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Giriş

Blockchain teknolojisi ve devamında Cryptocurrency dünyasına bir yıl önce 

bir tesadüf eseri girdim. Günün çok büyük bir bölümünü cripto i ine ayırarakş  

epeyce yol  aldım. Hızlandırılmı  bir  e itimden geçtim bile diyebilirim. Herş ğ  

eyi deneyerek ö rendim. Birçok hata yaptım, para kaybettim, kazandım. uş ğ Ş  

anda  mevcut  yakla ık  1600  cripto  projesinin  birço unun  ne  i e  yaradı ınış ğ ş ğ  

ö rendim,  üzerinde  kafa  yordum,  haklarında  makaleler  okudum,  videolarğ  

izledim. Bütün bunları yaparken, bu konunun gerçek duayeni olan Mehmet 

Hamdi Bol videoları konuyu anlamama çok yardımcı oldu. in prati i ile ilgiliİş ğ  

bilgileri ise Alp I ık videolarından aldım. Sonuç olarak kısa zamanda çok yolş  

kat ettim ve artık bu i i ö rendim diyebiliyorum.ş ğ

Bu  harcadı ım  emek  sayesinde  var  olan  mesle ime  ilave  olarak  yeni  birğ ğ  

meslek kazandım. Bir gün i siz kalmak, parasız kalmak ihtimalinin yarattı ış ğ  

korkudan kurtuldum.

Küçük  bir  birikimim  vardı.  Bu  birikimi  do ru  bir  projeye  yatırdım.  lerideğ İ  

bana iyi bir emeklilik geliri getirece inden ku ku duymuyorum. ğ ş

Dünya  yepyeni  bir  ça a  girerken,  geli en  teknolojiden  uzak  kalmadım  veğ ş  

kendimi “GÜNCEL” hissediyorum.

Crypto  dünyasına  girince,  i in  do ası  gere i  yan  kollarla  da  ilgilenmekş ğ ğ  

zorunda  kaldım.  Mesela  BigData,  Endüstri  4.0,  yapay  zeka  (AI)  gibi.  Ve 

ülkemizin  gündemi  ile  Dünya’nın  gündeminin  ne  kadar  birbirinden  uzak 

oldu unu fark ettim, vizyonum geni ledi.ğ ş

Ö rendi im  eylerin  hiç  de  önemsiz  olmadı ını  gördüm  ve  ö rendiklerimiğ ğ ş ğ ğ  

ba kaları ile payla maya karar verdim. Biliyorum, bir konuda hele yepyeni birş ş  



teknoloji  konusunda  kitap  yazmak  elbette  uzmanların  i i.  Ben  uzmanş  

oldu umu  iddia  etmiyorum.  Elbette  bu  konunun  uzmanlarının  yazdı ığ ğ  

kitapları okudum. Zaten bir elin parmakları kadar az bu kitaplar. Ama bunları 

okuyup anlamak için, bilgisayar ile ha ır ne ir olmak yetmiyor. lave bilgilerş ş İ  

gerekiyor.  Kitaplarda öyle teknik diller  kullanılıyor ki,  bu kitapları  anlamak 

için konuyu bilmek gerekiyor. Yani, yazılan kitaplar bir doktora tıp ö retmek,ğ  

bir  oföre motor ö retmek ya da bir  elektrik ustasına voltajın ne oldu unuş ğ ğ  

ö retmek için yazılmı . Tereciye tere satmak için yazılmı  kitaplar. ğ ş ş

Basit ve herkesin anlayabilece i bir kitap bulamadım. Belki vardır ama, benğ  

bulamadım.  Bu  nedenle  gördü üm  eksikli i  gidermek  için  basit  bir  kitapğ ğ  

yazmaya karar verdim. Amacım bu kitabı okuyanlara ba lamak için cesaretş  

vermek.  Yoksa  blockchain  ve  kripto  dünyası  o  kadar  büyük  ki,  kitaplarda 

yahut derslerde anlatmaya imkan yok! 

Ö renmenin tek bir yolu var: ba lamak.ğ ş

Kitabımda  a ır  edebi  bir  dil  kullanmayı,  a dalı  ve  uzun  cümleler  kurmayığ ğ  

tercih  etmedim.  Bunu  yapamayaca ımdan  de il,  hedef  kitlemin  “bilimselğ ğ  

olmayan” ortalama insanlar olmasından dolayı böyle bir tercihte bulundum. 

Bazen  argo  kullandım.  Çünkü  argo  çok  etkili  bir  dildir.  Hadi  dingil  ya  da 

maganda  veya  zonta  kelimelerini  ngilizceye  çevirin  bakalım?  Derdimİ  

kurallara uymak de il,  okuyanın anlamasını sa lamak. Bazı hatalar olabilir,ğ ğ  

olacaktır. Nazarlık olsun.

Elimden  geldi i  kadar  basit  örneklerle  bu  yüksek  teknolojiyi  anlatmayağ  

çalı aca ım.  Bazen  örneklerim  yetersiz  kalabilir.  E er  öyle  bir  tespitş ğ ğ  

yaparsanız, siz kendi örne inizi olu turun. Göreceksiniz anlamanıza yardımcığ ş  

olacak.

Hemen ba layalım.ş



2
Kripto Nedir

Ortada  ka ıt  yok,  de erli  maden  yok,  imza  yok.  Ortada  hiçbir  ey  yok,  veğ ğ ş  

ortada  olmayan  bu  eye  insanlar  para  diyorlar.  Balon  oldu u  belli.  Sonraş ğ  

arkasında kim var bunun? Garantisi nedir?

Herkes  Bitcoin hakkında  buna benzer  sorular  sorup sonra da kestirmeden 

de erlendirmelerde  bulunuyorlar.  Bu  ekilde  davrananlar  büyük  bir  fırsatığ ş  

kaçırıyor ve ileride çok ah vah edecekler. 



Biliyorum  diyenlerin  büyük  ço unlu u  kulaktan  dolma  bilgilere  sahip.ğ ğ  

nternet  üzerinde  ara tırmaya  kalksanız,  muazzam  bilgi  kirlili inin  içindeİ ş ğ  

gerçek bilgileri ayıklamak samanlıkta i ne aramaya benziyor.ğ

E er benim ba ıma o güzel tesadüf gelmeseydi, ben de aynı bu soruları sorarğ ş  

ve sonra “Bırak bu i leri devlet su i leri.“ eklinde yakla abilirdim. Ama ansımş ş ş ş ş  

yaver gitti,  önce Bitcoin de il  blockchain kar ıma çıktı.  nternette bir  cihazğ ş İ  

için inceleme ararken bir videoya rastladım. Neden izledim hatırlamıyorum 

ama, çok ilgimi çekti. Videoda kriptoloji anlatılıyordu. Blockchain yöntemiyle 

kriptoloji.

O güne kadar do rusu kripto kelimesi ile bir i im olmamı tı. Kripto FETÖCÜ,ğ ş ş  

kripto imamlar derken kripto deyince aklıma kendini gizleyen kötü insanlar 

geliyordu. Kripto demek gizli demek sanıyordum. Me er öyle de ilmi . Milletğ ğ ş  

olarak  kavramların  içini  bo altmaya,  e meye  bükmeye  çok  meraklıyız  ya.ş ğ  

Bunu yapmayı bi bok sanıyoruz ya. 

Fıkralarda geçen namıkemal ( kemal olarak adlandırılan ) kelimesini hemen 

milli  airimiz  Namık  Kemal’e  çevirebiliyor  ve  buna  gülebiliyoruz.  Abdalş  

kelimesinin içini bo altıp aptal haline getirebiliyoruz. Birçok kavramın içiniş  

bo altıp, gerçek anlamından ya çok dar ya da alakasız hale getirebiliyoruz. Buş  

çok kötü bir huyumuz ve bizim dünyanın kullandı ı kavramları anlamamızığ  

engelliyor ama, farkında bile de iliz. ğ

Kripto kelimesinin de ba ına aynı eyler gelmi . Kripto deyince gizli, saklı veş ş ş  

kötü bir  ey anlıyoruz. Ba ta bahsetti im kripto dünyasına girmeme nedenş ş ğ  

olan o videoyu izleyinceye kadar ben de öyle sanıyordum. Videoyu izleyince 

kriptonun  ne  demek oldu unu ancak anladım.  Me er  kripto  kelimesi  öyleğ ğ  

kötü bir ey de ilmi , gizli kapaklı anlamına da gelmiyormu .  ş ğ ş ş

Blockchain denen eyin aslında kriptoloji, yani yüksek matematik sayesindeş  

i leyen  bir  teknoloji  oldu unu,  Bitcoin  denen  di er  acayip  eyin  de  buş ğ ğ ş  



teknoloji  üzerine  bina  edilmi  oldu unu kavradım.  in  enteresanı,  o  güneş ğ İş  

kadar Bitcoin adını bile duymamı tım.ş

 imdi kripto nedir, bunu bir örnekle anlatayım:Ş

Diyelim ki evde, i  yerinde veya ba ka bir yerde  bir kasanız var. Bu kasanınş ş  

anahtarı da iki tane; birisi sizde, di eri karde inizde. Kasada da paranız var.ğ ş  

Paranız  ne  kadar  güvendedir?  Her  ikinizden  birinin  anahtarı 

dü ürebilece inin veya kaybedece inin bir garantisi var mı? Yok tabii ki. Buş ğ ğ  

anahtarı  e er  kasaya  ait  oldu unu  bilen  biri  ele  geçirdiyse,  kasanızınğ ğ  

içindekiler  daha  da  tehlikeye girmi  demektir.  Bu tür  tehlikeler  ço unluklaş ğ  

yakınınızdaki sizleri bilen, tanıyan insanlardan gelir.

