylaşım sitesinde makalede anlatılan işlevi görecek yazılım 

açık kaynaklı, yani koduna herkesin ulaşabileceği bir yazılım olarak yüklendi, paylaşıma açılır açılmaz da 

kolektif bir işlem gücü ağı olan Bitcoin ağı da oluşmaya ve genişlemeye başladı. Bitcoin internet tabanlı 

kişiden kişiye nakit para sistemi böylece doğmuş oldu. 

Bitcoin adı verilen dijital nakit sisteminin altyapısını oluşturan ve ilerde anlatacağımız dağıtılmış 

muhasebe veri tabanının “Genesis Block”[2] adı verilen ve Nakamoto tarafından gerçekleştirilen ilk 

kaydında, standart datasına ek olarak şu metin de eklenmişti: 

“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks” 

(The Times 3 Ocak 2009; Hazine müsteşarı (Birleşik Krallık), bankalar için ikinci kurtarma 

operasyonunun eşiğinde) 

Bu alıntı hem ilk kaydın gerçekten 3 Ocak 2009’da gerçekleştirildiğini göstermek, hem de kısmi 

rezerv bankacılık sisteminin karşı karşıya olduğu derin krize gönderme yapmak amacını taşıyor olsa 

gerek. 

Bitcoin; açık kaynaklı, yani kodları ve kayıtları herkese açık bir yazılım olarak kolektif bir işlem 

gücü ağında çalışacak şekilde tasarlanmıştı. Başlangıcından bugüne tüm kayıtlar herkesin erişimine 

açık. Bu kayıtlar https://blockexplorer.com/ adresinden taranabilir. Ancak bu kayıtlarda hesap 

sahiplerinin adları yok, sadece hesap numaraları var. Çünkü sistem hesapları gerçek kişiler üzerinden 

https://blockexplorer.com/


 

 

değil, Bitcoin cüzdan hesap numaraları üzerinden takip ediyor. Sistemin tasarımındaki deha yazılım 

kodunda veya kriptografik yönteminde değil. Satoshi Nakamoto’nun yaratıcı çözümü, sistemin veri 

tabanını kolektif bir ağ üzerinde dağıtmış olması. Bu ağı oluşturan her bilgisayarda başlangıcından 

bugüne tüm işlemlerin muhasebe defterinin bir kopyası bulunuyor ve her geçerli işlemde bu kayıtlar 

tüm bilgisayarlarda güncelleniyor. Veri tabanı bir merkezden değil, ağdaki tüm bilgisayarlarda 

dağıtılmış olarak çalışıyor. Dolayısıyla ağın her noktası doğrulama işlemi yapabilecek yetenekte. 

 

 

 

 

Bitcoin Madencileri Ağı 

Peki bu ağ ne yapıyor? Çok basit bir anlatımla, nasıl ki çeklere provizyon alırken veri tabanının 

bulunduğu merkez, yani bir “güvenli üçüncü taraf”’ (trusted third party), yani banka çekin karşılığını 

doğruluyorsa Bitcoin ağında da ilgili transfer için bakiyenin yeterliliğini ağın üzerindeki rastgele 

herhangi bir bilgisayar doğrulayabiliyor. Bir merkez yok. Ağa bağlı her bilgisayar aslında bir merkez. Ağ 

üzerinde yeterli sayıda bilgisayardan (örneğin 10 noktadan) doğrulama alınabiliyorsa mutabakat 

sağlanmış demektir ve transfer geçerli sayılıyor. Geçerli kayıt, kriptografik hash ve sayısal imza 

yöntemleriyle kendisinden önceki kayda şifrelenip bağlanarak işlem blokuna ekleniyor ve tüm 

noktalarda güncelleniyor. 

 



 

 

 

Satoshi Nakamoto’nun dağıtılmış bir ağ üzerinde Blockchain adı verilen zincirlenmiş kayıtlar 

tasarımı “güvenli üçüncü tarafı” (trusted third party) ortadan kaldırıyor, değer transferinin iki tarafı 

arasında doğrudan (peer-to-peer) bir güven sağlayabiliyordu. Her işlem rasgele birden çok 

bilgisayardan doğrulama yaptırmak zorunda olduğundan, ağdaki herhangi bir noktanın (bilgisayarın) 

kırılıp usulsüzlük yapılması yeterli olmuyor, ağdaki bilgisayarların çoğunluğunun aynı şekilde kırılması 

gerekiyor ki bu olanaksıza yakın bir zorluk derecesinde. 

Sistemin güvenliğini sağlayan bir başka unsur, yeni bir işlem blokunu sisteme ekleyebilmek için 

ağdaki bilgisayarın yoğun işlem gücü gerektiren kriptografik bir bulmacayı çözmek zorunda bırakılması. 

Çaba doğrulaması (proof of work) adı verilen bu önkoşul, kayıt zincirinde yeni blok yaratılmasını belirli 

bir zaman ve işlem gücü maliyeti karşılığında gerçekleşmesini sağlayarak bir kişinin aynı anda birden 

çok işlem yapmasını veya bilgisayarların çoğunluğunda (51% attack) hileli bir işlem yapılmasının da 

önüne geçmiş oluyor. Bitcoin ağındaki bilgisayarlar arasında yeni işlem blokunu kayda geçirebilmek için 

kıyasıya bir yarış sürüyor. Bitcoin algoritması sabit bir para arzını sağlayabilmek üzere bulmacanın 

zorluk derecesini değiştirebiliyor. Bilgisayar teknolojisi ve işlem kapasitesi sıçramalar yaptıkça zorluk 

derecesi de sıçrıyor. 

Ağ tasarımı, güvenliği iyi güzel de bu Bitcoin nerede oluşturuluyor, nasıl artıyor? 

