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Bitcoin’in  diğer 
hiçbir para biriminin 
olamayacağı kadar 
düzenli, kontrollü 
olduğunu söyleyen 
Erol, global bir para 
birimi olarak Altın 
Standardı’nın yerini 
almasının şu an için 
öngörülemeyeceğini 
belirtti. Erol, en 
fazla 21 milyon 
yaratılmak üzere 
tasarlanan Bitcoin’in 
bu sayıya 2140’ta 
ulaşabileceğini 
bildirdi. 

Value Solutions Genel Müdürü Aydın Erol:

Bitcoin’in global çerçevede büyük ilgi görmesi ve değerinin hızla artmasının sadece 
“teknoloji yardımı ile başarılı bir model yaratılması” ile açıklanamayacağını söyleyen Erol, 
“Bu ancak, büyük bir başarı ile tasarlanan ve uygulanan Bitcoin modelinin, global makro-

ekonomik teoride de yeri olan bir konsept üzerine kurulu olması ile açıklanabilir” diye konuştu.

“Geleceğin parası olarak” adlandırılan Bitcoin’i incelediğimiz “Dosya” sayfalarımıza Belçika’dan 
Value Solutions Genel Müdürü Aydın Erol, sorularımızı ayrıntılı yanıtlayarak katkı verdi. 
“Karmaşık bir algoritma kullanılarak elektronik ortamda tanımlanmış ve tüm işlemleri sadece 
İnternet üzerinden yapılabilen sayısal bir para birimi” olarak tanımlanan Bitcoin’in “kontrolsüz, 
başıboş gelişen bir para birimi” olmadığına dikkat  çeken Erol, Bitcoin’in tanımında kullanılan 
algoritmanın “Bitcoin’in diğer hiçbir para biriminin olamayacağı kadar düzenli, kontrollü bir 
para birimi olduğunu” gösterdiğini vurguladı.

Bitcoin’in yapısı, nasıl oluşturulduğu, sistemin temel öğeleri ve kullanımıyla ilgili bazı pratik 
bilgiler verip önerilerde bulunan Erol, dünyadaki gelişimi ve ekonomideki yerine ilişkin bazı 
rakamları paylaştı.
Bitcoin’in herhangi bir hükümetin kontrolü altında olmamasının şu anda insanları çok rahatsız 
etmemesine karşın ileride yaygınlaşmasıyla birlikte herhangi bir devletin eli ve kontrolüne 
geçebileceğini düşünmenin çoğu kişiyi endişelendirdiğini belirten Erol, Bitcoin mekanizma 
ve algoritmasının kamuya açık, herkesin erişebileceği ve kontrol edebileceği bir mekanizma 
olmasının böyle bir tablonun gerçeğe dönüşmesinin önüne geçecek unsur olduğuna değindi.

Günümüzde piyasada yaklaşık 12 milyon Bitcoin bulunduğu bunun değerinin 12 milyar dolarlık 
bir hacim oluşturduğunu bildiren Erol, en fazla 21 milyon yaratılmak üzere tasarlanan Bitcoin’in 
bu sayıya 2140 yılında ulaşmasının beklendiğinin altını çizdi.

Sağlam bir zemine oturduğu, 
piyasalardaki açığı kapatacak 
güç ve altyapıya sahip olduğu 
kanısı yaygın

“Sanal para” olarak Bitcoin nedir?