Ama e er kasanız elektronik ifre ile açılıyorsa ve ilaveten önce birinci ifre veğ ş ş  

sonra  ikinci  ifrenin  girilmesi  gerekiyorsa  ve  bunun  için  mutlaka  ikinizinş  

birlikte  kasayı  açmanız  gerekiyorsa  paranız  daha  güvenli  de il  midir?ğ  

Cevabını siz verin.

imdi ikinci safhaya geçelim: diyelim ki altı karde siniz ve ifre altı karde teŞ ş ş ş  

ayrı ayrı. Ve Altı ifre sırası ile girilmedi i sürece kasa açılmıyor. Bu durumdaş ğ  

be  karde  bir  araya  gelseniz,  kasayı  açabilir  misiniz?  Bunu  gözünüzdeş ş  

canlandırın. te kripto böyle bir kilittir. İş

Blockchain teknolojisi de kripto kullanarak bilgileri kilitleyen sistemdir.

Kripto para deyince de, uzun ve kırılması imkansız ifreler ile korunmu  paraş ş  

kayıtları akla gelir.

Fiat  paralar  olarak  adlandırılan  Dolar,  Euro  ve  TL  gibi  paralar  ile  kripto 

paralar  arasındaki  muazzam  farkları  e er  kripto  dünyasına  girerseniz,ğ  

zamanla  anlayacaksınız.  imdilik  bankada  olan  paranız  için  küçük  birŞ  

inceleme yapalım.
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Bankadaki Paranız

 Cebinizde, cüzdanınızda paranız var. Ama bütün paranız cüzdanınızda mı? 

Elbette ki hayır. Her kimin parası var ise büyük ço unlu u bankada duruyor.ğ ğ  

Bankalar paranızın üzerine 

“Bu para Ahmet’in.” 

“Bu para Fatma’nın.”  eklinde etiketler yapı tırarak  saklamıyorlar. Sizin filanş ş  

miktar  paranız  oldu unu  bilgisayarlara  kaydediyorlar.  Yani  sizin  paranızğ  

bankadaki bir kayıttan ibaret.

 Peki bankadaki paranız oldu una dair kayıt ne kadar güvenli? Ben son dereceğ  

güvensiz  oldu unu  bizzat  gördü üm  ma durlardan  biliyorum.  Hele  oğ ğ ğ  

bankada bir akrabanız, bir tanıdı ınız varsa ve kötü niyetli ise, tehlike dahağ  

çok artıyor. Çünkü olası olumsuz bir durumda bankanın kayıtları geçerli. Kötü 

niyetli  biri  kitabına uygun ekilde banka kayıtlarını de i tirebiliyorsa, yandış ğ ş  

gülüm  keten  helva.  Asla  paranız  oldu unu  ispat  edemezsiniz.  Hele  dijitalğ  

kayıtlarda? Sizi tanıyan ve bu i i iyi bilen biri paranızı öyle bir yok eder ki, aslaş  



bulunamaz.  Elbette  bu  tür  olaylarda  bazı  kötü  niyetlilerin  yakalandı ınığ  

haberlerde görüyoruz. Ama bilmedi imiz u: acaba yüzde kaçı yakalanıyor?ğ ş
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Kripto Paralar Güvenli Mi

Bankalara  nazaran  daha  güvenli.  Bu  güvenceyi  sa layan  da  kriptoloji.ğ  

Kriptolojinin ilk uygulaması da blockchain teknolojisi.

Blockchain teknolojisi kripto paraları nasıl güvence altına alıyor? 

Bunu  anlamak  için  önce  internet  nedir,  onu  anlamalıyız.  Ben  interneti 

yerküreyi bütünüyle kaplayan yerden u kadar yüksekte bir balık a ı olarakş ğ  

dü ünüyorum.  Bu  balık  a ının  dü üm  noktalarından  da  yeryüzüne  iplerş ğ ğ  

sarkıyor. Bu iplerin uçları bilgisayarlara ba lanıyor.ğ



nternet bence böyle bir ey. TCP/IP, www, http gibi teknik ayrıntıları bizimİ ş  

bilmemize gerek yok. O teknik adamların i i.ş

Gökyüzünü kaplayan ve ı ın ya da dalgalardan olu an balık a ının ömrü çokş ş ğ  

uzun. Çünkü artık dünya bu a dan vazgeçemez. Her ey bu a ın üzerine binağ ş ğ  

edilmi . Devletler, irketler, kurumlar, insanlar bu a ı ayakta tutmak zorunda.ş ş ğ

Bitcoin  denilen  ey,  bu  a ın  üzerinde  blockchain  sitemi  ile  kilitlenerekş ğ  

güvenceye alınmı  bir ba ka balık a ı. Böyle üst üste birçok a  var. Bu a larınş ş ğ ğ ğ  

kimisi  birbirine ba lı,  kimisi ise ba ımsız.  Ama büyük ço unlu u en alttakiğ ğ ğ ğ  

internet a ına ba lı. Tamamen ba ımsız balık a ları da var. ğ ğ ğ ğ



5
Bitcoin Ağı

Bitcoin gökyüzünde örülen bir el halısı gibi. Her bir halı dü ümünü Hasan mığ  

yoksa Fadime mi attı, bunu herkes görüyor. Ancak Fadime ya da Hasan olarak 

de il,  mesela  Hasan  bu  halıda  “ğ avr56nysı9o34bbszwx”  olarak  Fadime  ise 

“hks rrns56ıeorr zhqş ş “ olarak görünüyor. Bu rakam dizisinin kim oldu unu iseğ  

sadece  sahibi  biliyor.  Bu  ekilde  rakam  dizilerinin  yaptı ı  dü ümlerle  halış ğ ğ  

yava  yava  i leniyor. ş ş ş

Bugün  Bitcoin  halısının  büyüklü ü  170  GB  civarlarında.  Bu  bitcoin  halısığ  

dedi imiz bilgi dünya üzerinde sayısını bilmedi imiz kadar çok bilgisayardağ ğ  



saklanıyor. Her an yeni bir bilgi ekleniyor ve eklendikçe dünyadaki bu sayısız 

bilgisayarlara kaydediliyor.

Herhangi bir anda i lemleri  durdurdu umuzu dü ünsek, yani halıyı örmeyiş ğ ş  

bitirdi imizi  farz  etsek,  dünyada  sayısız  bilgisayarda  aynı  kayıtlar  mevcutğ  

olacak.

 steyen herkes halıyı isterse görebiliyor. Kötü niyetli biri halının herhangi birİ  

dü ümünü çözüp, yeni bir desen i lemek isterse, yani birinin parasını çalmakğ ş  

isterse,  çok  kısa  bir  süre  içinde,  belki  bir  saniye  içinde  en  son  dü ümdenğ  

ba layarak  geriye  do ru  bütün  dü ümleri  çözüp,  deseni  de i tirip,  tekrarş ğ ğ ğ ş  

halıyı eski haline getirmesi gerekiyor ki, bunu yapmak bugünkü bilgisayarlar 

ile imkansız.

te  güvence  bu.  Bitcoin  halısında  e er  bir  deseniniz  var  ise,  bunu  kimseİş ğ  

de i tiremez. ğ ş

Bitcoin ilk çıktı ında de eri sıfır idi.  Bu teknolojinin i e yarayaca ını görenğ ğ ş ğ  

akıllı insanlar Bitcoin kullanarak birbirlerine para göndermeye ba ladılar veş  

geçen on yılda Bitcoin denilen dev ortaya çıktı. Daha ne kadar büyüyece iniğ  

henüz kimse bilmiyor.
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Bitcoin’in Arkasında Kim Var

Bitcoin’i  Satoshi  Nakamoto  icat  etti.  te  bu  kadar.  Satoshi  kimdir,  amacıİş  

nedir  falan  filan  gibi  soruları  daha  bu  i i  tam  ö renmeden  sorgularsanız,ş ğ  

internette önce bunları ara tırıp, bulmaya kalkarsanız i in esasını kaçırır veş ş  

bu güzel dünyadan uzak kalırsınız. O nedenle imdilik bu soruyu bir kenaraş  

bırakın.  lerledikçe  zaten  bu  ve  benzer  soruların  cevabını  kendinizİ  

bulacaksınız. Doların arkasında kim var, Euro’nun amacı nedir? Bu soruları 

daha önce hiç sordunuz mu?