Bitcoin yazılımını ve beraberinde güncel muhasebe defterini indiren her bilgisayar, o andan 

itibaren işlem gücünü sisteme katarak işlemleri doğrulamaya ve kayıt hizmeti vermeye başlıyor.  Ve 

artık bir “Bitcoin madencisi” oluyor. Altın madencilerini anımsatan bu adlandırmaya karşın aslında 

yapılan, işlemleri doğrulayan ve kayda geçiren muhasebecinin işine daha çok benziyor. Madencinin 

sisteme sağladığı işlem gücü ve harcadığı elektrik ile verdiği doğrulama ve kayıt hizmeti karşılığında 

sistem bir miktar yeni Bitcoin oluşturuyor ve yeni dolaşıma soktuğu bu Bitcoin miktarı madencinin 

cüzdan hesabına geçiyor. Yeni Bitcoin oluşturulması ve dolaşıma girmesi bu yolla yani gerçek bir hizmet 

ve fiziksel olarak harcanmış bir enerji miktarı karşılığında gerçekleşiyor. Bir Bitcoin oluşturmak için ağın 

toplamında harcanan enerji karşılığının bin dolarlar mertebesinde olduğu hesaplanıyor. Madenci 

ayrıca, yapılan işlemden yaklaşık binde bir oranında bir transfer ücreti kazanıyor. Bitcoin ağının ve 

madencilik teknolojisinin sürekli gelişimini sağlayan bu getiri beklentisi. 

 



 

 

Bitcoin sisteminin belki de en kritik unsurlarından birisi de para arzında bir üst limitin 

tanımlanmış olması. Oluşturulan toplam Bitcoin adedi 21 milyonu bulduktan sonra yeni Bitcoin 

oluşturulmayacak ve madenci gelirleri transfer ücreti ile sınırlı kalacak. 

Bitcoin toplam adedi 21 milyonla sınırlanmış olabilir ancak sistem bir Bitcoin’un yüz milyona 

kadar bölünebilmesine olanak sağlıyor. centiBitcoin (yüzde bir), miliBitcoin (binde bir) hatta “bir 

Satoshi” (yüz milyonda bir) gibi ondalıklı miktarlar transfer edilebiliyor. Bitcoin arzındaki bu üst sınır, 

uzun vadede değer artışının kaçınılmaz olduğu algısını pekiştiren bir unsur. 

Finans Sektörüne Olası Etkileri 

Sonuçta ortada para yerine geçen ne fiziksel ne de dijital bir dosya var. Yani bir yerden bir yere 

giden herhangi elektronik dosya yok. Sadece iki taraf (iki cüzdan) arasında bir değer aktarma beyanı, 

bunun teyidi ve dağıtılmış muhasebe defterine sıralı kaydı sözkonusu. Bu haliyle sistem, paralarımızı 

veri tabanlarında elektronik bir kayıt olarak tutan bankalardan çok da farklı değil. Gönderene eksi 

alıcıya artı yazılan bir kayıt ve tüm bu kayıtları başlangıcından bugüne sırasıyla birbirine şifrelenmiş, 

dijital imzalanmış ve zincirlenmiş bloklar halinde, müdahale etmesi olanaksıza yakın güvenlikte tutan 

dağıtılmış bir muhasebe defteri ve devasa bir kolektif ağ sözkonusu. Bu ağa bir “güven ağı” (network 

of trust) demek de mümkün. Çünkü değer hareketleri ile ilgili tüm kayıtlar (muhasebe defteri veri 

tabanı) ağın her noktasında, yani her katılımcı bilgisayarında güncel haliyle mevcut olduğundan kolektif 

bilgiye (common knowledge) dönüşmüş durumda. Tüm taraflar ağın sağladığı doğrulamaya 

güvenebiliyor. 

Bitcoin’un altyapısını oluşturan Blockchain sisteminin “güven” açısından üçüncü taraflara olan 

gereksinimi ortadan kaldırması, dünyanın her yerine Bitcoin transferinin binde bir gibi çok düşük bir 

maliyetle gerçekleşmesi, transferlerin anonim olarak yapılabilmesi, finansal sistemde önemli bir yıkıcı 

(disruptive) etki yaratma olasılığını gündeme getiriyor [3]. 

Bu olasılık, finans sektörünün bu teknolojiyi engellemek yerine benimseyerek ve uyum 

sağlayarak bundan yarar sağlamaya yöneltiyor. Bu da gerek Bitcoin’un gerekse ilgili uygulamaların 

yerleşmesinin ve kalıcı hale gelmesinin önünü açıyor. 

Öte yandan, bu teknoloji risk sermayesi için yeni bir hedef haline geldi. 2017’ye kadar Bitcoin 

cüzdanları, alışveriş ve borsa uygulamaları, çeşitli Blockchain uygulamaları ve ekosistemine 2017 

itibariyle toplam 1,75 milyar dolar düzeyinde yatırım yapılmış. 

 



 

 

 

Bitcoin kullanımı da giderek yayılıyor. 2017 yılsonu verilerine göre dünya çapında Bitcoin 

ödemesi kabul eden işletme sayısı 11 bini buluyor. 

