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Kimsenin sahibi olmadığı, hiç bir ülkenin kontrol 
edemediği Bitcoin, geleceğin para birimi olabilir mi?

Geleceğin para birimi

Para, milattan önce 7. Yüzyılda Lidya’lılar tarafından bulunmasından 
bu yana çok değişmedi. Belki paraların şekli değişti, belki kullanım 
alanları değişti ama paranın bir merkezi iktidar tarafından basılması 
ve kontrol edilmesi değişmedi.  Ortaçağda da devletler para basıyordu, 
günümüzde de devletler para basıyor. Parayı merkezi iktidarlar kontrol 
ediyor ve tüm ekonomi bu sistem üzerinde dönüyor. Dünyanın büyük 

merkez bankaları kurları kontrol ediyor ve sadece kur dalgalanmalarıyla ekonomiler 
sarsılabiliyor. 

5.1 milyar dolarlık Bitcoin piyasada
2008 yılında Satoshi Nakamota, Bitcoin protokolünü dünyaya duyurduğunda çok 
az kişi bu yeni elektronik paranın gerçek paraya bir gün alternatif olabileceğine 
inanıyordu.  2009 yılında Bitcoin bir açık kaynak projesi olarak kullanıma sunuldu ve 
geçtiğimiz 5 sene içinde Bitcoin akıl almaz bir hızla büyüdü. Günümüzde ABD’de Dell, 
Expedia, Newegg, TigerDirect gibi büyük firmalar bile Bitcoin kabul ediyor ve Bitcoin 
kullanımı her geçen gün artıyor. Şu an sirkülasyonda 13 milyon üzerinde Bitcoin 
bulunuyor ve bunun maddi değeri 5.1 milyar doları buluyor.

Bitcoin, kısaca merkezi kontrole sahip olmayan elektronik para ile menkul kıymet 
karışımı bir finans aracı olarak adlandırılabilir. Normalde devletler para basar ve 
piyasadaki para miktarını belirler. Bitcoin’in bir sahibi olmadığı için sirkülasyonda 
olan her Bitcoin’in üretilmesi gerekiyor. Buna Bitcoin madenciliği adı veriliyor. 
Bitcoin madencilieri özel yazılımlar ve güçlü bilgisayarlar kullanarak zor matematik 
problemlerini çözüyorlar ve bunun karşılığında sirkülasyona Bitcoin kazandırmış 
oluyorlar. Böylece hem madenci kazanmış oluyor hem de sirkülasyonda ne kadar 
Bitcoin olacağını bir merkez belirlememiş oluyor. Bitcoin madenciliğinde ne kadar 
çok aktif madenci varsa çözülen matematik formüllerinin zorluğu da o kadar artıyor.  
Böylece aynı sürede ve aynı işlemci gücü ile üretilebilecek Bitcoin sayısı azalıyor. 
Bitcoin madenciliğine ilgi hızla arttığı için yakın zamanda Bitcoin üretmenin çok daha 
zorlaşacağı belirtiliyor. Bitcoin sistemi toplamda 21 milyon Bitcoin olacak şekilde 
tasarlanmış. Günümüzde 11 milyon Bitcoin üretilmiş durumda. 2140 yılında tüm 
Bitcoinlerin üretilmiş olacağı tahmin ediliyor.
Borsa gibi dalgalanıyor
Bitcoin elektronik para ile menkul kıymet karımı olarak adlandırılıyor çünkü Bitcoin 
aynı menkul kıymetler gibi alıp satılabiliyor ve fiyatlandırılıyor. Bitcoin’e olan talebin 
boyutuna göre fiyatlar azalıp veya artabiliyor.  Bitcoin piyasaya ilk çıktığı zaman 
yaklaşık 6 sentten alınıp satılıyordu. Geçtiğimiz Kasım ayında ise Bitcoin 979 dolarlık 
rekor seviyeye ulaştı. Daha sonra kar satışlarıyla düşen Bitcoin, günümüzde 381 
dolardan işlem görüyor.
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Bitcoin’in en büyük özelliği tamamen anonim bir şekilde alınıp 
satılabilmesi. Birisi bir başkasına Bitcoin verdiği zaman bunun 
hiç bir şekilde bir kaydı tutulmuyor. Ayrıca kimin ne kadar 
Bitcoin’e sahip olduğunu bilmek de mümkün değil. Bitcoin 
altyapısı merkezi bir sisteme ve sunuculara sahip değil. Tüm 
işlemler P2P yapısında sistemde bulunan diğer bağlantı 
noktalarına dağıtılarak yapılıyor. Sistemin dağıtık bir yapıda 
olması herhangi bir regülasyona sahip olmaması ve kontrol 
edilememesi hükümetleri endişelendiriyor. Çünkü hükümetler 
ilk kez kendilerinin hiç bir kontrolü olmadığı bir para birimi ile 
karşı karşıyalar. Bu para birimini kimse kontrol edemiyor ve 
paranın musluğunu elinde tutamıyor. Bunun yanında Bitcoin’in 
para aklama, kumar ve terörizm için de kullanılabileceği 
endişeleri var.  

İllegal kullanım riskleri
2012 yılında Bitcoin üzerinden yapılan tüm işlemlerin yüzde 
4.5 ila 9’unun uyuşturucu ticaretinin oluşturduğu tahmin 
ediliyordu. Bu ticaretin neredeyse tamamına yakını ise Silk 
Road adlı bir anonim e-ticaret platformu üzerinden yapılıyordu. 
2013 yılında ABD güvenlik güçleri Silk Road’u kapattı.  
Günümüzde hala Bitcoin’in yasal statüsü belirgin değil ve bu 
tarz illegal kullanımlar Bitcoin’in geleceğini tehdit ediyor.