E er daha önce bunları  hiç  merak etmediyseniz,  imdi de merak etmenizeğ ş  

gerek yok. Bu büyük fırsatı kaçırmamak için takın birinci vitese, yava  yavaş ş 

gaza  basarken  yava  yava  debriyajdan  aya ınızı  çekin.   El  freni  çekiliş ş ğ  

olmayacak yakına de il, taa uza a bakılacak. ğ ğ

Basit kurallar.
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Bitcoin’in Karşılığı Nedir

te zurnanın zart dedi i yer tam da burası. Çünkü insanlar alın teri, akıl teriİş ğ  

dökerek kazandıkları paraları haklı olarak kar ılı ı olmayan bir eye yatırmakş ğ ş  

istemiyorlar. Bu sorunun cevabı ilerleyen sayfalarda biraz uzun bir hikaye ile 

vermeye çalı ıyorum. Sıkılırsanız, atlayın sonraki konuya geçin. Daha sonraş  

döner okursunuz. 
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Paranın İcadı

A a ıdaki hikaye benim hayal gücümün mahsulüdür.  Herhangi bir belgeye,ş ğ  

bilgiye dayanmamaktadır.

Binlerce  yıl  önce  Mezopotamya'nın  kadim  Uruk  kentinde  ya ayan  Utu,ş  

hayvancılık ile  geçimini sa lıyordu. O tarihlerde henüz Uruk kralı  Gılgamığ ş 

daha  yeni  hüküm  sürmeye  ba lamı tı.  Uruk  bin  be  yüz  ki ilik  nüfusu  ileş ş ş ş  

dünyanın en büyük kentiydi ve bütün dünya Mezopotamya'dan ibaretti.

Utu hayvanlarını ehirden 3 saatlik mesafedeki bir otlakta otlatıyor, ak amlarış ş  

sütlerini  sa arak  hayvanları  etrafı  tahta  perde  ile  çevrili  a ılına  bırakarakğ ğ  

geceleri  ehre  dönüyordu.  Her  gün  onca  yolu  tepmek,  geceleri  yeganeş  

sermayesi olan hayvanlarını savunmasız olarak a ılda bırakmak onu özellikleğ  

geceleri  çok  huzursuz  ediyordu.  Bu  huzursuz  gecelerden  birinde  ehirdekiş  

evinin  etrafında  tavuk  yeti tirmeyi  hayal  etti.  Tavuk  yeti tirmekş ş  

hayvancılıktan çok daha kolaydı ve daha karlı olabilirdi. Tavukları geceleri üç 

saatlik  yolda  de il,  yakınında  ve daha  emniyetli  olacaktı.  nekler  için çayırğ İ  



gerekiyordu ama tavuklar  için böyle  bir  gerek yoktu.  Arpa ve bu day veripğ  

yerine  yumurta  ve  tavuk eti  üretebilirdi.  Ertesi  gün,  bu muhte em  hayalinş  

mutlulu u ile kalktı, üç saat yol alarak a ılına gitti, ama artık kendini zenginğ ğ  

hissediyordu.  Bu  enerjiyle  hayvanlarını  sa dı  ve  bir  ine i  ertesi  gün  Urukğ ğ  

pazarında tavuklar ile de i tirmek hedefi ile Uruk'a do ru yola çıktı. Dönüğ ş ğ ş 

yolu daha uzundu çünkü hayvan ço u zaman problem çıkarıyordu. Ama Utuğ  

zengin olma hayalinin verdi i enerjiyle, uzun u ra lar sonu hava kararmadanğ ğ ş  

hayvanı Uruk’a getirdi ve evinin önüne ba ladı. Hiç yorgun de ildi.ğ ğ

Bir Sumerlinin ertesi gün pazara tavuk getirece i hayali ile yattı.  Rüyasındağ  

tavuklar, civcivler ve öten horozlar gördü. Her gün kolayca tavukların altından 

yumurtayı  alıp  ehirde  evlere  da ıtıyordu.  Her  evden  arpa,  bu day,  yün,ş ğ ğ  

kendir alıyordu. Arpa ve bu dayları tavuklara yedirip, yumurtaları tekrar arpağ  

ve bu day ile de i tiriyordu. Rüyasında zengin olmu tu bile. Utu sabah, günğ ğ ş ş  

do ar do maz, heyecanla hayvanını pazara götürdü.ğ ğ

Ne  yazık  ki  hiçbir  Sumerli  tavuk  getirmemi ti!  Büyük  bir  hayal  kırıklı ınaş ğ  

u ramı tı  ama  direndi.  Üstelik  o  günkü  sütü  de  sa amamı  ve  a ıldakiğ ş ğ ş ğ  

hayvanlarının  durumundan  da  habersizdi.  Ama  olsun,  nasıl  olsa  zengin 

olacaktı. Zor bir gece geçirdi, rüyasında çok kötü eyler görmesine ra men,ş ğ  

ertesi  gün  hayalinin  u runa,  bin bir  zahmetle  hayvanı  üç  saat  mesafedekiğ  

a ıla ancak be  saatte geri götürebildi. Neyse ki di er hayvanlar sapasa lamğ ş ğ ğ  



duruyorlardı. Epeyce rahatladı. En azından bir günlük zarar ile bu durumu 

atlatmı tı.  çi  zengin  olma  hayaliyle  dolup  ta ıyordu.  lerleyen  günlerde,ş İ ş İ  

geceleri hep benzer rüyalar gördü.  ehirde tavuk yeti tiriyor ve zengin olupŞ ş  

rahata eriyordu.

ki hafta sonra yeni bir deneme daha yaptı. Evet! Evet! Bu defa bir Sumerli,İ  

Ninginsidda pazara tavuk getirmi ti. Heyecanla ko tu ve, Ninginsidda’ya inekş ş  

ile tavukları takas etmeyi teklif etti. Bu inek çok verimliydi. Günde bir gü ümğ  

süt veriyor ve bir süre sonra da eti bile yenebiliyordu. Her sene do uruyor veğ  

çabucak ço alabiliyordu. Bir iki sene sabredilirse, on ineklik bir sürüye sahipğ  

olmak  i ten  bile  de ildi.  Kendisi  de  zaten  böyle  yaparak  bir  sürü  sahibiş ğ  

olmu tu ve artık biraz rahat etmek istiyordu.ş

Ninginsidda ise pek umursamaz bir tavırla Utu’yu süzerek:

- Olmaz. Çünkü ben tavuklarımı arpa ile de i tirece im.ğ ş ğ

Utu çok azimli bir Sumerliydi. On be  gün sonra bir deneme daha yaptı. Evet,ş  

Ninginsidda  yine  pazarda  idi  ama,  bu  defa  nek  ile  tavu u  de i tirmeyeİ ğ ğ ş  

razıydı.  Çünkü inekçilik  yapmak  üzerinde  dü ünmü  ve  inek  yeti tirmeninş ş ş  

karlı olabilece ini görmü tü. ğ ş

Uruk  kentinin  dı ından  da  gelenler  vardı.   Bütün  Sumerliler  bu day  ileş ğ  

koyunu, arap ile yapa ıyı kuma  ile arpayı, kesilmi  ve tuzlanmı  et ile kuzuş ğ ş ş ş  

postunu ve daha birçok kıymetli ürünleri takas edebilmek için mücadeleye 

devam ediyorlardı.

Pazar yeri çok gürültülüydü.

Bu patırtı gürültü arasında haftalardır sessizce dola an Dumuzi ise ba ka birş ş  

plan pe indeydi. Sumerliler arasındaki bu günler süren pazarlıkları kısaltıp,ş  

onların  daha  çabuk anla masını  sa layarak  bundan kazanç  elde  etmeyi  veş ğ  

zengin olmayı  kuruyordu hayalinde.  Hatta  bunu Ur,  Laga ,  Eridu ve  hattaş  

Nippur’da  da  yani  bütün  dünyada  yapmayı  planlıyordu.  Dumuzi  bu 



muazzam projesini hayata geçirmek için o gün güzelce hazırlandı, en güzel 

kıyafetlerini giydi, saçlarını ördü ve pazara do ru yola çıktı. Gözleri pırıl pırılğ  

parlıyordu  ve  yüzünde  hınzırca  bir  gülümseme  vardı.  Kendine  çok 

güveniyordu. 

Dumuzi altın ile süs e yaları, tanrı heykelleri ve totemler yapıyor ve bunlarış  

pazarda  çe itli  e yalarla  de i tiriyordu.  Evi  kuma lar,  postlar,  geyikş ş ğ ş ş  

boynuzları,  arpa,  yulaf  ve  çe itli  tahıllarla  doluydu  zaten.  Ama  o  bunlarlaş  

yetinmiyor, daha çok olsun istiyordu. Geceden hazırlıklarını yapmı tı. Altınş  

madenini i lemede ustalı ını konu turmu  ve yassı silindirler yapmı , onlarınş ğ ş ş ş  

üzerine çivi  ile  adını  kazımı tı.  Çok enteresan ve yepyeni bir  projesi  vardı.ş  

Emin adımlarla pazaryerine yürüdü Dumuzi..