 

 

 

Bitcoin ödemesi alan işletme sayısını bölgelere göre gösteren harita (12 Aralık 2017 itibariyle) 



 

 

Alternatif Kripto Paralar: Altcoin’ler 

Bitcoin, Blockchain teknolojisinin uygulamalarından ilkiydi. Çok geçmeden aynı prensiple 

çalışan, farklılaştırılmış özellikler taşıyan yeni kripto paralar geliştirilmeye başlandı. Bunlardan her biri 

farklılaştırılmış özelliklerini öne çıkartarak pazara çıkıyor. Kimi Blockchain’den farklı prensipte çalışan 

dağıtılmış kayıt ve mutabakat sistemlerine dayanıyor, kimi işlem süresini kısaltmayı ve günlük 

işlemlerde daha rahat kullanımı hedefliyor, kimisi ise “Şeylerin İnterneti” (Internet of Things) olarak 

adlandırılan cihazlar arası hizmet alışverişinde kullanılmak üzere uzmanlaşıyor. Altcoin’lerin kendi 

aralarında değiştirilebilirliği (convertibility) olmadığı için kriptopara borsalarında (cryptocurrency 

exchange) hepsi Bitcoin cinsinden fiyatlanıyor. Bugün 1300 kadar altcoin dolaşımda ve her gün yeni bir 

ICO (Initial Coin Offering – Kripto para halka arzı) ile yeni bir kripto para yatırımcıların karşısına çıkıyor. 

Teknoloji açık kaynaklı olunca bir Blockchain ağı üzerinde neden herkese kendi kripto parasını 

geliştirme olanağı yaratılmasın? 

Apple firmasının ve ardından Google’ın iPhone ve Android platformlarında üçüncü taraflara 

uygulama (App) geliştirme olanağı sağlayarak ekosistemler oluşturmalarına benzer bir strateji 

Blockchain için de pekala geçerli olabilirdi. Nitekim, Ethereum kendi üzerinde kripto para 

tanımlanmasına olanak veren ilk platform oldu. Bunu yeni platformlar izliyor. Artık kolay 

programlanabilir uygulama arabirimleriyle herkes farklı bir işlevi görecek bir akçe (token) 

tanımlayabilir. 

Bitcoin ve kripto paraların toplam piyasa değeri 650 milyar dolara yaklaştı. Bunun 230 milyar 

doları, yani %35’ini Bitcoin kalanını diğer kripto paralar oluşturuyor. Bu değer, uluslararası para 

transferleri için bir değişim aracının reel talebi mi, yoksa itibari paralara olan güven kaybının yansıması 

olarak bir güvenli liman arayışının talebi mi, gelecek potansiyel değerin bugünden fiyatlanması mı? Bu 

konuda hem yatırım guruları hem finans kuruluşları hem merkez bankaları birbirinin karşıtı görüşleri 

hemen her gün dile getiriyorlar. Konuya yaklaşımda şimdilik karmaşa hâkim. Ancak Chicago vadeli 

işlemler borsasının (CME) ardından da rakibi Cboe’nin 2017’nin Aralık ayında Bitcoin vadeli işlemlerine 

açılması, Goldman Sachs gibi dev yatırım bankalarının 2018’de müşteri portföylerine Bitcoin ve seçilmiş 

kripto paraları dahil edeceğini açıklaması işin rengini değiştirmeye başladı. Milyarlarca dolarlık 

kurumsal yatırım sermayesinin pazara girmesiyle bir yandan volatilitenin azalması beklenirken bir 

yandan da Bitcoin ve kripto paraların kalıcı olacağı teyit edilmiş olacak. 

Bitcoin bir para birimi mi ve sonuçta neyin karşılığı sorularına yanıt ararken cüzdanınızdaki 

paraları çıkartıp masaya koymakta, aşağı yukarı aynı boyutta ve üzerinde farklı rakamların yazılı olduğu 

bu renkli kağıtlara bakıp onlara yüklediğimiz değerin gerçekte neyin karşılığı olduğunu biraz daha derin 

düşünmekte yarar var. 

Sonuçta, Adam Smith’in belirttiği gibi: 

“Para nihayetinde bir algı meselesi.” 

(All money is a matter of belief) 



 

 

 

Gelecek yazıda, Bitcoin ve kriptoparalar bir balon mu? Kalıcı bir para birimi mi yoksa geçici bir 

olgu mu? Bitcoin bir değişim aracı mı yoksa bir yatırım aracı mı? Akıllı kontrat nedir? Akıllı kontratlara 

dayalı yeni iş modelleri neler? Kripto paraların regülasyonu olanaklı mı gibi konuları ele alacağız. 

Açıklama ve Kaynaklar: 

[1] https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 

[2] https://en.bitcoin.it/wiki/Genesis_block 

[3] 475 milyar dolarlık iş hacmini bulan finans alt sektörleri:  Kredi kartları ve ödeme sistemleri 

(Visa, Mastercard v.b.) 

(400 milyar dolar); Para transfer servisleri (Western Union, Moneygram v.b.) 

(15 milyar dolar); Bankacılık yazılımları (Fidelity, Fiserv v.b.) 

(39 milyar dolar); Ödeme donanım sistemleri (NCR, MICROS v.b.) 

(21 milyar dolar). 
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Bilişim Devrimi Işığında Kripto Para III 

 

İlk iki yazımızda ilk kripto para birimi Bitcoin’un işleyişi, özellikleri, altyapısını oluşturan 

Blockchain teknolojisi, benzer çalışma prensipleriyle ortaya çıkmış olan alternatif kripto paralar ve 

bunlar etrafında gündeme gelen ekonomik gelişmelere değindik. Bitcoin, son bir yıldır 10 kat artışla 

sonuçlanan bir değer tırmanışı yaşadı. Geçtiğimiz Aralık ayından itibaren ise bu tırmanış iyice ivmelendi 

ve küresel ölçekte bir Bitcoin yatırım furyasına dönüştü. Piyasalarda, artık sokaktaki insanın devreye 

girdiği aşamayı ifade etmek için kullanılan ve yatırımcı Japon ev kadınını simgeleyen “Bayan Watanabe” 

(Ayşe teyze) de Bitcoin almaya başladı. Doğal olarak beraberinde Bitcoin’un patlamaya hazır bir balon 

olduğu savları da daha sık duyulmaya başlandı. 2018 ortası için yapılan tahminlerde kimi karamsarlara 

göre balon patlayacak ve Bitcoin fiyatı 5.000 dolarlara kadar gerileyecek, kimi iyimserlere göre 25.000 

seviyelerine, kimine göre ise 60.000 dolara kadar çıkacak. 