-Bitcoin karmaşık bir algoritma kullanılarak 
elektronik ortamda tanımlanmış olan ve 
tüm işlemleri sadece İnternet üzerinden 
yapılabilen sayısal bir para birimidir. 
Bu tanıma uygun olarak, Bitcoin’i diğer para 
birimlerinden ayıran en önemli özelliği elle 
tutulan, maden veya kâğıt üzerine basılmamış 
olması, yani sadece İnternet ortamında 
kullanılabilen, sayısal bir para birimi olduğu 
gibi gözükse de, gerçekte en önemli farklılığı, 
hiçbir devlet, kurum, kişi ya da kişiler 
tarafından kontrol (ve manipule) edilmediği ve 
edilemiyeceğidir. 
Bu Bitcoin’in kontrolsüz, başıboş gelişen 
bir para birimi olduğu anlamına gelmez, 

tam aksine, Bitcoin’in tanımında kullanılan 
algoritma, Bitcoin’in diğer hiçbir para 
biriminin olamayacağı kadar düzenli, 
kontrollü bir para birimi olduğunu 
göstermektedir ve bu vasıfları Bitcoin’i çok 
özel bir konuma getirdi. Bunu anlamak 
için Bitcoin madenciliği (Bitcoin mining) 
konseptine biraz daha yakından bakmak 
gerekir.
Bitcoin algoritması, hem Bitcoin 
madenciliği yolu ile yaratılan/tanımlanan 
yeni Bitcoinleri hem de İnternet üzerinden 
Birtcoin kullanılarak yapılan tüm işlemleri, 
yine İnternet üzerinden devamlı olarak 
izlemektedir ve tüm bu işlemlerin sağlamasını 
yapıp doğrulamaktadır. 
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Ayrıca, kollektif bir kayıt (log) mekanizması 
kullanılarak, Bitcoin ile yapılan her yeni işlem 
İnternet üzerinden yayınlanarak tüm işlemler 
sayısal olarak kayıt altına alınıyor. Yani, tüm 
Bitcoin işlemlerini global olarak her an kontrol 
altında tutulmasına yönelik, tüm bu işlemleri 
kapsayan resmi bir kayıt mekanizması (log 
file) oluşturuldu.
Bitcoin’in elle tutulur (kâgıt veya madeni) 
bir versiyonu olmadığı ve tüm işlemlerin 
sadece sayısal olarak İnternet üzerinden 
yapıldığı için, günümüz teknolojisi böyle bir 
kayıtlama ve sağlama (logging and verification) 
mekanizmasını mümkün kılıyor. 
Bitcoin madenciliğini de içine alan, böylesine 
kapsamlı bir sistem doğal olarak yoğun bir 
bilgisayar işletim gücü gerektiriyor.  Bir 
Bitcoin madencisinin yaptığı işlemler, “Bitcoin 
sistemi” tarafindan onaylanırsa, bu kişi 
aşağı yukarı her 10 dakikada bir daha önce 
belirlenen bir sayıda yeni Bitcoin’e sahip 
olabiliyor. Ancak bu sayı giderek azalan bir 
sayıdır. Bu azalmanın mantığı da, “Bitcoin 
madenciliği” kavramı içinde açıklanabilir.

Böyle muazzam bir kontrol mekanizmasının 
herhangi bir hükümetin kontrolü altında 
olmaması, şu anda insanları çok da rahatsız 
etmiyor olmasına rağmen, bu mekanizmanın 
Bitcoin’in ileride çok daha yaygın olarak 
kullanılmaya başladıktan sonraki aşamalarda, 
herhangi bir devletin eline ve kontrolüne 
geçebileceğini düşünmenin bile birçoğumuzu 
endişelendiriyor olması doğaldır. 
Ancak, böyle karamsar bir tablonun gerçeğe 
dönüşmesinin önüne geçecek olan unsur, 
Bitcoin mekanizması ve algoritmasının 
kamuya açık, herkesin erişebileceği ve kontrol 
edebileceği bir mekanizma olmasıdır. 

-İlk olarak ne zaman ve kim tarafından 
gündeme getirildi?