Pazar yolunda haftalardan beri bir türlü takas yapamayan Utu’ya rastladı. Utu 

yine dünden ineklerinden birini ehre getirmi , imdi pazara do ru çeke çekeş ş ş ğ  

götürüyordu.

- Hey Utu, ine ini yine tavuk ile mi de i tirmek istiyorsun?ğ ğ ş

-  Evet  Dumuzi,  bu  dördüncü  denemem.  Artık  yoruldum.  Bugün  de  takas 

edemezsem vazgeçece im.ğ

-  Utu,  sana  bir  müjde  vereyim,  bugün  senin  bu zorlu unu  çözece im.  Buğ ğ  

dostuna güven.

Dumuzi hızlı adımlarla UTU’yu geçti ve pazaryerine do ru hızla yol aldı.ğ



Ninginsidda da gelmi ti pazara. Ninginsidda bir ine e kar ılık ancak 100 tavukş ğ ş  

verebilirdi.  Fazlası  de il.  Utu  ile  Ninginsidda  arasındaki  pazarlık  bir  süreğ  

devam etti. Onları uzaktan izleyen Dumuzi artık zamanı geldi ini dü ünerekğ ş  

devreye girdi.

-Hey Utu, anla ılan bugün takasta anla amayacaksınız. Sen de çok yoruldun.ş ş  

stersen  ne i  burada  bana  bırak  ve  i ine  dön.  Merak  etme,  bir  sonrakiİ İ ğ ş  

pazarda, olmadı bir sonraki pazarda 200 tavu un hazır olacak.ğ

Utu:

- Ey akıllı Dumuzi, nasıl olacak bu i ?  ş

te  o  anda Dumuzi  dünyanın çehresini  de i tirecek olan büyük hamlesiniİş ğ ş  

yaptı.  Cebinden adı  yazılı  olan altın  yassı  silindirlerden iki  adet  çıkardı  ve 

Utu’ya uzattı.

-  Bunları  al,  ine i  bana  bırak.  Haftaya  gelirken  bunları  getirmeyi  unutmağ  

sakın!



Utu’nun yassı silindirleri

Utu yassı silindirleri aldı, evirdi, çevirdi, üzerindeki yazıyı okudu. Silindirin bir 

tarafında Dumuzi , di er tarafında ise Sumer çivi yazısı ile “ 1 “ yazıyordu.ğ

Utu çok yorulmu tu. ne i üç saat yola, a ıla götürmeyi göze alamıyordu artık.ş İ ğ ğ  

Dumuzi’nin teklifini kabul ederek riske girdi. Silindirleri cebine koydu ve eve 

döndü.  Bu  arada,  Ninginsidda  da  Dumuzi’den  bir  altın  silindir  alarak 

tavukları  bırakmı ,  bir  sonraki  pazara  üç  yüz  tavuk  daha  getirmeye  sözş  

vermi ti. Pazar yerine  bu day getirip post ile de i tirmeyi uman Duranki deş ğ ğ ş  

iki  silindir  alarak  bu daylarını  Pazar  yerinde  Dumuzi’ye  bırakmı tı.  Ak amğ ş ş  

takas  yapmayı  ba aramayan  birçok  Sumerli,  özellikle  Nippur  gibi  uzakş  

ehirlerden  gelenler    mallarını  Dumuzi’ye  bırakıp  altın  silindirlerle  evineş  

dönmü tü.ş

Aradan belli süre geçti inde, artık bütün dünya yani Ur, Laga , Eridu ve hattağ ş  

Nippur  ehirlerinde  ya ayan  Sumerliler  mallarını  pazaryerinde  Dumuzi’yeş ş  

bırakıyor, bir sonraki pazarda arpa, bu day, koyun, kereste gibi istedi i malınğ ğ  

kaç altın silindir etti ini Dumuzi’ye soruyor ve isteyen Sumerli istedi i malığ ğ  

alabiliyordu. Dumuzi i leri kolayla tırmı tı. Bütün dünya mutluydu…ş ş ş

Uruk Kralı Gılgamı  olanı biteni ö rendi ve bir gün ansızın pazar yerine geldi.ş ğ  

Pazaryerinde çıt çıkmıyordu. Herkes kralın ne yapaca ını biraz merak ve birazğ  



da  endi eyle  izlerken,  bir  yandan  da  pazar  yerinden  sıvı manın  yollarınış ş  

kollamaya ba lamı tı.ş ş

Uruk Kralı Gılgamış

Uruk Kralı Gılgamı  Dumuzi'nin huzuruna getirilmesini emretti. ş

Dumuzi yerlere kadar e ilerek Krala saygı selamını vererek boynunu büktü.ğ

Gılgamı :  ş

- Hey Dumuzi, bu yaptı ın nedir?ğ

Dumuzi  önce  alttan  alarak  ba ladı  ve  yaptı ı  i i,  bu  i in  Uruk’a  getirece iş ğ ş ş ğ  

faydaları Gılgamı ’a öyle güzel anlattı ki, bir süre sonra Gılgamı ’taki o sert veş ş  

sinirli  tavır  merak ve ilgiye  dönü mü tü.  Uruk Kralı  Gılgamı  Dumuzi’dekiş ş ş  

vizyondan etkilenmi ti. Yüzü gülüyordu.ş

- Hey Dumuzi, bundan böyle altın silindirlere benim adım yazılacak! Üzerine 

benim  resmim  basılacak.  Seni  ve  mallarını  burada  benim  askerlerim 

koruyacak. Malların be te biri uruk Kralı Gılgamı  hakkı olarak pazarın güneyş ş  

tarafında biriktirilip, her Pazar bitiminde sarayıma getirilecek! te, Dumuzi veİş  



Uruk Kralı Gılgamı 'ın mutabakatı ile tarihte ilk defa malların de erini ölçmeş ğ  

aracı do mu tu: PARA.ğ ş

Bu hikayede ne anlatmaya çalı ıyorum?ş

Aslında de erli olan, üretilen mal ve hizmettir. Bu hikayede yumurta, süt, etğ  

v.b.  malı,  Dumuzinin  yaptı ı  ise,  hizmeti  temsil  ediyor.  Altın  para  olarakğ  

kullanılmadan  önce,  de erli  bir  ey  de ildi.  Sadece  ziynet  e yasıydı.ğ ş ğ ş  

Amerika’ya  ilk  giden  Avrupalılar  oradaki  altın  bollu u  kar ısında  a kınağ ş ş ş  

dönmü lerdi. Aztekler, Mayalar Avrupalılar istedikçe bol bol altın vermi lerdiş ş  

zaten.  Hem de bedelsiz.  Sanki  deniz  kenarındaki  kumu verir  gibi.  Ama  ne 

zaman ki Dumuzi altını de erleri de i tirme aracı olarak kullanmaya ba ladı,ğ ğ ş ş  

o zaman altın paraya dönü tü. nsanlar ona de er atfetti ve de erlendi.ş İ ğ ğ

Peki, imdi u soruyu soralım o zaman: Dumuzi’nin icat etti i paranın kar ılı ış ş ğ ş ğ  

neydi?  Dumuzi’ye  güven  duyulması,  sonra  da  Uruk  Kralının  Dumuzi’yi 

onaylaması üzerine Kral Gılgamı ’a daha çok güven duyulması. Yani para ilkş  

icat edildi i zaman bile paranın kar ılı ı güven idi.ğ ş ğ

Yani Uruk ehrinde ya ayanlar krala güvendikleri için altın kullanmı lardı.ş ş ş

imdi  “Paranın  kar ılı ı  güvendir”  teorimizi  bir  daha  inceleyelim.  AcabaŞ ş ğ  

do ru mu?ğ
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Banknotun İcadı

lk banknotİ

lk banknotun yani ka ıt paranın do u unu hikayesi. İ ğ ğ ş

Dumuzi'nin parayı icat etmesinden ve Uruk Kralı Gılgamı ’ın ça ından bu yanaş ğ  

binlerce  yıl  geçmi ti.ş  Artık  altın  sikkeler  artık  dünyanın  her  tarafında 

kullanılıyordu. Dünya Kral Gılgamı  zamanında sadece üç-be  ehirden ibaretkenş ş ş  

imdi artık çok büyümü tü. nsanlar ço almı tı.ş ş İ ğ ş  



Medici  Floransa’da  ya ayan  ama  Toskanalı  olmayan  bir  talyan  idi.  Mugelloş İ  

vadisinden  zengin  olma  hedefiyle  Floransa’ya  gelmi ti.  Floransa'nın  en  i lekş ş  

caddesinde  banka  oturup  “Altın  Alınır”  tabelasını  bankın  yanına  dikti inde,ğ  

henüz kimse onun dehasının farkında de ildi.ğ

Giovanni di Bicci de Medici

Medici,  Floransa'lıları evde  altınları  saklamanın  riskli  oldu una  ikna  ediyordu.ğ  