Bitcoin Bir Balon mu? 

Varlık fiyatlarında balon (asset bubble), finans literatüründe varlığın temel göstergelerinden bir 

başka deyişle içsel değerinden (intrinsic value) koparak şu veya bu nedenle aşırı yükselen piyasa 

fiyatlaması olarak tanımlanıyor. İyi de günümüz egemen iktisat teorisinde bir malın “değeri” olarak 

kabul edilen “fiyat”, piyasada arz ve talebin kesiştiği, yani eşitlendiği nokta olarak tanımlandığına göre 

bu “içsel değer” de ne ola ki? Piyasanın belirlediği fiyat her durumda gerçek değeri yansıtmıyor muydu? 



 

 

Belli ki finansçılar farklı görüşte. Ancak biz değer teorisinin derinliklerine dalmadan balonların 

feriştahına, küresel finans krizini tetikleyen konut fiyatları balonuna bir göz atalım. 

Aşağıdaki grafik, Birleşik Krallık’ta 2002 yılından başlayarak 2007 yılı ortasına kadar uzun vadeli 

trend eğrisinin çok üzerinde bir hızda artan ortalama reel konut fiyatlarını gösteriyor (mavi renkli alan). 

2007 yılının ortasına gelindiğinde fiyatlar durup inişe geçmeye başlayınca, fiyatların asla düşmeyeceği 

varsayımına dayanarak alınan konut kredileri de teminatsız kalıp geri çağrılmaya başlandı. İhtiyatsızca 

dağıtılan bu kredilerin müşterileri sonuç olarak ödeme güçlüğüne girdi ve bankalar ipotekle üstlerine 

kalan evleri değerinin altında tez elden satıp nakde dönmeye, konut fiyatları da bu sayede daha da hızlı 

düşmeye başladı (kırmızı renkli alan). Batan bu kredilerin ödemelerine dayandırılarak yapılandırılan 

enva-i çeşit türev finansal borçlanma aracının değeri de tepetaklak yuvarlandı ve giderek artan bir zarar 

tablosu bütün bankacılık sisteminde zincirleme iflaslara oradan küresel ölçekte bir finans krizine 

dönüştü. Grafikte görünen, bir varlık balonunun şişme ve çökme sürecinin tipik bir örneği. Çökme 

tamamlandıktan sonra fiyatların tekrar trend eğrisine yakınsamasını görebiliyoruz. Tabi gayrimenkul 

gibi alım satım sıklığı ve karar alma süreci yavaş olan bir piyasada bu döngüler 15 yıllık sürelere 

yayılabiliyor. 

 

 

 

 



 

 

Şimdi de Aralık ayı başından başlayarak trend eğrisinden çok daha yüksek bir artış hızı ile 

fiyatlanan Bitcoin’un grafiğine bakalım. Her iki şişme ve düşüş sürecindeki benzerlik çarpıcı. Şu farkla ki 

birincisi on bir yıl, diğeri ise bir ay sürdü. 

 

 

Bitcoin bir balon mu sorusu belirli ölçeklerdeki zaman dilimleri için “evet” şeklinde 

yanıtlanabilir. Geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan şişme ve sönme süreçleri daha mikro ölçeklerde de 

daha uzun dönemli ölçeklerde de tekrar tekrar yaşanabilir. Her varlığın piyasasında ve her zaman 

ölçeğinde olduğu gibi. Küresel bir krize yol açan konut fiyatları balonu patlasa da gayrimenkul sektörü 

bir yere uçmadı, varlığını ve uzun vadeli trendini sürdürüyor. Aynı durum Bitcoin için de geçerli 

diyebiliriz. 

Bitcoin ile ilgili esas soru, balon olup olmadığından çok şu olmalı: Varlık değerinde uzun vadeli 

bir trend belirgin mi ve bu trendin yansıttığı artan talep trendi nereden kaynaklanıyor? Bu talep 

sürdürülebilir mi? 

Bitcoin fiyatını, bir yılın içerisinde 1000 dolardan 20,000 dolar sınırına kadar fırlatan, trendini 

de 15,000 dolar seviyelerine yükselten talebin kaynağı nedir? Bu talep, bir değişim aracı olarak 

kullanımının yaygınlaşmasından mı kaynaklanıyor? Biliyoruz ki böyle bir kullanım henüz yeterince 

yaygınlaşmış değil. Mevcut oynaklık düzeyinde yaygınlaşması da pek kolay görünmüyor. 

 



 

 

Bitcoin’un uluslararası bir para sistemine dönüşeceği görüşüne ilişkin itirazlar, en başta yapısal 

özelliklerinden kaynaklanıyor. Arzı kısıtlı bir paranın büyük hızda gelişen dünya ekonomisinin 

gereksinimlerine karşılık veremeyeceği ve deflasyonist bir etkide bulunacağı, ayrıca 2008 küresel finans 

krizi benzeri şiddetli ekonomik krizlerde parasal genişleme gibi araçlarla mücadele edebilme olanağını 

ortadan kaldıracağı dile getiriliyor. Ancak, Bitcoin’un dışında likidite gereksinimini karşılayacak başka 

kripto paraların varlığı da unutulmamalı. 

Değişim aracı olarak bir talep henüz sözkonusu değilse o halde Bitcoin’un daha çok bir değer 

saklama aracı olarak talep görmesi sözkonusu? Nitekim Venezuela’da hiperenflasyon ortamı veya 

Zimbabwe’deki siyasi kriz gibi krizlerde Bitcoin fiyatındaki eşzamanlı yükselmeler, insanların varlıklarını 

artık Amerikan doları veya Euro’da değil Bitcoin’de güvence altına almayı tercih ettiklerini gösteriyor. 