-Bitcoin, dünyanın “ilk bağımsız sayısal para 
birimi”dir. Kim oldukları bilinmeyen bir veya 
birden fazla bilgisayar programcısı tarafından 
başlatıldı.”Satoshi Nakamoto” takma ismi ile 
bilinen bu gizemli kişi ya da kişiler, Bitcoin’i 
2009 yılında başlattı. Bu kişi ve kişilerin 

kimlikleri hâlâ bilinmiyor ancak geliştirdikleri 
sistem kamuya açık olduğu bu kişilerin gerçek 
kimliklerinin bilinmiyor olması sistemin 
güvenilirliği açısından bir sorun yaratmıyor.

-Bitcoin’in İnternet üzerinde kullanım süreci 
ve yapısı nedir? Nasıl çalışıyor? 

-Dünyanın tüm ülkelerinde merkez bankaları 
tarafından basılan ve yönetilen geleneksel 
para birimlerinin aksine, Bitcoin’i yöneten 
merkezi bir kurum, kişi ya da kişiler yok. 
Bitcoin bağımsız bir para birimi olarak, çok 
iyi tasarlanmış ve uygulamaya konulmuş bir 
algoritma üzerine kurulu bir sisteme dayalı 
olarak çalışır.Yani Bitcoin, bir algortimaya 
dayalı olarak üretilen sayısal bir tanımdır.
Bitcoin’in varlığını temeli olan teknik ögeler, 
kişileri doğrudan birbirine bağlayan, aracıya 
gerek bırakmayan bir iletişim ağı (yani 
İnternet) ve buna bağlı kişisel bilgisayarlardır.

Bir Bitcoin’in tanımlanması (yaratılması, 
ortaya çıkarılması) için İnternet üzerinden 
birbirlerine bağlanan bilgisayarların, yoğun 
işlem kapsitesi gerektiren matematiksel 
işlemleri kollektif olarak yapabilmesi 
gerekiyor.  Bu işlemlere, yani bir Bitcoin’in 
tanımlanabilmesi için yapılan tüm işlemlere 
“Bitcoin madenciliği (Bitcoin mining)” adı 
veriliyor.

Bitcoin sistemine kullanıcı açısından bakarsak, 
sistemin temel ögelerini kısaca aşağıdaki 
şekilde tanımlayabiliriz:

 Bitcoin cüzdanı: 
  Adında da anlaşılacağı gibi, bu sayısal 
cüzdan, kişinin sahip olduğu Bitcoin’leri 
tuttuğu ve koruduğu bilgisayar dosyasıdır. 
  Diğer tüm gerçek cüzdanlarda olduğu 
gibi, sayısal Bitcoin cüzdanının da güvence 
altında olması gerekir ve bu konuda diğer 
tüm çevrimiçi (on-line) finansal işlemlerde 
kullanılan emniyet unsurları öngörülmüştür ve 
kullanılması gerekir.

 Bitcoin ödemelerinin geri alınamaz oluşu: 

  Kişiden kişiye olan ödemelerde bir 
aracı olmadığı için, Bitcoin ile yapılan herhangi 
bir ödemeyi geri alacak bir mekanizma 
yoktur, ancak parayı alan kişi tarafından iade 
edilebilir.
  Öte yandan, Bitcoin yazım hatalarını 
algılayabilir ve genellikle yanlışlıkla geçersiz 
bir adrese para yollamalarına izin vermez.
  Tüketici için daha fazla seçenek 
ve koruma sağlamak için geliştirilecek 
ek hizmetlerin gelecekte var olabileceği 
soyleniyor.

 Bitcoin’in anonim bir sistem olmaması:
  Tüm Bitcoin işlemleri İnternet 
üzerinde kamuya açık ve kalıcı olarak saklanır. 
  Bu da İnternet kullanıcısı herhangi 
birinin Bitcoin adresi üzerinden tüm yapılan 
tüm işlemlerin tüm detaylarını, meblağlarını 
görebilmesi anlamına gelir.
  Yani, Bitcoin ile yapılan işlemlerin 
mahramiyetini/gizliliğini korumak için özel bir 
çaba gerekir.  Ancak gerekli önlemler alınırsa 
gizlilik korunabilir.