E er altınlarını ona verirlerse, küçük bir komisyon kar ılı ında emniyetli bir yerdeğ ş ğ  

saklayabilirdi. Altın sahipleri de kar ılı ında üzerinde altının miktarı ve istenildi iş ğ ğ  

zaman  geri  verilece i  yazılı  olanğ  Giovanni  di  Bicci  de  Medici  imzalı  bir  ka ıtğ  

alacaklar, bu ka ıdı çok daha emniyetli bir ekilde saklayabileceklerdi.ğ ş

Bu  ekilde  hem  altını  saklama  zorlu undan  kurtulacaklar  ve  “Acaba  altınınş ğ  

yerinde  duruyor  mu?”  “Acaba  altınlarımı  birileri  çalar  mı?”  gibi  endi elerdenş  

kurtulacaklar, geceleri rahat rahat karılarıyla birlikte olabileceklerdi.

te Dünyanın ilk bankası bu bankta kurulmu tu.İş ş

Medici’nin banknotları önce Floransa’ya sonra bütün talya’ya ve oradan Avrupaİ  

ve dünyaya yayıldı. Medici’nin dahi bulu u sayesinde dünya ekonomisi canlandı,ş  



ticaret  kolayla tı.  Hatta  denilebilir  ki,  Rönesans  ilk  enerjisini  Medici’lerinş  

banknotları ile sa ladı.ğ

Leonardo Da Vinci bile…

Bu  hikayeden  de  anla ıldı ı  üzere,  insanlar  evlerinde,  toprak  altında,  bacanınş ğ  

içinde veya bir ba ka gizli yerdeki kıymetli altınlarını Medici’ye teslim etmi lerdi.ş ş  

Daha sonra da önce ngiltere Kralına, Fransa Kralına sonra Osmanlı Padi ahınaİ ş  

güvenenler  altınlarını  bu  banknotlarla  de i tirdiler.  Banknotları  katlayıpğ ş  

ceplerine, cüzdanlarına koydular.

Tam paranın kar ılı ının güven oldu unu kavramı tım ve kendimle “Bir finansçış ğ ğ ş  

kadar  paranın  ne  oldu unu  ö rendim!  “diye  övünüyordum  ki,  okudu um  birğ ğ ğ  

haber sonucu ö rendiklerimle tam bir ketenpereye getirilmi  oldu umuz kafamağ ş ğ  

dank etti.

Me er ne Ali-Cengiz oyunları oynanıyormu . Me er paranın vampir patronları,ğ ş ğ  

onlara duydu umuz güveni suiistimal ederek bizim ürettiklerimizi çaktırmadanğ  

nasıl sömürüyorlarmı .ş
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Ali-Cengiz Oyunları

Altın  kar ılı ı  banknotlar  dünya  üzerindeki  üretimin  ve  ticaretin  artmasına,ş ğ  

teknolojinin  geli mesine  yol  açtı.  Ta  ki  1944  yılına  kadar.  1944  yılındaş  

kowboyların devreye girdi ini  görüyoruz.  Bilmem biliyor musunuz? Kowboylarğ  

yani  inek çobanları  at  pazarlı ını  çok iyi  bilirler.  Ayrıca,  e er  bir  kowboy hızlığ ğ  

pi tov çekmeyi  beceriyorsa,  daha yava  çekeni  tahrik  eder,  onun silahını  dahaş ş  

önce çekmesini sa lar ve daha hızlı silahını çekerek onu öldürür. Bu da me ruğ ş  

müdafaya girer. Amerikan etik kuralları.



1944 yılında sava ın bitece i ve Almanya’nın yenilece i artık anla ılmı tı. te tamş ğ ğ ş ş İş  

bu aralar Amerika Birle ik Devletleri’nde kowboyların ülkesinde,  ş Bretton Woods 

kasabasında  ve  dünya  ülkeleri  toplandı  ve  ünlü    Bretton  Woods  anla masış  

imzalandı. Bu anla maya göre, Amerika Birle ik Devletleri, her bir otuz be  dolarış ş ş  

getirene bir  ons altın verece ini garanti  ediyordu.  Dünya ülkeleri  doları  dünyağ  

parası olarak kabul ederek ketenpereye getirilmi ti.ş

Bir süre böyle devam etti ve sonra Amerikan kowboylarından ba kan N XON  15ş İ  

A ustos 1971 de bu anla maya artık uymayaca ını, artık doların kar ılı ında altınğ ş ğ ş ğ  

vermeyece ini, bunun yerine ABD’nin itibarını koydu unu açıkladı.ğ ğ

Dünya ülkelerini ketenpereye getirme süreci tamamlanmı tı. Artık ABD kendisineş  

ne lazım ise, dolar basıp dünyanın her yerinden istedi i her eyi alabilecekti.ğ ş
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Türev Piyasalar

ABD o günden beri bol bol dolar bastı, petrol aldı, demir aldı, aldı babam aldı. 

Ama bu rahatlık tabii ki kowboylara bir rehavet getirdi.

imdi,  dünya  muazzam  bir  ekonomik  kriz  ile  kar ı  kar ıya.  Yakla an  bu  kriziŞ ş ş ş  

konunun  uzmanları  türev  piyasalar,  Hedge  Fonları  falan  gibi  bazı  terimlerle 

açıklıyorlar. Ancak biz ne olup bitti ini bir türlü anlayamıyoruz. Tıpkı cari açıkğ  

gibi.  Cari  açı ın  aslında  zarar  demek  oldu unu  hiçbir  ekonomist  açıkçağ ğ  

söylemiyor. Oysa cari açık demek, 100 liraya mal edilen bir eyi 90 liraya satmakş  

ve bu ekilde tekerle i döndürmekten ba ka bir ey de il.ş ğ ş ş ğ



imdi,  yeni  fark  etti im,  hakkında  onlarca  yazı  okuyup  beklentilerin  do ruŞ ğ ğ  

oldu unu anladı ım yakla an muazzam ekonomik krizin sebebinin ne oldu unuğ ğ ş ğ  

basit olarak açıklayaca ım. ğ

On tonluk bir kamyona tu la yükledi imizi farz edelim.ğ ğ

Birinci tu lağ

Birinci tu layı kamyona koyuyoruz. Bu birinci tu la dünyadaki gümü ün de eriniğ ğ ş ğ  

temsil ediyor.

Be  tu la dahaş ğ

Be  tu la  dahaş ğ  koyuyoruz.  Bu  be  tu la  günümüzdeki  (2018  temmuz)  kriptoş ğ  

paraların büyüklü ünü temsil ediyor.ğ

Yetmi  tu la dahaş ğ

Yetmi  tu la  daha  yüklüyoruz.  Bu  yetmi  tu la  da  dünyadaki  mevcut  altınınş ğ ş ğ  

de erini temsil ediyor.ğ

Yetmi  tu la dahaş ğ

Bir yetmi  daha yüklüyoruz. Bu da dünyadaki nakit para miktarı. Yani bozuk veş  

ka ıt paralar. (banka hesapları hariç)ğ

imdi toplam 145 tu lamız var. Ş ğ

Sekiz yüz elli be  tu laş ğ

imdi  855  tu la  daha  yükleyelim.  Bu  tu lalar  da  dünyadaki  bütün  bankaŞ ğ ğ  

hesaplarındaki paralar. 

Kamyona  imdiye  kadar  1000  adet  tu la  yüklemi  olduk.  imdi  kamyonunş ğ ş Ş  

kasasını gözünüzde canlandırın. Bütün tu lalar kasanın ön tarafında ve yakla ıkğ ş  

bir  metre  eninde  ve  yüksekli inde.  Yani  çok  küçük  bölümünü  yükledik.ğ  

Kamyonun kasası bomboş



Yirmi be  bin tu laş ğ

imdi asıl bomba geliyor. Bu kamyona   25.000 tu la daha yükleyelim. KamyonŞ ğ  

kasası kasanın iki metre üstüne kadar doldu. A zına kadar doldu yani. Kamyonuğ  

öyle yükledik ki, makasları e rildi, neredeyse makas kesecek.ğ

Dünyadaki para miktarı tam da böyledir.  Fazladan yükledi imiz 25.000 tu layağ ğ  

türev piyasalar deniyor. Türev konusunu lisede cebir derslerinde ö renmi  idik.ğ ş  

Fakat e itim tamamen ezbere dayandı ı için, bu türev denen ey hayatta hiçbirğ ğ ş  

eye yaramaz ve fuzuli bilgi gibi geliyordu.ş

Türev  piyasa  u  demek:  Diyelim  sizin  mahalledekilerde  toplam  50  tu la  var.ş ğ  

Uyanı ın biri geliyor ve, “Bu tu laları bana verin, ben size filan tarihte 500 tu lağ ğ ğ  

verece im.”  diyor.  Karvizitinde  diyelim  müteahhit  yazıyor.  Dü ünüyorsunuz:ğ ş  

“Tu la bir süre bana lazım de il. Adam müteahhit. Verelim. Dedi i tarihte ondanğ ğ ğ  