2008 krizinden beri 4 büyük merkez bankası tarafından 10 trilyon dolar eşdeğerinde piyasaya sürülmüş 

olan itibari para birimleri itibarlarını kaybetmeye başlamış gibi görünüyor. Bu doğrultuda bir görüş de 

Bitcoin’un değerinin artmadığını, aslında doların değerinin düştüğünü, bir başka deyişle Bitcoin’un 

dolardan kaçışın adresi haline geldiğini savunuyor. 

1971’den beri itibari paraya (fiat currency) dönüşen doların altın eşdeğerliği resmi olarak 

ortadan kalkmış olsa da o tarihten beri doların “Arkasında değer olarak ne var?” sorusunun cevabı 

pratikte bir başka kıymetli maden olan “petrol” olacaktır. Dünyanın en yüksek ticaret hacmini oluşturan 

petrol dolarla fiyatlanıyor ve dolarla işlem görüyor. Son dönemde Rusya ve Çin’in kendi aralarında ve 

diğer ülkelerle başta petrol olmak üzere dış ticaretlerinde dolar dışı alternatifler üzerinden fiyatlama 

ve işlem yapma yoluna gitmeye başlamaları, diğer taraftan da rezervlerinde giderek dolar yerine altını 

tercih etmeye başlamaları uzun vadede doların değer kaybına ilişkin beklentileri de körüklüyor. 

Nitekim, küresel finans krizinden sonra 2010’da Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellik, beş büyük ülke 

para biriminin tekrar altına endekslenmesi önerisini getirirken, 2011 yılında da IMF Başkanı Dominique 

Strauss-Kahn benzer şekilde IMF’nin ulusal paralara dönüştürülebilen destek rezerv parası SDR’yi 

(Special Drawing Rights) altına bağlama önerisini getirdi. 

Dolar başta olmak üzere itibari paralara ilişkin kuşkular Dünya Bankası ve IMF üst yönetimlerine 

kadar yankı buluyorsa Bitcoin’a olan talep daha anlaşılır hale geliyor. Öyle ya, bu ara borsalardaki ve 

neredeyse tüm varlık piyasalarının fiyatlarındaki eşzamanlı artışları, her şeyin balonu (the everything 

bubble) olarak mı yoksa doların değer kaybı (enflasyonu) olarak mı değerlendirmek lazım? 

Bitcoin’un arzındaki kısıtlı ancak düzenli artış ve herhangi bir merkezin Bitcoin arzı ile ilgili 

manipülasyon olanağının olmaması uzun vadede değer artışının süreceği beklentisini pekiştirdiği için 

değer saklama aracı olarak cazibesini daha da artırıyor. Bir anlamda Bitcoin, altından daha kolay 

taşınabilir transfer edilebilir ve dönüştürülebilir bir varlık olarak altın yerine kıymetli maden gibi 

benimsenmiş görünüyor. 

Diğer taraftan, şu anda Bitcoin’un gelecek değerinin fiyatlandığı görüşü de yaygın. Blockchain 

teknolojisi, ilk kişisel bilgisayarın garajdan çıktığı, ilk dial-up modemle telefon ederek internete 

bağlanıldığı, bilişim devriminin önceki kritik dönüm noktalarına benziyor. Oyuncak gibi algılanan, bir işe 

yarayıp yaramayacağına kuşku ile bakılan, başında buluğ çağından henüz çıkmış sivilceli yeni yetmelerin 

bulunduğu gülünç isimli şirketlerin kırk yıllık devlere meydan okuduğu, hisse değerleri tavan yaparken 



 

 

bunun bir balondan ibaret olarak algılandığı dönemlere çok benziyor. Bugünkü furyanın ardında, 

geleceğin Apple’ını, Amazon’unu, Google’ını bugünden yakalamanın arayışı da var kuşkusuz. 

 

 

Bir başka etmen de Bitcoin’un diğer kripto paraların fiyatlanmasında bir ortak payda (common 

denominator) olması, yani kripto paralar için bir uluslararası rezerv parası gibi işlev görmeye başlaması. 

Altcoin’lerin büyük çoğunluğu itibari para birimleriyle satın alınamadığından yatırımın yolu mutlaka 

Bitcoin’den geçiyor. Bayan Watanabe, önce Bitcoin satın alıp online değişim borsalarına girerek diğer 

kripto paraları Bitcoin ile alıp satıyor. Tüm kripto paralar Bitcoin cinsinden fiyatlanıyor. Bütün yolların 

Roma’ya çıkması misali, kripto para dünyasında da her yol, yatırım aşamasında da kâr realizasyonunda 

da hep Bitcoin’a çıkıyor. 

Kripto Borsalarında Vahşi Batı 

Bu küresel borsaların bir özelliği de açılış veya kapanış saatlerinin olmaması. Bunlarda seans 

7/24 kesintisiz devam ediyor. Bayan Watanabe’nin yanısıra bilişim devriminin göbeğine doğmuş 

bugünkü üniversite öğrencileri ders sırasında bile cep telefonlarından alım satım yapıyorlar. Dolayısıyla 

küresel ölçekte derinliği olan, bu yazının yazıldığı tarih itibariyle 750 milyar doları aşkın değere ulaşan 

bir piyasa oluştu. Bu piyasada şimdilik vahşi batı koşulları geçerli. Herhangi bir regülasyon, küçük 

yatırımcının korunmasına yönelik bir önlem mevcut değil. Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarında 

mesaj gurupları üzerinden haberleşerek özellikle henüz yeni türemiş hacimsiz kripto paralarda fiyatları 

manipüle etmeye yönelik kitlesel şişirme ve boşaltma (pump and dump) hareketlerinden tutun, ralli 

başlatmak için online kripto haber sitelerine sızdırılan asılsız haberlere kadar ortalığı kan gölüne 

çevirecek her türlü hareket serbest. İçerden öğrenenlerin ticaretini (insider trading) engelleyebilecek 

bir mekanizma da bu uluslarötesi piyasada doğal olarak henüz hayal. Kripto para borsaları, bir yandan 

bilişim çağının isimsiz yeni zenginlerine eski ekonomiden inanılmaz servetler aktarırken birçok acemi 

için de fena can yakacak bir para tuzağı olma potansiyeli taşıyor. 



