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Bitcoin’i Türkçe ve Türkiye’ye özgü 
simgelerle anlatma…

Galatasaray Lisesi ve 
Boğaziçi Üniversitesi 
mezunu olan Murat Kipel, 
IBM Global Services 

firmasında Bilgi Teknolojileri Uzmanı 
olarak çalışıyor. Bitcoin terimlerine 
Türkçe öneriler getiren Kiper, Bitcoin 
ve kriptoparalar ile nasıl ilgilenmeye 
başladığını şöyle anlattı:

“Bitcoin ile tanışıklığım 2013 başlarında bir ekonomi haberinde okumamla başladı. 
Ne olduğunu, nasıl çalıştığını araştırdıkça ilgimi daha çok çekti. Bir yazılımcı olarak 
bilgi işlem alanında pek çok fırsat yaratabilecek bir teknoloji olduğunu farkettim. Tıpkı 
Internet’in ilk günlerinde olduğu gibi bugün sınırlı sayıda kullanıcısı bulunuyor. Ancak 
son derece parlak bir gelecek vaat ediyor.

Araştırmaya başladığım günlerde okuduğum kaynakların çoğu İngilizceydi. Türkçe 
kaynak son derece azdı. Öğrendiklerimi çevremle paylaşmak ve Türkçe içeriğe katkı 
sağlayabilmek amacıyla www.bitcoinhaber.net günlük sitesini ve @bitcoinhaber 
Twitter hesabını açtım. Burada hem en son haberleri hem de konuya ilgi duyan 
öğrenme heveslileri için çeviriler ve özgün içerikli makaleler yayınladım. Benzer 
kriptopara sitelerinden farklı olarak Bitcoin’i Türkçe ve Türkiye’ye özgü simgelerle 
anlatma yoluna gittim. Örneğin sitenin logosunu tasarlarken Bitcoin ambleminin 
yanında ince belli çay bardağını kullandım. Çaya batırıp yemek için Bitcoin şeklinde 
kurabiye tarifi verdim. Türkiye’nin Bitcoin kabul eden ilk işletmesiyle söyleşi yaptım 
ve kafeteryasında çay içip hesabı bitcoin ile ödedim. Türkiye’de iş dünyasından ve 
akademik dünyadan bitcoin’i kendine iş edinmiş kişilerle de söyleşiler yaptım.
 
Yabancı içeriği Türkçeye çevirirken en çok zorlandığım konu kriptopara ilgili 
terimlerin Türkçe karşılığını bulmak oldu. Konu ile ilgili yazılmış makaleleri, forum 
grubu iletilerini tarayıp İngilizce terim listesi çıkardım. Terim karşılıklarını ararken 
günlük okuyucularının da çalışmaya katılmalarını sağlamak üzere “Kriptopara 
Sözlüğü Anket Formu” düzenledim. Ankete verilen yanıtları bir tabloda özetledim.
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İngilizce Terim Önerilen Türkçe Terim Tanım

altcoin alternatif (seçenek) para Bitcoin dışındaki benzer sanal 
para

ASIC UÖTD - Uygulamaya Özel 
Tümleşik Devre

Application Specific Integrated 
Circuit; Uygulamaya Özel 
Tümleşik Devre

bitcoin e-para; b-para; (ikil para), 
bitpara

Satoshi Nakamoto’nun maka-
lesinde ve Bitcoin-QT kay-
nak kodunda parametreleri 
belirlenmiş ilk kriptopara.

bitcoin address bitcoin adresi Bitcoin transferi yapılabilen 
uzun karakter dizisi

block reward blok(öbek) ödülü, öbek Bloğun çözülmesi karşılığında 
madencinin kazandığı bitcoin

blockchain blok(öbek) zinciri, öbek Onaylanan bitcoin işlemlerinin 
tutulduğu veri yapısı

chargeback iade Ödeme işleminin geri 
döndürülmesi

cold wallet soğuk cüzdan Ağa bağlı olmayan bir ortamda 
saklanan bitcoin cüzdanı

colored coin işaretli para Bitcoin (veya altcoin) 
ağında dolaşımda bulunan, 
işaretlenerek ilave değer 
atfedilmiş coin

confirmation onay İşlemin madenci tarafından 
blok zincirine eklenmesi

cryptocurrency kriptopara Şifreleme sistemine dayanan 
para sistemi

decentralized merkezsiz,dağıtılmış; dağıtık Bitcoin tanımında kullanılan, 
bir merkezden üretilmediğini 
ve yönetilmediğini tanımlayan 
terim

difficulty level zorluk derecesi Bitcoin madenciliğinde çözülm-
esi gereken problemin zorluğu

digital money sayısal para
digital signature sayısal imza Transfer işleminin be-

lirli bir adresten yapıldığını 
doğrulayan, açık ve saklı 
anahtarları girdi olarak alan 
fonksiyonun (işlevin) çıktısı

double spending problem mükerrer (yinelemeli,tekrar) 
harcama problemi

Bitcoin ve benzeri sistemlerin 
çözüm getirdiği aynı değerin 
birden fazla kez harcanabilm-
esi problemi.

dust transaction mini havale Çok küçük miktardaki bitcoin 
transferine konu olan işlem

ECDSA EESİA - Eliptik Eğri Sayısal 
İmza Algoritması

Elliptic Curve Digital Signature 
Algorithm - Bitcoin protokolüne 
temel oluşturan elektronik 
imza algoritması. 