 Anlık işlemler daha az güvenli olması:
  Bir Bitcoin işlemi genellikle birkaç 
saniye içinde başlar ve teyit edilmesinin en geç 
10 dakika içinde tamamlanmış olması gerekir.
  Bu 10 dakikalık süre içinde, bir işlem 
başlamış, yani işlem geçerli olsa da geri 
alınabilir. Bu süreyi ve süreci kötü amaçlar 
için kullanmak isteyenlere tabii ki dikkat 
edilmesi gerekir.
  Ancak, buradaki güvenlik riskini ortadan 
kaldıracak çözümler sunan özel olarak 
geliştirilmiş güvenlik sistemleri piyasada yer 
almaya başladılar.
Ayrıca, Bitcoin’in kullanımı ile ilgili bazı pratik 
bilgiler verme ve önerilerde bulunmamın da 
yararlı olacağını düşünüyorum.

 Bitcoin işlemleri yapılan bilgisayarları tabii 
ki virüs veya fiziksel hasardan korumak için 
özel olarak bir çaba göstermek gerekir.

 Bu bilgisayar disklerini yedeklemenin 

http://www.bilisimdergisi.org/s160



Sanal Para Dosya:
2013 ARALIK44 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 45

önemi de özellikle vurgulanıyor.
Bitcoin’in dünya üzerindeki konumu açısından 
bazı rakamlar ise şöyle:

 Günümüzde piyasada yaklaşık 12 milyon 
Bitcoin var. 

 Bitcoin’in günümüzdeki değeri olan 
yaklaşık 1000 dolardan hesaplandığında, 
piyasadaki tüm Bitcoinler, 12 milyar dolarlık 
bir hacim oluşturuyor.

 Bitcoin algortiması en fazla 21 milyon 
Bitcoin yaratılması üzerine tasarlandı. 

 Bu maksimum sayıya ise 2140 yılında 
ulaşılması bekleniyor.

-Bu yeni para birimi ile alım-satım nasıl 
yapılıyor?

-Biraz önce de belirttiğim gibi, Bitcoin şifreli 
çevrimiçi hesaplar, yani “sayısal cüzdan”larda 
saklanır ve bu para birimi ile alışveriş yapmak 
isteyenler arasında bir cüzdandan diğerine 
aktarılarak işlem yapılır.
Bitcoin ile yapılan transfer (ödeme) işlemi 
iki taraftaki bilgisayarlar tarafindan aynı 
algoritma kullanarak doğrulanıyor. 
Bu ödemelerde, hesabınızda (yani 
cüzdanınızda) olandan daha fazlasını 
harcamanız mümkün değil. Ayrıca, yine daha 
önce belirttiğim gibi, en küçük bir meblağ 
içeren bir ödeme için bile, bilgisayarlar 
kullanılarak İnternet üzerinden yapılan bu 
doğrulama işlemi için, en az 10 dakikalık bir 

süre, yani bir gecikme, söz konusudur.
Bitcoin kullanarak alım-satım işlemi 
yapabilmeniz için de tabiiki öncelikle Bitcoin 
sahibi olmanız gerekir.
Bu Bitcoinler (veya “satoshis” olarak 
bilinen Bitcoins fraksiyonları) döviz alınıp 
satılan çeşitli borsalarda geleneksel para 
karşılığında alınabilir ve aynı zamanda bunun 
için geliştirilen uygun yazılımlar kullanarak 
bir İnternet kullanıcısından diğerine İnternet 
üzerinden transfer edilebilir.

-Bitcoin’in dünyadaki gelişimi ve 
ekonomideki yeri nedir?

-Bu sorunun yanıtını “Bitcoin mining (Bitcoin 
madenciliği)” terimini daha yakından 
irdeleyerek verebiliriz. Bu terim Bitcoin’in ne 
olduğu ve nasıl çalıştığını anlatan çok yerinde 
bir tanımlama.