 

 

Kripto paranın yaygınlaşmasıyla değer saklama aracı olarak altının yerini Bitcoin almış gibi 

görünürken yoğun talep nedeniyle giderek uzayan transfer süreleri, Bitcoin’un günlük işlemlerde 

kullanımını pratik olmaktan çıkartıyor. Eh, altını da günlük işlemlerde artık kullanmıyoruz zaten. 

Altcoinlerden bir kısmı, günlük işlem amaçlı para talebini (transactions demand) karşılamak, bir 

anlamda zamanındaki gümüş ve bronz’un yerini almak üzere yarışırken büyük bölümü ise yepyeni bir 

iş modelinin birbirinden yaratıcı icatlarını ortaya çıkarmaya başladı. Bunlar, “akıllı sözleşme” (smart 

contract) akçeleri (token). 

Akıllı Sözleşmeler 

Satoshi Nakamoto, Bitcoin adını verdiği dijital nakitin transfer ve kayıt sistemini sağlayacak 

güvenli bir ağ tasarlarken asıl yenilikçi buluşun, Blockchain adı verilen bu dağıtılmış güvenli kayıt sistemi 

olduğunun ve bu ağın iş yapma biçimlerini kökten değiştireceğinin ne kadar ayırdındaydı bilemiyoruz. 

Blockchain teknolojisi geriye dönük işlem veya manipülasyona olanak vermeyen, küresel 

ölçekte kolektif bir ağ üzerinde çalışan güvenli bir “sıralı kayıt” sistemi.  Bu teknolojinin sadece Bitcoin 

veya benzer bir kripto paranın “değer transferi” beyanlarını kaydetmesi gerekmiyor doğal olarak. Tüm 

taraflar bu kayıtların geçerliliğine “güvendiğine” göre, kaydedilen sadece parasal bir işlem olmak 

zorunda değil. Sonuçta para transferi, diğerlerinden farklı olmayan herhangi bir sözleşme değil mi? O 

halde başka sözleşme türleri de bu sistem üzerinde “akçeleştirilebilir”! 

Düşünürsek, Satoshi Nakamoto’nun Blockchain’i özelinde bugüne kadar görülmemiş bir iş 

modeli ortaya çıkmış oldu. Herhangi bir işlevi yerine getiren programlanabilir bir akçe, jeton, kontrat 

(adına ne derseniz deyin) tanımlıyorsunuz.  Bunun üretim ve kayıt sistemine katılarak gelir elde etmek 

isteyen madenciler kolektif bir ağ oluşturuyor ve bu ağ hızla büyüyor.  Ortada bir şirket yok, geliştirme 

ekibi, pazarlama ekibi, müşteri hizmetleri destek ekibi, muhasebecileri, genel yönetim personeli … 

Hiçbiri yok.  Bu yazılım, doğup internet rahmine düştüğü andan itibaren yaratıcılarıyla bağı kopacak, 

artık kaderi ona kendi organik gelişimi içinde nasıl bir evrim yolu çizdiyse onu yaşayacaktır. Akçe başarılı 

olur, rağbet görür ve piyasalarda değeri artarsa onu henüz yok değerindeyken edinenler büyük bir 

değer artış geliri elde edecekler, üstüne üstlük anonim de kalabilecekler. Satoshi Nakamoto’nun 1 

milyon civarında Bitcoin sahibi olduğu söylentileri doğruysa ki gayet olası, cari Bitcoin fiyatından 

matematiğini siz yapın. 

 

 

 

 

 

 

Vitalik Buterin 



 

 

Bu iş modeli çok geçmeden ikinci fazına evrildi. 1994 doğumlu, bugün 24 yaşındaki Vitalik 

Buterin’in geliştiricilerinden olduğu ve üç yıl önce faaliyete geçen Ethereum blockchain ağı, dileyen 

herkesin kendi akıllı sözleşmesini  geliştirmesine ve Ethereum ağı üzerinde işletmesine olanak verecek 

yazılım arabirimini kullanıma açtı. Ethereum da tıpkı akıllı telefonlar gibi üçüncü tarafların sayısız 

uygulama geliştirdikleri bir ekosisteme dönüştü. Bitcoin’den sonra en yüksek değere sahip olan ve 

yüzlerce akıllı kontrat projesi barındıran Ethereum’un piyasa değeri 120 milyar doları aşmış durumda. 

Blockchain modeli tıpkı “dotcom” döneminde olduğu gibi yeni bir girişim furyasının temelini 

oluşturdu. Artık 90’ların internet sitesi halka arzları (IPO – initial public offering) değil, akıllı sözleşme 

akçelerinin halka arzları (ICO – initial coin offering) popüler. Her gün, yeni bir kripto para birimi veya 

akıllı sözleşme akçesi kripto piyasalara çıkıyor. Bu akçeler istendiği gibi programlanabildiğine göre 

standart hale getirilip dolaşıma sokulacak, belirli şartlara bağlı olarak belirli bir işlevi yerine getirecek 

akıllı sözleşme tasarımlarının sınırı yok. Salt nakit işlevi taşıyan uygulamaların dışında bir dizi akıllı 

sözleşme örneği dikkat çekiyor. 

MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) blockchain üzerinde dijital üniversite diploması 

uygulamasına geçiyor [1]. Blockchain üzerinde sertifikalar, liyakat puanları, kurum üyelikleri, güvenli 

dijital kimlik sistemleri hatta oylama sistemleri tanımlanabiliyor. TRON ve STEEM gibi akçeler, kullanıcı 

bilgilerini istem dışı toplayarak bundan ticari kazanç sağlayan Apple, Google vb aracıları da aradan 

çıkarıp içerik sağlayıcılarla kullanıcıları karşılıklı kazanç sağlayabilecekleri bir platformda buluşturmayı 

amaçlıyor. AidCoin gibi uluslararası bağış toplama süreçlerini güvenilir ve şeffaf kılmayı amaçlayan 

akçeler ortaya çıkıyor. Tahvil ve finansal türev araçların akçeleştirilmesi kayıt ve takas işlemlerinde 

yenilikler getirmeyi vadediyor. Tapu kayıtlarının, ipoteklerin akçeler şeklinde kayda geçmesinin 

işlemlerde otomasyon, güvenlik ve kolaylık sağlaması bekleniyor. Tedarik zincirlerinde ürünlerin 

fabrikadan raflara kadar uzanan yolculuğunun takibini ve muhasebeleştirilmesini kolaylaştıracak 

sistemler gündeme geliyor. Bireylerin aldıkları sağlık hizmetleri kapsamında üretilen bilgilerin bu gibi 

sistemlere geçirilmesinde özel bilgilerin gizliliği ve güvenliği açısından gündemde olan birçok sorunun 

çözümüne katkıda bulunması bekleniyor. Yukarda sayılan örneklerden henüz pek azının “halka arz 

izahnamesi” (whitepaper) aşamasını geçip gerçek bir kullanım pratiği oluşturduğunu dikkatlerden 

kaçırmamak lazım. Bunların kripto borsalarda değerleri bazen tavan yapmasına rağmen vadettikleri 

uygulamalar henüz ispatlanmış ve yaygın ölçekte hayata geçmiş durumda değil. Bunların içinden 

uygulama açısından başarılı olacak örneklerin ayıklanması zaman alacağa ve beraberinde dotcom krizi 

benzeri travmaları getireceğe benziyor. 

Blockchain teknolojisi kamu finansmanı açısından da yaratıcı çözümlere zemin hazırlıyor. 

Bunlara bir örnek, Yunanistan’ın eski maliye bakanı Yanis Varoufakis’in borç krizinin doruk noktasında, 

Yunan hükümetinin Avro borçlanma ve ödeme zorluğu içinde olduğu, Avro dışında bir ödeme sistemi 

arayışına girdiği bir aşamada “Maliye Parası” (Fiscal Money) adını verdiği çözüm önerisiydi [2]. Amacı 

Blockchain üzerinde tanımlayacağı ve gelecekteki vergi alacaklarına karşılık borçlanıp kamu personel 

ödemelerini bununla yapacağı bir kripto parayı tedavüle sokmaktı. Amacını gerçekleştiremeden istifa 

etmiş olsa da önerisi kayda değer. Hiperenflasyon sarmalında kıvranan Venezuela ise sahip olduğu 

petrolün her variline karşılık tedavüle sokacağı “Petro” adlı kripto parayla alternatif bir finansman aracı 

geliştirerek sorunlarını aşmayı amaçlıyor[3]. Bu proje de henüz hayata geçmiş değil. 



 

 

Akıllı sözleşmelere ilişkin not düşülmesi gereken bir görüş, bu teknolojinin hukuk sistemlerinin 

geleceğine ilişkin öncülleri taşıdığını savunan Aaron Wright’ın “Lex Cryptographica” kavramı [4]. Bu 

kavram, sanayi devrimi ile eş zamanlı bir başka hukuk kavramına gönderme yapıyor. 

Sanayi devriminin eşiğinde yeni gelişen ve uluslararası ticaretle uğraşan tüccar sınıfın 

ihtiyaçlarını giderecek ve zorunlu olarak dönemlerinin farklı Kraliyet hukuk sistemleri dışında gelişmiş 

pratik sözleşmeler “Lex Mercatoria” (ticaret hukuku) olarak anılacak ve zaman içinde sanayi 

toplumunun ticaret hukuku sistemine dönüşecekti. Wright, benzer şekilde bugün bilişim devriminin 

ortaya çıkardığı ve sanayi toplumunun vergi, gümrük, anonim şirketler, borçlar vb hukuki tanımlarının 

kabına sığmayan gereksinimlerin dağıtılmış ağlardaki kripto “akıllı sözleşmelerle” çözüleceğini 

savunuyor. Aaron Wright’a göre akıllı sözleşmeler yeni bir “Lex Cryptographica”nın (kripto hukuk) 

temelini oluşturuyor. 

Regülasyon sancıları 

Ulus devletlerin merkez bankaları, maliye bakanlıkları, bankacılık ve sermaye piyasası 

düzenleme ve denetleme kuruluşları, son gelişmelerin ışığında kripto para konusunu mercek altına 

almaya başladı. Bir yandan kripto para piyasalarında kayıt dışı para hareketleri ve vergi kaçaklarını 

kontrol altına alma gereksinimi, diğer yandan bu piyasalardaki usûlsüz ve spekülatif hareketlerin küçük 

yatırımcılara zarar vermesini önleyecek yaptırım ve düzenleme gereksinimi bu kuruluşları harekete 

geçmeye zorluyor. 