escrow arabulucu Çoğunlukla elektronik ticarette 
birbirini tanımayan iki kişi 
arasında alışverişi sağlayan 
taraf ve bu hizmeti tanımlayan 
terim

exchange borsa Bitcoin alım satımı yapılan 
uygulama veya yer

faucet sebil Bedava (genelde çok düşük 
miktarda) bitcoin dağıtan 
servis.

fiat money yasal para Latince “Bırakın olsun” 
anlamındaki terim Dolar, Euro, 
TL gibi gücünü bir devlet ve 
kanundan alan para birimleri 
için kullanılır

fork çatal 1. Program kaynak kodundaki 
geliştirmelerin iki farklı koldan 
devam etmesi. 2. Blok zincir-
inin bir noktada ikiye ayrılarak 
uzamaya devam etmesi

full node bağımsız düğüm Blok zincirinin tamamının 
kopyasına sahip düğüm. 
Doğrulama yapmak için başka 
bir düğüme sorgu göndermesi 
gerekmez.

genesis block ilk blok Bitcoin (veya altcoin) blok zin-
cirinin ilk halkası

halving yarılanma Her 210.000 blokta bir (4 
senede bir) blok ödülünün 
yarıya düşmesi

hash, to özetlemek Uzun bir sayıyı ya da metni 
sabit uzunlukta bir değer ile 
ifade etmeyi sağlayan fonksiyon 
(işlev)
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hash özet özet fonksiyonunun (işlevinin) 
çıktısı.

hash rate kazma hızı Bitcoin üretiminde 1 saniye 
içinde üretilen hash sayısı

millibitcoin mili e-para; mili b-para; (mili 
ikil para)

1/1000 bitcoin’e eşit para birimi

mine, to kazmak, üretmek bitcoin veya kriptopara üret-
mek

miner madenci, üretici bitcoin veya kriptopara üreten 
program, donanım veya bu 
sistemi işleten kişi

mining madencilik, üretim özel yazılım kullanarak bitcoin 
ve kriptopara üretme işlemi

mining pool madencilik (üretim) havuzu İşlem güçlerini birleştirerek 
toplu olarak bitcoin üretme 
işlemini düzenleyen sistem

mining rig kazım (üretim) zinciri kriptopara üretmek için 
kullanılan genelde birden fazla 
ünitenin biraraya getirilmesiyle 
oluşturulan donanım

node düğüm Bitcoin ağını oluşturan, her 
biri diğerleriyle bitcoin pro-
tokolüyle haberleşen bilgisayar 
sistemi

nonce amaç Bitcoin üretirken hedef hash 
değerini elde etmek için 
bulunması gereken sayı

opcode işkodu Her transferde alıcının işlem 
bloğundan elde ettiği bitcoin’i 
nasıl harcayabileceğini 
tanımlayan komut dizisi

peer to peer eşten-eşe Bitcoin protokolünün temelini 
oluşturan dağıtık ağ mimarisi

private key özel anahtar Sadece Bitcoin adresinin sahibi 
tarafından bilinen anahtar sayı

proof of work iş kanıtı Bitcoin de dahil çeşitli krip-
tografi sistemlerinde kullanılan 
hesaplama gücüne dayalı 
metod.

public key açık anahtar PKE sisteminde üretilen 
anahtar çiftlerinden saklı 
olmayanı. Bitcoin adresini 
üreten fonksiyonun (işlevin) 
girdisidir

public key encryption açık anahtarlı şifreleme Anahtarlardan birisi girdiyi 
şifrelemek diğeri şifreyi 
çözmek için kullanılan çift 
anahtarlı şifreleme sistemi

pump and dump şişir düşür Bir grup borsa oyuncusunun 
aralarında anlaşarak belirlenen 
zamanlarda fiyatı aşağı ya da 
yukarı çekmek üzere piyasayı 
manipüle etmeleri

QR code karekod Bitcoin adresinin siyah ve beyaz 
kutularla ifade edildiği 2 boy-
utlu kod

satoshi satoşi 1 / 100 000 000 bitcoin’e eşit en 
küçük birim

scamcoin sahte para Dolandırıcılık amacıyla 
çıkarılmış altcoin

SPV BÖD - Basitleştirimiş Ödeme 
Doğrulaması

Tüm blok zincirini indirmek 
yerine sadece blok başlıklarını 
kullanarak ödeme doğrulama 
özelliği

stale block bayat blok Çözümü başka bir madenci 
tarafından bulunmuş blok

taint analysis iz sürme Bitcoin hareketlerini ince-
leyerek iki bitcoin adresi 
arasındaki yakınlık derecesinin 
araştırılması.

testnet test ağı Yazılımların test edilmesi 
amacıyla işletilen bitcoin ağı

transaction işlem Bir hesaptan diğer(ler)ine bit-
coin gönderim işlemi

transaction fee işlem ücreti İşlemin doğrulanması sırasında 
madenciye kalan kısım

vanity address özel adres Özel bir metin ya da sayı dizisi-
yle başlayan bitcoin adresi

virtual currency sanal para
virtual money sanal para
volatility dalgalanma Bitcoin borsalarında fiyatın 

birim zaman içinde hareketlilik 
ölçüsü

wallet cüzdan Bitcoin private key lerin (özel 
anahtarların) saklandığı do-
sya ve genellikle transfer 
işlemlerini gerçekleştiren 
uygulama
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