Nasıl değerli bir madeni (mesela altın, gümüş, 
hatta kömür madenini) yer altından çıkarıp 
işlemek, o maden yatağı ilk keşfedildiğinde 
göreceli olarak daha kolay bir iş olmasına 
rağmen, söz konusu maden çıkarılıp 
işlendikçe, geri kalanının çıkarılması için daha 
derine inilmesi gerekir, daha zor çıkarılır bir 
hale gelirse, Bitcoin’i çıkarmak (yani, yeni bir 
Bitcoin yaratmak/tanımlamak) da aynı şekilde 
gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. 

Bitcoin konsepti ve bu konsepti hayata geçiren 
algoritma, bu tanıma uygun olarak, zaman 
geçtikçe Bitcoin’in tanımlanmasını (yani 
Bitcoin madenciliğinin) daha da zorlaşmasını 
sağlayacak şekilde tasarlanmış. 

Günümüzde bir Bitcoin çıkarmak için 
harcanacak zaman ve kaynak o kadar yükseldi 
ki, buna paralel olarak yeni bir Bitcoin 
çıkarmak için gerekli olan zaman ve kaynak 
gereksinimi, böyle bir yatırımın rantabl olup 
olmadığını, sorgulanır bir hale getirdi. 

Ancak bir yandan Bitcoin’in diğer para 
birimlerine karşı gün geçtikçe artan değeri, 

diğer yandan bu artışın çok volatil olduğu ve 
bir balon gibi patlayabileceği görüşleri, Bitcoin 
madenciliğinin doğru bir yatırım olup olmadığı 
konusunda yoğun tartışmalara ve görüş 
ayrılıklarına yol açıyor.  

Bu yüzden, Bitcoin madenciliğinin gerektirdiği 
süreç zorlaştığı, dolayısıyla getirisi çok 
yüksek bir yatırım olarak algılanmadığından 
piyasadaki Bitcoin sayısı çok hızla artmadığı 
için, kısıtlı sayıdaki Bitcoinlerin diğer para 
birimleri karşılığındaki değerindeki artış hızı 
da kesilmeden devam ediyor. 

Ayrıca nasıl bir madenin (altın, gümüs, hatta 
kömür) yeryüzündeki toplam hacmi sınırlı ise 
ve bu madenin çıkartılıp işlenmesine devam 
edildiği takdirde, bu maden bir süre sonra 
tükenecek ise, Bitcoin’de aynı şekilde sınırlı 
bir sayıda var olacak şekilde tasarlanmış. Bu 
sınıra ulaşıldığı zaman, Bitcoin algoritması 
bu sınırın üzerine eklenmesini mümkün 
kılmayacak.
Bitcoin algoritmasina göre bu madeninin 
işlenmemiş miktarı azaldıkça hem çıkarılması 
daha zorlaşıyor hem de Bitcoin arz-talep 
dengesine uygun olarak daha değerli bir 
hale geliyor. Yani, bu sürecin kısa vadede 
tipik bir arz-talep dengesi olarak işlediğini 
söyleyebiliriz.

Ancak, Bitcoin’in bu hızlı yükselişi sadece 
arz-talep dengesi olarak izah edilemez.Talebin 
nasıl oluştuğunu anlamak için sistemin nasıl 
işlediğine ek olarak, makro-ekonomik teorileri 
de göz önünde bulundurmak ve anlamak 
gerekiyor.

Bitcoin madenciliğinin temelini, Bitcoin 
konseptinin ekonomi tarihinde “Gold Standard  
(Altın Standartı)” olarak geçen sürecin 
günümüz teknolojisi kullanılarak ve bağımsız 
bir insiyatif olarak uyarlanmış bir versiyonu 
olduğunu düşünebiliriz.