Piyasaların uluslarötesi nitelik taşıması işi zorlaştıran başlıca unsur. Bir ülkede alınacak 

önlemler, sermayenin hızla başka ülkelere kaçmasına neden olduğundan bu kamu kurumları diğer 

ülkelerdeki muhataplarıyla birlikte hareket etmek zorunda. Bu da kolay olmuyor. Her şeyden önce 

ülkelerin ilgili kurumlarının konuya yaklaşımında köklü farklılıklar var. Örneğin dünyadaki Bitcoin ortak 

madenci havuzları (pool mining) kapasitesinin %80’ini barındıran Çin, gerek madencilere gerekse kripto 

para borsalarına yönelik kısıtlayıcı önlemlerden yana görünürken Japonya Bitcoin ve kripto para 

borsalarını destekleyecek liberal yasalar çıkartıyor, kripto borsalarda yatırım yapan “Bayan Watanabe” 

nin varlıklarını güvenceye alacak sigorta yöntemleri geliştiriyor, Bitcoin ATM’lerinin yaygınlaşmasına 

izin veriyor. 

Bu farklı yaklaşımlara karşın Çin, Japonya ve Güney Kore finansal regülatörleri eşgüdüm 

içerisinde alınabilecek önlemleri görüşmek üzere ortak çalışma gurupları ve toplantılar düzenlemeye 

başladılar. Bürokrasinin gelişmeleri ne hızda ve kapsamda izleyebileceği merak konusu. 

Kıssadan Hisse 

Bilişim devrimiyle başladık, yine bilişim devrimiyle bitirelim. 

Kişisel bilgisayar, bilgi işlem yeteneğini evlere sokmayı başardı. İnternet, dünya üzerindeki tüm 

bu bilgisayarları birbirine bağladı. Akıllı telefonlar bu yeteneği evlere bağımlı olmaktan kurtardı ve 

mobil hale getirdi. Şimdi de Blockchain teknolojisi dünya üzerindeki tüm bireylerin üçüncü tarafları 

aradan çıkartarak güvenilir işlem ve kayıt yapabilmesini sağlayan farklı işlevlere yönelik küresel veri 



 

 

tabanları oluşturuyor. Blockchain, salt bir bilgi teknolojisi yeniliği değil her türlü organizasyon ve 

yönetim yapısını dağıtılmış güvenli kayıt sistemleri üzerinden kişiden kişiye (peer-to-peer) işleyecek 

şekilde yeniden tanımlayacak bir kurumsal yönetim teknolojisi aynı zamanda. 

Bilginin kendisiyle birlikte üretim ve dağıtım araçlarının mülkiyet ve patent kısıtlarını ortadan 

kaldırarak kamusal alanda serbestçe geliştirilebilir ve ışık hızında dağıtılabilir hale gelmesi yerleşik 

tanımları ve kurumları dönüştürmeye devam ediyor. Gelişmeler, sanayi toplumunun yarattığı 

ekonomik, sosyal ve politik kurumların kabına artık sığmıyor. İkibinli yılların ilk çeyreği, hızla gelişen 

bilgi toplumunun gereksinimleri ile sanayi toplumunun kurumları arasındaki uyumsuzluk ve dönüşüm 

sancıları ile geçecek gibi görünüyor. Bilişim devriminin daha önceki dönüşüm aşamalarında olduğu gibi 

Blockchain yeniliğinde de eski ekonomiden bilgi ekonomisinin yaratıcı üretici ve tüketicilerine gözle 

görünür bir servet transferi yaşanıyor. 

Açık kaynak bilgi işlem, açık kaynak donanım ve kolektif ağların etkisi çok yakında donanım ve 

imalatı da ele geçirecek. Blockchain benzeri kolektif ağların sadece bilgisayarlar üzerinde değil, 3D 

yazıcılar için de gündeme geleceğini, çok yakında kolektif 3D yazıcı ağları üzerinde dağıtılmış bireysel 

imalatı, otonom kara ve hava araçlarıyla yürütülen lojistik hizmetlerini konuşacağımızı ve seri imalat 

çağının nasıl sona erdiğini izleyeceğimizi öngörmek için kâhin olmak gerekmiyor. Tüm bu gelişmelerin 

sanayi toplumunun kurumları içerisinde kalacağı varsayımını içkin olarak adında taşıyan ve bugünlerde 

pek popüler olan “Sanayi 4.0” kavramı ise sanayi devrimine “Tarım 2.0” adını koymak kadar gelişmenin 

özünü ıskalıyor. 

Ulus devletler tarafından yasal güvencesi verilmiş itibari kâğıt para banknotlarından başlayıp 

bankalara, merkez bankalarına, ulusal muhasebe ve vergi sistemlerine, giderek hukuk sistemlerine 

kadar uzanan bir alanda mekanizmaların ve kurumların sağladığı “güvenilir üçüncü taraf” (trusted third 

party) gerekliliğini ikame etmeye başlayan, küresel ölçekte kolektifleştiren ve dönüştüren teknolojiler 

hızla yayılıyor. 

Ulus devletlere, bunların mevcut iktidarlarına ve bu iktidarları şu veya bu yolla elde etme 

azmindeki üçüncü taraflara düşen bu gerçekliği bir an önce kavrayıp bu teknolojileri engellemek, 

yasaklamak yerine uyum sağlayarak bunlardan yararlanıp bilgi toplumunun yeni üretici ve tüketici 

nesilleri için gerçekten “güvenilir” olma kriterini en başa koymalarıdır. Fazla da geç kalmadan. 

NOT: Bu yazıda adı geçen Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, piyasa fiyatları yüksek derecede 

oynaklık gösteren riskli yatırım araçlarıdır. Bu yazı, sadece kripto para olgusuyla ilgili genel bilgi 

sağlamayı amaçlamakta olup şu veya bu kripto para birimine yatırım önerisi olarak alınmamalıdır. 

Yazar, bu yazıya dayanarak kripto para yatırımı yapacak okurların uğrayabileceği zararlardan sorumlu 

tutulamaz. 
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