500 tu la alırız nasıl olsa.” Basıyorsunuz sözle meye imzayı, i lem tamam.ğ ş ş

Uyanık  adam  di er  mahallelerde  de  tu la  toplamı  me er.  Çimento,  kiremit,ğ ğ ş ğ  

kereste.. Ne bulursa toplamı .ş

Uyanık,  yaptı ı  sözle meleri  cebine  koyup,  gidiyor  kom u  ehire.  Oradakiğ ş ş ş  

nalburlara  ,  elimde  u  kadar  tu la,  u  kadar  çimento  vesaire  var  deyipş ğ ş  

sözle meleri  gösterip  bu  malzemeleri  nalburlara  çok  ucuza  gönderebilece iniş ğ  

vaat edip onları kandırıyor ve çek topluyor. Vaat etti i malzemelerin aslında çokğ  

az bir yüzdesi var elinde. Kalanını sözle meler ile türetmi .ş ş



Sonra bu çeklerin yarısını teminat göstererek bankadan kredi çekiyor ve bir ba kaş  

yerde buldu u ucuz arsaları yarısı para, yarısı elindeki çeklerle satın alıyor.ğ

Bu arsalar üzerinde projeler ütermi  gibi yaparak, projeler bitti inde edebilece iş ğ ğ  

de erleri bilançosuna ekleyerek, kendisini bir dev olarak gösteriyor. ğ

Bu silsileyi diledi iniz kadar uzatabilirsiniz. ğ

Projelerin gazetelerdeki reklamlarını görerek heyecanlanan arsa sahipleri sabırla 

çeklerin vadesini bekliyor.

Banka  sözle me  gere i  çeklerin  vadesini  bekliyor.  Arada  bir  çek  patlar  ise,ş ğ  

mecburen bu hata yeni bir çek ile kapatılıyor.

Kom u  ehir,  vadesi  geldi inde  gidip  tu la,  çimento  vesaireyi  alacak.ş ş ğ ğ  

Mahalledekiler  de  zamanı  gelince  müteahhitin  deposuna  gidip  500  tu lalarınığ  

alacaklar. 

te kamyonun büyük ço unlu unu dolduran tu lalar yani türev piyasalar bu. Veİş ğ ğ ğ  

türev piyasaların ço u ABD ve Avrupa’da.ğ

Allah a kına, bu kamyon ne kadar gidebilir ki? Kamyonun en ufak bir arızasındaş  

olabilecekleri siz hayal edin artık. 
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Yaklaşan Büyük Finans Krizi

Türev  piyasaların  artık  sürdürülemez  büyüklüklere  ula masından  dolayış  

beklenen  büyük  finans  krizi,  muazzam  bir  ekonomik  krize  yola  açıp  bütün 

dünyayı acayip sallayaca ı bekleniyor. Tahminler en geç 2019 içinde bu büyükğ  

bunalımın çıkaca ını öngörüyor.ğ

Böyle bir kaosta biz belki di er ülkelere göre daha anslıyız. En büyük ansımızğ ş ş  

ise, -komik ama- kayıtsız ekonomi. Erzincan’ın Malatya’nın Urfa’nın çe itli di erş ğ  

ehirlerimizin ürünleri kayıtlı tüccar olmayan, banka hesabı bile olmayan cefakarş  

insanımız  sayesinde  ülkeye  da ılıyor.  Di erlerine  göre  daha  yardımsever  birğ ğ  

milletiz.  Yardım  edermi  gibi  yapmayız,  varsa  payla ırız.  Bunlar  olumluş ş  

özelliklerimiz.

Ama  bütün  bunlara  ra men  bir  ekonomik  krizde  neyle  kar ıla ırız,  do rusuğ ş ş ğ  

ya ayarak görece iz. Acaba elimizdeki 100 tl ile marketten 1 kg pirinç alabilecekş ğ  



miyiz? üpheli. Markette pirinç var mı? O da üpheli. Pirinç üreticisi pirinci niyeŞ ş  

eksin ki, can derdine dü mü ? Pirinci Kime satacak, hangi parayla satacak? ş ş

Bunların yakında gerçekle ece i yüksek bir ihtimal. Aman altınınız varsa, sakınş ğ  

satmayın. Ama öyle tam altın falan saklamayın. O krizde tam altını göstermeye 

bile korkar insan.

Çeyrek  altından  büyük  altınları  bir  krizde  kullanılabilecek  ekilde  de i tirin.ş ğ ş  

Mesela iki tam altınınız var ise, hemen sekiz çeyrek altına çevirin.
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Ekonomik Krizde Kripto Paralar

Kripto paralar olası bir ekonomik krizde altın gibi bir ba ka çare olabilir. Çünküş  

bir ekonomik kriz kripto paralara di erlerinden çok daha az tesir eder. Hatta bazığ  

kripto paraların yüzlerce kat de erlenerek krizden çıkaca ı bekleniyor.ğ ğ

Bu beklentinin iki nedeni var.

Birincisi ya anmı  örnekler.ş ş

kincisi kripto paraların üstün özellikleri.İ
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Yaşanmış Örnekler

Güney  Kıbrıs  ekonomik  krize  girdi i  zaman,  insanlar  Bitcoin'e  geçerek  parağ  

kaybının önüne geçtiler. te 2013 yılına ait bir haber: İş

"Bitcoin"  olarak  bilinen  dijital  para  ile  G.  Kıbrıslılar  Euro  ile  internet 

üzerinden bitcoin satın alıyor, bu yarayı ise yurtdı ındaki bir ülkeden gerçekş  

Euro'ya çevirip orada yatırım yapıyor. Bitcoin'i yatırımcılar istedikleri zaman 

sanal paralarını gerçek paraya da dönü türebiliyor. Ya anan ekonomik krizinş ş  

ardından özellikle Yunanistan ve spanya gibi ülkelerde sanal paraya olan ilgiİ  

arttı ve bir Bitcoin'in de eri mart ayında 35 dolarken dün 102 dolara kadarğ  

çıktı.  Bitcoin  alanlar  1  ayda  paralarını  üçe  katladılar.  u  anda  toplam  1.1Ş  

milyar dolarlık Bitcoin piyasası oldu u tahmin ediliyor. Pazarın yüzde 15'indeğ  

Euro kullanıyor.  Yüzde  72'sinde  ise  dolar  kullanılıyor.Di er  yandan likiditeğ  

çevirmekte  zorlanacak  olan  ve  Güney  Kıbrıs'ın  bel  kemi ini  olu turanğ ş  

irketlerde finansal  sıkıntılar  ya anması,  personel  çıkartmalarını  do urarak,ş ş ğ  



i sizlik oranını artıracak. Bu durum ülkenin toparlanmasını güçleçtirecek. G.ş  

Kıbrıs'ta bir kaç yıl sürebilecek bir ekonomik daralma görülebilecek.”

Venezuela petrol zengini olmasına rağmen hiper enflasyon ve muazzam bir 
ekonomik kriz yaşıyor. 2018 yılında bir haber: 

“Venezuela’da  bir  süredir  a ır  bir  ekonomik  kriz  ya anıyor.  Ülkedeğ ş  

enflasyonun oranı yüzde 16.000’e ula mı  durumda.  Bütünüyle bir  kaos veş ş  

karga a ortamı bulunuyor.ş

Açlıkla  sava an  Venezuela  halkı,  Bolivar’ın  ola anüstü  de er  kaybı  sonrasış ğ ğ  

kripto paraları kullanmaya ba ladı. Öte yandan halktan bazıları, çareyi kriptoş  

para madencili i yapmakta buldu.ğ

Bloomberg’de yer alan bir haberde, Caracas’taki neredeyse her evde kripto 

para  madencili i  yapıldı ı  öne  sürülüyor.  Kara  borsada  900.000  Bolivar  90ğ ğ  

cent ediyor. Bu parayla da yalnızca bir kafede pasta yiyebiliyor, kahve ya da 

meyve suyu içebiliyorsunuz. Bununla birlikte halk, yakla ık 300.000ş  Bolivar ile 

elektrik, su, gaz, internet ve telefon faturalarının tamamını ödeyebiliyor. Yani 

sadece 30 cent ya da 1.3 TL’ye.