Bu benzetmenin analizini daha iyi yapabilmek 
ve Bitcoin konseptinin dünya ekonomisi için 
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potansiyel önemini daha iyi anlayabilmek için 
“Gold Standard” konsepti ve bu konseptin 
makro-ekonimi tarihi içindeki yerine kısaca 
değinmek istiyorum.

 Çok basit bir tanımla, Altın Standart’ı 
katılımcı ülkelerin (merkez bankalarının) 
para birimlerini sabit bir altın hacmine 
göre belirlenmiş bir altın fiyatına sabitleme 
anlaşması ve taahhüdüdür.

 Bu anlaşma çerçevesinde, ulusal para ve 
para diğer para formları (banka mevduatları, 
tahviller, vs.) serbestçe bu sabit fiyat 
üzerinden altına dönüştürülebilmiştir.

 İngiltere bu Altın Standardını 1717 yılında 
uygulamaya koydu ancak bu standardı bir 
anlaşma çerçevesinde resmi olarak kabul 
etmesi ancak1819 yılında oldu.

 ABD ise gayri resmi Altın Standardı 
uygulamasına 1834’te başladı ve 1900 yılında 
Amerikan Kongresi’nin Altın Standardı 
Kanunu’nu kabul etmesi ile bu uygulamayı 
resmiyete döktü.

 Dönemin diğer gelişmiş ekonomileri 
1870’lerde Altın Standardı’na katıldı . 1880-
1914 dönemi klasik Altın Standardı olarak 
bilinir . Bu süre zarfında, bu ülkelerin 
çoğunluğu Altın Standardı’nı (değişik 
seviyelerde) uyguladılar .

 Bu Altın Standardı uygulaması, benzeri 
görülmemiş bir ekonomik büyüme döneminin 
altyapısını hazırladı.

 Altın Standardı uygulaması, 1. Dünya Savaşı 
sırasında tarafların enflasyonist finansal 
uygulamaları yüzünden bozuldu. Bilahare, bu 
uygulama Altın Borsası Standardı olarak 1925-
1931 yılları arasında tekrar gündeme getirildi.

 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında 
yüksek enflasyon Altın Standardı’nı yeniden 
gündeme getirmişti.

Bu kısa tarihçeye ek olarak ünlü Amerikalı 
Ekonomi Profesorü ve Düşünürü Milton 
Friedman’ın görüşlerini hatırlatmalıyım.  
Friedman, ABD Merkez Bankasi’nın (Federal 
Reserve) lagvedilmesi çagrısı ile hatırlanır. 
Federal Reserve yerine de, piyasaya sunulan 
para arzını önceden belirlenmiş sabit bir 

oranda artıracak otomatik bir sistemin 
kurulması gerektigini söylemişti. Bence o 
çağrısı ile Friedman Bitcoin’i tarif ediyordu!..

Gerçekçi bir açıdan bakarsak, Bitcoin’in global 
bir para birimi olarak Altın Standardı’nın 
yerini alması şu an için (kısa ve hatta orta 
vadede) öngörülemez. Ancak, Bitcoin’in global 
çerçevede bu kadar ilgi görmesi ve değerinin 
giderek hızla artması, sadece teknoloji 
yardımı ile başarılı bir model yaratılması ile 
açıklanamaz. Bu ancak, büyük bir başarı ile 
tasarlanan ve uygulanan Bitcoin modelinin, 
global makro-ekonomik teoride de yeri 
olan bir konsept üzerine kurulu olması ile 
açıklanabilir.

-Bitcoin, değerini artmayı nasıl sürdürüyor? 
Devletlerin endişeyle yaklaştığı bu yeni para 
birimi nasıl bu kadar değer kazandı?

- Biraz önce de söz ettiğim gibi, Bitcoin 
madenciliği gün geçtikçe zorlaşıyor ve bununla 
bağlantılı olarak, Bitcoin’in değeri de kısa 
vadede doğal olarak, arz-talep dengesi ile 
orantılı olarak artış gösteriyor. 

