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“Zamanım yok. Ne şekilde olduğunu 
düşünecek kadar zamanım yok. 
Olan oldu artık. Genetik olarak 
yaşlanmamız 25 yaşına geldiğimizde 
duruyor. Sorun şu ki sadece bir yıl 
daha yaşayabiliyoruz. Tabii biraz 
daha zaman alamazsak. Para birimi 
artık zaman. Onu kazanıyor, onu 
harcıyoruz. Zenginler sonsuza dek 
yaşayabiliyorlar. Geri kalanımız... 
Uyandığımda, 24 saatten daha fazla 
zamanım olsun istiyorum o kadar.”
“Zamana Karşı” Filmi

Paranın dünü,  bugünü ve geleceği
Ebru Altunok

Para; Türk Dil Kurumu (TDK) 
tarafından “Devletçe bastırılan, 
üzerinde değeri yazılı kâğıt 
veya metalden ödeme 
aracı” olarak tanımlanmış 

olmakla birlikte“insanoğlunun mal ve 
hizmetlerin değiş tokuş edilmesi için 
ve ödeme yapmak için kullandığı bir 
değer ölçüsüdür” şeklindeki tanım daha 
uygundur. Toplumların yaşamına çeşitli 
malların değiş-tokuşu ile girmiştir. 
Malların değişimi çeşitli zorlukları da 
beraberinde getirdiği için zamanla 
para birimi olarak değerli maddeler 
kullanılmaya başlanmış, daha sonrasında 
ise kâğıt veya metale dönüşmüştür. 
Ancak günümüzde bunların yanı sıra 
kredi kartları gibi şeyler de para benzeri 
sayılmaktadır. Bu ayki dergi konumuz 
olan “Bitcoin” kavramını da buna eklemek 
mümkündür. 

Paranın geçmişi ve bugünü böyleyken peki 
geleceği nasıl olacaktır? Para insanların 
ihtiyaçlarının karşılaması için vazgeçilmez 
bir unsur olduğuna göre insanoğlu olduğu 
müddetçe varlığını sürdürecektir. Ancak 
sadece para birimi olarak kullandığımız 
kavramlar değişecektir.

Bence sanal ödeme araçlarının gelecekte 
para yerine geçmesi olasılığı yüksek bir 
durum. Zaten teknolojinin gelişmesindeki 
inanılmaz hıza baktığınızda insanların 
bir müddet sonra “Suretler” adlı 
filimdeki gibi tüm ihtiyaçlarını evlerinde 
bağlı oldukları makineler aracılığı ile 
karşılamasının kurgudan çok olası bir 
gelecek olduğunu düşünmüşümdür 
hep. İzlediyseniz hatırlarsınız bu filmde, 
insanlar her işlerini bağlı oldukları bir 
makine sayesinde robotlar aracılığıyla 
yürütmektedir. Böyle bir gelecekte 

tabiki para birimi de sanal olacak sanal 
ortamlarda sanal değiş-tokuşlar ile insanoğlu 
hayatını sürdürecektir. Sonuç bir sürü hantal 
şişman beden ve eninde sonunda yok olmuş 
insanoğlu. 

“Gelecekteki para birimi ne olabilir?” 
sorusunu kardeşime sorduğum zaman tüyler 
ürpertici bir cevap aldım; “Bence, insanoğlu 
o kadar doyuma ulaşacak ki gelecekte tek 
değer birimi insan eti olacak” dedi. Korkunç! 
Kardeşimin psikoloğa gitmesini salık 
verebilirim ancak neden olmasın. “1 ekmek 
için 1 parmak ucu.”  Gelişim bu hızla devam 
ederse insanoğlunun doğaya egemen olma 
savaşı ile başlayan serüveni bu noktalara 
kadar gelebilir. 

Ayrıca, 19. ve 20. yüzyıllarda insan hayatına 
giren sanayileşme ve teknolojik gelişmelerle 
kıt olan doğal kaynakların hoyratça 
kullanılması, insan-doğa ilişkisinin hiçbir 
döneminde olmadığı kadar çevre tahribatı 
ve çevre sorunlarına sebep olması gerçeği 
düşünüldüğünde aklıma olası bir para 
birimi daha geliyor. “Su”. Gelecekte insanlık 
susuz kalacak ve suyu elinde bulunduranlar 
zengin sayılacak. Fakirlerin ise su için çok 
çalışması gerecek. Teknoloji sayesinde suların 
sıkıştırıldığı minik haplar yapılacak ve suyun 
temizliğine göre bunların değerleri olacak. 
Böyle bir film olsa tüm bu susuzluğa rağmen 
birbirine âşık olan iki kişi de tabi ki olacak 
derdim. 

Yazımıza zamana karşı filminden bir cümle 
ile başlamıştım. Filmde ise gelecekteki para 
biriminin zaman olacağı öngörülmüş. Ayrıntılı 
düşündüğünüzde bu konuda birçok fikir 
üretebilirsiniz. Gelecekteki para birimi enerji, 
hava, su vs.  

Ancak; para birimi ne olursa olsun 

insanoğlunun ödeyeceği bir bedel mutlaka 
olacaktır. 
Zamana karşı filmden bir örnek verelim yine. 
Filmde bir sahne vardı gelecekte para olarak 
zamanın kullanmasını ve bunun sonuçlarını 
anlatan. Filmin kahramanın annesinin 1,5 
saatlik zamanı kalmış ve oğlu ile buluşması 
gerekiyor, oğlu yani filmimizin kahramanı 
zaman yükleyecek kendisine. Ancak otobüsle 
gitmesi gerekiyor. Bilet olarak zaman geçiyor 
tabi. Bu diyaloğu okumalısınız.
 
Şoför: İki saat.
Anne: Her zaman bir saatti.
Şoför: Artık iki. Fiyat arttı.
Anne: Ne zamandan beri?
Şoför: Bugünden itibaren.
Anne: Oğlum bekliyor. Aradaki farkı o öder.
Şoför: Bunu yapamam.
Anne: Lütfen.
Şoför: İki saatlik yürüyüş mesafesinde.
Anne: Bir buçuk saatim var.
Şoför: Koşsan iyi edersin.

Koşar. Yolda gördüklerinden yardım ister ama 
alamaz. Tam yetişti diye düşündüğümüz anda 
oğlunun kollarında can verir. Etkileyici. Filmde 
zaten bu aşamada başlar. Kahramanımız 
zaman zenginlerine karşı bu noktadan itibaren 
savaş açar. 

Gelecekte insanların aslında hangi değer 
birimini kullanacağı önemli değil. Önemli 
olan hangi değerlere sahip çıkabilecekleri. 
Para birimi sanallaştı diye sanallaşmamaları, 
insanlığı paranın kontrol etmemesi. 

Yoksa bir gün dünya hüzünlü, yalnız ve 
üzerinde hiçbir canlı olmadan evrende 
sürüklenir gider, gider, gider…

http://www.bilisimdergisi.org/s160