Hal  böyle  olunca  elektrik  neredeyse  ücretsiz.  Bazıları kripto  para 

madencili iğ  yapan  cihazlara  yatırım  yaparak  aylık  1000  dolar 



gibi Venezuela ko ullarında  oldukça  iyi  bir  miktar  kazanabiliyorlar.ş  

Bazılarıysa ekipmanın el verdi i kadarıyla günde 6 dolar kazanıyor. Günlük 6ğ  

dolar, ülke artlarında yine fena para de il.ş ğ

Ya anan  ekonomik  krizden  ötürü  ülkede  orta  sınıf  olarak  görülenş  

vatanda ların  birço u  yurt  dı ına  kaçtı.  Kalanlar  da  bu  zor  ko ullarla  buş ğ ş ş  

ekilde mücadele ediyorlar.”ş
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Kripto Paraların Üstün Özellikleri

Olası bir ekonomik krizde bankada olan paranızın hakimiyeti sizde de ildir.ğ  

Bankalar kapanabilir. Devlet çe itli kısıtlamalar getirmek zorunda kalabilir. Veş  

ba ka birçok geli me ya anabilir. Ancak kripto paralar bunlardan etkilenmez.ş ş ş  

Çünkü  ne  devletler  ne  de  ba ka  herhangi  bir  güç  kripto  paralaraş  

hükmedemez. Kripto paraların de erine kullananlar karar verir.ğ

Kripto  paraları  saklamak  güvenlidir  yeter  ki  siz  kurallara  uyun.  Aklınızda 

tuttu unuz  bir  ifreye  kimse  eri emez.  Mutfaktaki  bıça ın  üzerine,  evinğ ş ş ğ  

sa lam  bir  duvarına  ya  da  bilinmeyen  bir  yere  yazdı ınız  ifreyi  bulmakğ ğ ş  

zordur.  te  bu  ifre  sizin  elinizde,  aklınızda  oldu u  sürece  bir  tehlikeİş ş ğ  

ya amazsınız. Aslında kelimenin tam anlamıyla her bir ki inin kendi bankasış ş  

vardır. Cep telefonunuz ya da bilgisayarınız sizin bankanızdır. Cep telefonu 



kaybolursa,  kırılırsa,  yenisini  alıp  ifrenizi  girerek  paralarınıza  yenidenş  

ula abilirsiniz. Ne büyük bir özgürlük!ş

Kripto paralar açıktır. Falan kripto paranın dünya üzerinde kaç adet oldu uğ  

bellidir. Herkes bunu bilir ve görür. ABD’nin durmadan dolar kaydetmesine 

ya da basmasına  benzemez.  Örne in Bitcoin bu günlerde yakla ık  on yediğ ş  

milyon adet mevcuttur. Ve asla yirmi bir milyonu geçmeyecektir.

Daha  birçok  yazılacak  üstünlükleri  var  kripto  paraların.  Kripto  dünyasına 

daldı ınız ölçüde zamanla çok daha fazla ey ö reneceksiniz.ğ ş ğ
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Kripto Dünyasına Neden Girmelisiniz

Dayımın o lu,  ona kripto paralardan bahseder bahsetmez, benden kısa birğ  

e itim alıp hemen bankadaki parasının yarısını kripto paralara yatırdı. Nedenğ  

bu kadar çabuk karar verdi ini izah etmek için ise, elli yıl önce yaptı ı hatadanğ ğ  

dolayı büyük pi manlı ını anlattı bana. ş ğ

Dayıo lu 17-18 ya larında iken, bizim kasabanın tek kamyonu babasına aitti.ğ ş  

Dayıo lu oförlük yapıyordu. Zamanın gözde mesle i idi oförlük. Kamyonuğ ş ğ ş  

da, be  tonluk benzinli Austin. Belediye ADA denilen dere kenarındaki geniş ş 

bir  kamu  alanını  gelir  getirmek  amacı  ile  parsellemi  ve  yava  yavaş ş ş 

düzenliyor ve satıyordu. 

imdi dayımın o lunu dinleyelim:Ş ğ

“Belediyede  alaca ım  birikiyor,  belediye  ödemede  zorlanıyordu.  Her  birğ  

ödemede  belediye  ba kanı  bana  “Bu  alaca ını  alma,  sana  filan  parseliş ğ  

vereyim.” teklifinde bulunuyordu ama ben gülerek reddediyordum. Aslında 

belediyeden  alacaklarım  benim  için  küçük  paralardı.  Hiç  zorlanmadan 



belediyenin  tüm  i lerini  yapabilir  ve  ADA’nın  yarısını  alabilirdim.  Ama  oş  

tarihte bana belediyenin teklifi çok komik gelmi , paramın cebimde olmasınış  

ye lemi tim.  E er  belediye  ba kanının  teklifini  kabul  etseydim,  imdiğ ş ğ ş ş  

çolu um  çocu umun  gelece ini  garanti  etmi  olacaktım.  Belki  de  be  binğ ğ ğ ş ş  

dairem olacaktı.  Yapmadım ve bu ya ta geçimimi sa lamak için hala çalı makş ğ ş  

mecburiyetindeyim. Ah kafa, ahh!”

Buna benzer birçok örne i siz de ya dinlemi  ya da bizzat ya amı  olmalısınız.ğ ş ş ş  

Dedem urayı almamı , dedem burayı be enmemi .ş ş ğ ş

te  kripto paralar da yukarıdaki örnekler  gibi muazzam bir  fırsat  sunuyor.İş  

imdi,  zamanında  bu  dünyaya  küçük  bir  adım  atmaktan  imtina  eder,  buŞ  

muazzam geli meyi ö renmekten kaçınıp ta “Sanal bunlar! Arkasında devletş ğ  

yok ki.” gibi sudan bahanelerle uzak durursanız, sonra ah vah etmenin hiçbir 

faydası olmayacaktır.
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Kripto Dünyasına Giriş Bileti Almak

imdi  size  kripto  dünyasına  girmenin  en  basit  yolunu  anlataca ım  ancakŞ ğ  

önceden açıklamam gereken bir konu var ki o da madencilik. Buna mining 

deniyor. 

Altın  üretmek  çok  zor  bir  i tir.  Altın  yer  yüzünde  çok  az  bulunur  ve  artıkş  

teknoloji  kullanılarak  çıkarılabiliyor.  Altın  çıkaran irketlere  madenci  desekş  

garip kaçmaz.

Bitcoin de bilgisayarlar tarafından üretiliyor. Bu pahalı ve zor bir i . Bitcoinş  

üretme i ine altın madencili ine benzeterek, madencilik deniyor. Dilersenizş ğ  

youtube.com da bitcoin+minig kelimeleri ile çok büyük Bitcoin fabrikalarını 

görebilirsiniz.  Bu  videoları  görünce  zaten  bu  i in  basit  bir  i  olmadı ınış ş ğ  

anlayacaksınız.
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İnternet Bankacılığı Hesabı Açın

Önce bir banka ubesine gidip internet hesabı açın ve bu hesaba nasıl paraş  

yatırılır,  nasıl  havale  gönderilir  bunları  iyice  ö renin.  Bunu küçük paralarığ  

ba ka hesaplara göndermek, tekrar o hesaplardan sizin hesabınıza gelmesiniş  

sa lamak gibi  gerçek  deneyler  ile  yapmalısınız.  E er  bu gerçek denemeleriğ ğ  

yapmayıp ta, arkada ınıza, karde inize, o lunuza v.b. telefon edip “Benim uş ş ğ ş  

hesabımdan uraya para gönder.” Diyerek ba kasına havale ettiyseniz, siz buş ş  

i ten vazgeçin, kripto dünyasına hiç girmeyin.ş
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Mail Hesabı Edinin

E er  internet  bankacılı ında  yeterli  pratik  yaptı ınızı  dü ünüyorsanız  veyağ ğ ğ ş  

zaten prati iniz var ise, bu defa sadece kripto para i inde kullanmak üzere birğ ş  

mail hesabı açın. Mail hesabı açmayı bilmiyorsanız, herhangi bir genç bunu 

size ö retecektir. Mail hesabını açtıktan sonra, birilerine mail gönderin, onlarğ  

size mail göndersin ve mail i inde de pratik kazanın.ş
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Şifre (password) Yaratın

E er internet bankacılı ı ve mail kullanmayı yeteri kadar ö rendiyseniz veyağ ğ ğ  

zaten  biliyorsanız,  imdi  önemli  bir  konuya  geldik.  Masa  ba ında  oturun,ş ş  

ka ıdı kalemi elinize alıp sadece size özgü ifre hazırlamayı deneyin. Örne in:ğ ş ğ  

“Pancarı92defasıktum!sekercıkmadı” veya 
“75kereellıederkalbımınYUHortası?”

Saçma sapan ama akılda kalacak kelime ve rakam dizileri hazırlayın. imdilikŞ  

iki tane yeter. Daha sonra kriptoda ilerledikçe zaten ihtiyaç duyacaksınız.

Unutmayın,  ifreler  çok  önemlidir.  ş UNUTULMAYACAK  !   K MSE  LEİ İ  

PAYLA ILMAYACAK !Ş

A a ıdaki gibi kolay ifreler kullanılmayacak!ş ğ ş
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Bir Borsaya Kayıt Olun

Artık  bir  borsaya  kaydolma  zamanı  geldi.  Borsa  dedi imiz  ey  aynı  Pazarğ ş  

yerine  benzer.  Borsaya  kaydolarak,  Pazar  yerine  giri  bileti  almı  gibiş ş  

olursunuz.  Borsalar  kapasitesi  geni  bilgisayarlardır  ve  alanlar  ve  satanlarş  

borsada  bulu up  alı -veri  yaparlar.  Size  imdilik  sadece  bir  borsa  ismiş ş ş ş  

verece im.  Sadece  ba lamanıza  kolaylık  olsun  diye.  Bu  kitabın  yazıldı ığ ş ğ  

tarihte  açık  olan  “btcturk.com”.  Siz  e er  2018  yılından sonraki  yıllarda  buğ  

kitabı okuyorsanız, birçok ey de i mi  olabilir. Hatta borsalar devri bitmi  veş ğ ş ş ş  

bir ba ka ey onun yerine gelmi  olabilir. Çünkü dijital dönü üm ça ındayız veş ş ş ş ğ  

her ey çok hızla de i iyor. Ne kadar geç girerseniz, ö renmeniz o kadar zorş ğ ş ğ  

olabilir.