Fakat Bitcoin’in uzun vadedeki değerini 
sorgularsak, “Bitcoin konseptine olan 
ilginin sebebi/kaynağı nedir?” sorusuna 
odaklanmak gerekir. Bu değerlendirmeyi de 
makro-ekonomik açıdan, daha önceki soruyu 
yanıtlarken verdim. Bu değerlendirmeye 
ek olarak, Bitcoin’in deger artışı sürecinin 
pratikte nasıl geliştiğine de bir bakalım 
isterseniz.

Bitcoin’in hızlı iniş çıkışı bu yıl başlarında 
başladı.2013 Şubat ayının ilk günlerinde 
Amerikan Doları karşısında değeri 20 dolar 
olan bir Bitcoin, Mart ayında 250 dolara 
çıktıktan sonra Nisan ortasında aniden 
150 dolara düşmüştü. Şimdi ise 1000 dolar 
civarında bir değerden alınıp satılan Bitcoin şu 
anda tüm dünyanın ilgisini çeken ve üzerinde 
en çok konuşulan ve spekülasyon yapılan 
konulardan biridir.
Doğal olarak da bu konuda bazı yanlış bilgiler 

ve değerlendirmelerde 
değişik mecralarda 
yer alıyor. Bitcoin’in 
değeri giderek artmaya 
başladı ancak, aynı 
zamanda, Bitcoin’in 
değerinde geleneksel 
para birimlerinden 
beklenmeyecek 
dalgalanmalar oluyor 
ve kısa vadede olmaya 
devam edecek. Bütün 
bunlara rağmen, Bitcoin’in 
değerindeki bu hızlı artış 
da tüm dünyanın ilgisini 
çekmeye devam ediyor.
Türkiye’de faaliyet gösteren 
bir haber portalının 28 Ekim 
2013 tarihli bir haberinde 
Bitcoin’in değerinin 1000 
Amerikan Dolarını aştığı 
belirtilmişti. Aynı haber 
portalinin bu haberden 10 
gün önceki, yani 18 Ekim 
2013 tarihli haberinde 
Bitcoin’in değerinin 600 
doların üzerine “fırladığını” 
yazıyordu. 
Bitcoin’in değerinin 
600’ün üzerine çıkmasının 
gerekçesi olarak Amerikan 
senatosunda bir komitenin Bitcoin için bir 
düzenlemeye gidileceği haberinin yayılması 
olarak gösteriliyor. 
Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben 
Bernanke, Bitcoin’i düzenleme gibi bir planları 
olmadığı ve gözlemlemeye devam ettiklerini 
söylemesine rağmen bu gibi söylentilerin 
bu kadar etkili olmasının sebebi Bitcoin’in 
çok sağlam bir zemin üzerine oturduğu ve 
piyasalarda var olan bir açığı kapatacak güce 
ve altyapıya sahip olduğu kanısının yaygın 
olmasıdır.
Sonuç olarak, Bitcoin’in son zamanlardaki 
hızlı çıkışının nedenlerini şu 3 madde alında 
özetleyebiliriz:

1. Bitcoin konseptinin çok iyi tasarlanmış, 
tanımlanmış ve uygulamaya konmuş 
mükemmel (ya da mükemmele yakın) bir 
altyapı üzerinde kurulmuş olması,
2. Günümüzdeki ekonomik sistemin içinde 
karşılığı bulunmayan bir gereksinimi 
karşılama potansiyeli (“Altın Standardı” ve 
Milton Friedman’in çağrısını hatırlayalım).
3. Bitcoin’in kredibilitesi ve ulusalararası 
finans ekosistemi içerisinde kendisine yer 
bulma sorununun (ya da böyle bir sorun 
olduğu algısının) son günlerde merkezi 
otoriteler tarafından yapılan açıklamalar 
sonrası önemini yitirme sürecine girmesi.

http://www.bilisimdergisi.org/s160