Bitcoin’in yaratıcıları her ne kadar Bitcoin’de hırsızlık mümkün 
değil deseler de, Bitcoin hırsızlıkları oluyor. Bu hırsızlıklar 
genelde kullanıcı anahtarlarını saklayan Bitcoin değişim 
sitelerinde yaşanıyor. Bu sitelere erişim sağlayan hacker’lar 
kullanıcı anahtarlarını ele geçirip Bitcoin transferleri 
yapıyorlar. Bitcoin transferlerinin geri dönüşü mümkün 
olmadığı için de herhangi bir hırsızlık durumunda hiç bir şey 
yapılamıyor. Bu yüzden Bitcoin kullanırken şifre anahtarını 
iyi korumak ve bunu değişim sitelerinde depolamamak çok 
önemli.

Yeni dünya düzeni
Bitcoin’in merkezi olmayan ve kontrol edilemeyen yapısı 
dünya çapında aktivistlerin ilgisini çekiyor. İsveçli Korsan 
Partisinin (Pirate Party) kurucusu Rick Falkvinge:  “Bitcoin 
bildiğimiz anlamdaki para piyasalarının tamamını değiştirebilir, 
bankacılık sisteminde devrim yaratabilir ve ayrıcalıklı 
olmayanlara ekonomik güç sağlayabilir” diyor. Falvinge’e göre 
Bitcoin yapısı tüm hayata ve yönetim şekillerine uygulanabilir. 
Bu gerçekleşirse tüm dünyadaki sistemler değişebilir. Falving 
bu düşüncesini şöyle açıklıyor: “Modern dünyada topluluklar 
devletlerin sınırları ile sınırlanmış durumdalar. Bu devletlerde 
hükümetler parayı ve ekonomiyi belirliyor. Hükümetler, 

insanların bağımsız bireyler olmasını engelliyor. İnsanlar 
hükümetlerin çıkarları için çalışıyor ve sisteme hizmet eden birer 
köle oluyor.” Falving’e göre paranın kontrolü devletlerin elinden 
çıkarsa, her şey kökten değişebilir. Falving, ayrıca paranın kontrolü 
büyük devletlerin elinden çıkarsa dünyada savaşların biteceğini ve 
petrol kavgalarının yaşanmayacağını savunuyor.

Bitcoin’in en büyük kullanım alanlarından birisi uluslararası 
para transferi. Dünya ekonomisi globalleştikçe uluslararası para 
transferlerinin hacmi de artıyor. Bankalar uluslararası para 
transferlerinde yüklü komisyonlar alıyorlar. Bitcoin’de ise herhangi 
bir komisyon söz konusu değil. Dünya Bankası’nın raporuna göre 
dünyada göçmenlerin kendi ülkelerine gönderdiği para miktarı  
2013 yılında 414 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın 2016 
yılında 540 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Bitcoin kullanımının 
uluslararası para transferlerinde önümüzdeki yıllarda artması 
bekleniyor.

Taşların oturmasına daha zaman var
Çağımızın devrimci finans aracı Bitcoin’in geleceği parlak. Ama 
Bitcoin’in önünde bazı tehlikeler de yok değil. Bunun başında 
fiyatlandırmada olası düşüşler geliyor. Bundan bir sene önce 
Bitcoin 979 dolardı şimdi ise 381 dolara düştü. Önümüzdeki 
dönemde Bitcoin’in fiyatı ne olur kimse bilemiyor. Geleneksel 
para birimlerinde tahmin yapmak genel ekonomiyi ve merkez 
bankalarını inceleyerek daha kolay. Bitcoin’de ise tahmin yapmak 
çok daha zor. Büyük bir online servis sağlayıcı ya da perakende devi 
Bitcoin kabul etmeye başlarsa Bitcoin bir anda yükselebilir diğer 
yandan ülkelerde yapılacak yasal düzenlemelerle Bitcoin bir anda 
dibi de bulabilir. Bu yüzden riskleri minimize etmek için elinizdeki 
Bitcoin’i sürekli olarak gerçek paraya çevirmekte fayda var. Bundan 
birkaç sene sonra pazarın daha netleşmesi ve yükselme düşme 
eğrilerinin daha az ivmeli olacağı tahmin ediliyor. Bitcoin henüz çok 
yeni bir finans aracı ve taşların oturması için daha zaman var.

Türkiye’de ise henüz Bitcoin çok fazla bilinmiyor. Bitcoin kabul 
eden e-ticaret sitesi ülkemizde yok gibi. Amerika’da Bitpay.com 
gibi ödeme servisleri şirketleri, e-ticaret sitelerine Bitcoin kabul 
etme imkanı verirken ülkemizde böyle bir servis henüz bulunmuyor.  
Bunun yanında ülkemizde Bitcoin hakkında onlarca forum, blog ve 
internet sitesi bulunması ümit verici... Dünyada Bitcoin kullanımının 
artmasıyla ülkemizde de bu ödeme aracı yaygınlaşacak. 

Bitcoin’in piyasaya çıktığı henüz sadece 5 sene oldu ve bu 5 sene 
içinde inanılmaz bir gelişim yaşandı. Önümüzdeki yıllara elektronik 
para damgasını vuracak. İş dünyasında önde yer almak istiyorsak 
bu trendi iyi gözlemlemeli ve şimdiden hazırlıklı olmamız gerek...
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