Btcturk.com sitesini  biraz kurcalarsanız,  nasıl  üye olunaca ını ö renirsiniz.ğ ğ  

öyle üye olunur, uraya bas, burayı tıkla demiyorum. Çünkü bunlar yazılarıŞ ş  



okuyarak  de il,  bizzat  deneyerek  ancak  ö renilebiliyor.  Borsa  sitesini  iyiceğ ğ  

kurcalayıp, her bir tarafını gezin ve sonra üye olun.

te  üye  olurken  dikkat  etmeniz  gereken  iki  ey  ki,  bunlar  çok  ama  çokİş ş  

önemlidir.

Birincisi: borsaya giri  ifresini sadece siz bilmelisiniz.ş ş

kincisi: İ 2FA. Bu en önemli eydir.  öyle dü ünün: ifreli bir kasanız var. Amaş Ş ş ş  

ne olur ne olmaz, belki ifreyi biri ö renmi tir. Siz kasaya ifreyi girince kasaş ğ ş ş  

sizin cep telefonunuza bir kod gönderse ve o kodu girmeden kasa açılmasa. 

Yani kasanız, kasanın ba ındakinin gerçekten siz olup olmadı ını teyit etse.ş ğ

te 2fa budur.2018 yılında Google Authanticator kullanılıyor. Telefonunuzaİş  

indirin ve nasıl kullanıldı ını ö renin.ğ ğ

Borsada 2FA yı etkinle tirin. Etkinle tirirken size önce bir barkod gönderecekş ş  

ve bunu telefonunuza okutacaksınız.

Ama burada dikkat: borsa size barkod ile beraber bir kod verecektir. Bu kodu 

dikkatli bir ekilde kaydedin ve saklayın. leride telefonunuzun ba ına bir eyş İ ş ş  

gelirse,  bu kod ile  borsaya  tekrar  girebileceksiniz.  E er  hem  telefonunuzu,ğ  

hem  yedek  kodunuzu  kaybederseniz,  o  borsaya  girmekte  büyük  zorluk 

ya arsınız. Paranıza kolayca ula amazsınız.ş ş  
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Borsaya Para Gönderin

Artık  internet  bankacılı ını  ve  borsaları  biliyorsunuz.  imdi  borsaya  parağ Ş  

göndermenin zamanı geldi.Borsaya para gönderin.

Nasıl  para gönderilece ini her  borsa zaten açıklamaktadır.  Bunları  dikkatleğ  

okuyunca, her eyi do ru yapabileceksiniz.ş ğ

Borsaya  minimum  para  gönderin.  Acele  etmeyin.  Fırsatlar  bitmez.  Önce 

küçük denemeler yapmalısınız.
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Bitcoin Alın

Gönderdi iniz paranın borsaya ula ması zaman alabilir.Sonra gönderdi inizğ ş ğ  

paranın ufak miktarı ile minimum miktarda Bitcoin alın. Minimum miktarda 

alın çünkü, birçok defa daha denemeniz ve ö renmeniz gerekecek.ğ
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Kendi Bankanızı Yaratın

Borsada  Bitcoin  veya  ba ka  bir  kripto  para  aldınız.  Ama  bu  kripto  paraş  

borsada yani  pazarda ama siz  pazardan paranızı  alıp cebinize veya evdeki 

kasaya koymak istiyorsunuz. Bunun için bir cüzdan edinmeniz gerekir. Kripto 

dünyasında cüzdanlar para ile satılmaz. Ücretsizdir. Cüzdan size ait bir banka 

gibidir. Cüzdanınıza sizden ba kası ula amaz.ş ş

2018  yılında  yaygın  ve  güvenilir  olarak  bilinen  sadece  bir  cüzdan  ismi 

verece im. Siz kripto dünyasını ö rendikçe zaten daha birçok farklı cüzdanlarğ ğ  

bulacaksınız. Ba langıç için bu cüzdan yeterli.ş

Cep telefonunuzda Jaxx uygulamasını bulun ve telefonunuza yükleyin. Artık 

bir  bankaya  sahipsiniz  ama,  içinde  henüz  para  yok.  Bu  uygulamayı  da 

elinizden  geldi i  kadar  kurcalayın,  kurcalayın,  kurcalayın.  Bozulmasından,ğ  

silinmesinden korkmayın. Çünkü henüz içi bo . Herhangi bir ey olursa, siler-ş ş

kaldırır ve yeniden yüklersiniz.

Kripto dünyasında banka sahibi olmak ta bedava…

Cüzdan çok önemlidir. Sizin paranızı sakladı ınız yerdir cüzdan. Bu nedenleğ  

cüzdanınızın ifrelerini özenle saklamalısınız.ş



Size ba langıç için verdi im Jaxx cüzdan size 12 adet kelime verecektir. Buş ğ  

kelimeleri  do ru ve  okunur  ekilde  bir  yere  kaydedin.  Jaxx  size  soracaktır:ğ ş  

“Kaydettin mi?” Evet cevabı verirseniz, bu defa kayıt etti iniz kelimeleri tekrarğ  

girmenizi isteyecektir.

E er do ru girmeyi ba arırsanız, Jaxx sizin bunu anladı ınızdan emin olur veğ ğ ş ğ  

kendi hafızasından bu 12 kelimeyi siler.

Artık bu bo  olan cüzdan size emanet edilmi tir.ş ş

Telefonun ba ına bir  ey gelirse,  yeni bir  telefon alarak 12 kelimeyi girerekş ş  

yine cüzdanınıza ula abilirsiniz.ş
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Borsadan Cüzdana BTC Gönderin

imdi  cüzdanınızı  açın  ve  para  yatırmak  istedi inizi  cüzdana  söyleyin.Ş ğ  

Cüzdan size bir adres verecektir. Bu adres gizli bir ey de il.ş ğ

Bankadaki hesap numaranızı ba kasına söylemek ve bu hesaba para gönderş  

demek gibi…

Cüzdanınızın size verdi i adresi kopyalayın. ğ

Borsanızdan  cüzdanınızın  verdi i  adrese  aldı ınız  Bitcoini  gönderin.  Artıkğ ğ  

kripto paranız kendinize ait bankanın içinde.

Son  önemli  not:  Her  yaptı ınız  i lemi  acele  etmeden,  yava  yava  ve  herğ ş ş ş  

defasında ne yaptı ınızı bir daha dü ünerek, “ u anda borsadan cüzdanımağ ş Ş  

para gönderiyorum.” Diye içinizden tekrar ederek yapın. Adresleri muhakkak 

iki  defa  kontrol  edin.  Kripto  sistemi  kesinlikle  hata  yapmaz.  Hatayı  siz 



yaparsınız. Sonra, benim ilk günlerde yaptı ım hataları kriptolojiye yüklememğ  

gibi, suçu ba kasında ararsınız. Aman dikkat.ş

Aman  internetten  uzak  kalmayın  ve  geli meleri  hep  ama  hep  takip  edin.ş  

Yazıları okuyun ve özellikle videoları izleyin. Yazılar ve videoların tarihlerine 

dikkat  edin.  Çünkü  kripto  dünyası  her  geçen  gün  geli mekte  ve  haberlerş  

hemen  eskimektedir.  Size  tavsiyem,  twitter  hesabınız  olsun.  Bu  hesapta 

gerekli aramaları yaparak kripto dünyası ile ilgili ki ileri takip edin. Ne kadarş  

çok ve ne kadar do ru insanı takip ederseniz, o kadar güncel kalırsınız. Kriptoğ  

paraları coinmarketcap.com sitesinden takip edebilirsiniz. Birçok kripto para 

var.  Bunların  bazıları  ileride  çok  ama  çok  de erlenecek.  hangilerininğ  

de erlenece i  konusu  çok  detaylı  ve  bu  kitaba  sı maz.  Ayrıca  yeniğ ğ ğ  

ba layanların kafasını karı tırmaktan ba ka bir i e yaramaz. Hele siz önce biraş ş ş ş  

Bitcoin sahibi olun, ondan sonra di er kripto paraları zaten elinizde olmadanğ  

ö reneceksiniz.ğ

Unutmayın, kripto dünyası ancak içine adım atılarak ö renilebiliyor.ğ

Tebrikler.

Kripto dünyasına ho  geldiniz.ş

Bundan sonrası size kalmı . Önünüze kocaman bir dünya açılmı tır.ş ş
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