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ABSTRACT
What should we understand from Bitcoin? Is it a re-
placement for the modern money? How to position 
it in the modern financial system? What is right and 
what is wrong with Bitcoin? Although these ques-
tions are not going to get fully satisfactory answers, 
they will steer us in a right direction to grasp the 
very concept of what Bitcoin is. The main idea is to 
first understand what a new concept is and then 
try to utilize it in realty. Bitcoin seems to operate the 
other way around. No one seems to appreciate its 
meaning although it is the reality. It is valuable. It is 
desired. It is utilized. Bitcoin is the new concept of 
money. It is the best alternative so far, if I may. It has 
flaws. Yes. But given time it will form the base for a 
digital, decentralized, programmed and secured fi-
nancial system. It needs not be the “end of finance” 
as Francis Fukuyama terminated the discussion 
on modern state, however, it is a start. It should be 
understood as a separate entity from the modern 
money. It doesn’t strip mine the capital or any value 
created by humans. It is Venice in its unique inven-
tion that brings a technological solution to tradi-
tional problems. Let’s see what it is about!
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ÖZET
Bitcoin’den ne anlamalıyız? Modern Paranın yerini 
alacak bir alternatif mi? Modern finansal sistem içe-
risinde nasıl konumlandırılabilir? Bitcoin’de doğru ve 
yanlış olan nedir? Bu sorular tam olarak tatmin edici 
cevaplara ulaşamayacak olsa da Bitcoin’in ne oldu-
ğunu kavramak için bizi doğru yöne sevk edecektir. 
Ana fikir, önce bu yeni mefhumun ne olduğunu an-
lamak ve sonra onun gerçek hayatta nasıl kullanıla-
cağını açıklamaktır. Bitcoin ise bu mantıkta tam tersi 
çalışıyor gibi görünüyor. Gerçekte kullanımı olması-
na rağmen kimse tam olarak ne ifade ettiğini anlamı-
yor gibi görünüyor. Bitcoin’in bir değeri var. Bitcoin 
talep gören bir varlık. Bitcoin halihazırda kullanılan 
bir değer. Bitcoin Paranın yeni konseptidir. Mümkün 
olduğu ölçüde Bitcoin şimdiye kadarki en iyi alterna-
tif olarak görülebilir. Evet, kusurları var. Ancak zaman 
verildiğinde, dijital, merkezi olmayan, programlanmış 
ve güvenli bir finansal sistemin temelini oluşturabile-
cek yegâne varlık olarak görülebilir. Francis Fuku-
yama’nın modern devlet tartışmasını sonlandırdığı 
(!) gibi Bitcoin’in “finansın sonu” olması gerekmiyor, 
ancak bu bir başlangıç. Bitcoin’i anlamlandırma ça-
basında Modern Para’dan ayrı olarak ele alınması 
önem arz ediyor. Sermayeyi ve insanın yarattığı her-
hangi bir değeri soymadan çalışan Bitcoin, gelenek-
sel sorunlara teknolojik bir çözüm getiren, icadındaki 
benzersizlikle bir Venedik’tir. Şimdi, Bitcoin’in ne ol-
duğuna bakalım!
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The article ‘Bitcoin is Venice’ is semantically analyzed in this piece of work to give the reader a 
pinch of wisdom derived from a vast knowledge embedded in the original.

Bitcoin Venedik’tir  makalesi, okuyucuya orijinalinde gömülü engin bir bilgiden türetilen bir tutam 
bilgelik vermek için bu çalışmada anlamsal olarak analiz edilmiştir.

I .  I N T R O D U C T I O N

It is always intriguing to delve into a piece 
of work that foresees what will happen in 
the future, how a certain thought, phenom-
enon or an invention will affect the way we 
live. When things get too technical it bores 
out the average reader. It is like a gold mine 
when you come across a style of narrative 
that merges many fields of thought to arrive 
at a conclusion and appeal to any stratum 
of expertise. ‘Bitcoin is Venice’ is such a trea-
tise. It tells the reader about a recently most 
spoken of, most criticized, most thought 
upon and most promising invention. It talks 
about an extremely technical asset in vary-
ing perspectives of sociology, physiology, 
history and literature. This article aims there-
fore to analyze and review the work in a man-
ner that, a fourth person views the paradigm 
created by a third person who writes about 
the outcomes of a secondary phenomenon, 
that was the creation of an anonymous first 
person. The article ‘Bitcoin is Venice’ is se-
mantically analyzed in this piece of work to 
give the reader a pinch of wisdom derived 
from a vast knowledge embedded in the 
original.

First, we delve into what Bitcoin means in the 
current understanding of the financial eco-
system and try to find an explanation to its 

I .  G İ R İ Ş

Gelecekte ne olacağını, belirli bir düşüncenin, 
fenomenin veya bir buluşun yaşam şeklimizi 
nasıl etkileyeceğini öngören bir çalışmayı 
araştırmak her zaman ilgi çekicidir. İşler çok 
teknik hale geldiğinde, böyle bir çalışma or-
talama okuyucuyu sıkar. Bir sonuca varmak 
ve herhangi bir uzmanlık katmanına hitap et-
mek için birçok düşünce alanını birleştiren bir 
anlatım tarzıyla karşılaştığınızda, altın madeni 
bulmuş gibi hissedersiniz. “Bitcoin is Venice” 
böyle bir incelemedir. Okuyucuya son zaman-
larda en çok konuşulan, en çok eleştirilen, 
üzerinde en çok düşünülen ve en umut verici 
buluşu analitik bir düzlemde anlatır. Sosyoloji, 
fizyoloji, tarih ve edebiyatın değişen perspek-
tiflerinde eğitici bir bakış açısıyla aslında son 
derece teknik bir varlıktan bahsediyor. Bu ma-
kale, bu nedenle, birinci şahıs olan anonim 
bir yaratıcının ortaya koyduğu ikincil nesne 
olan Bitcoin’in, üçüncül düzlemde Bitcoin is 
Venice yazarının kaleme aldığı paradigma-
nın neticelerini analiz eden dördüncü şahıs 
perspektifiyle anlatım sunmaktadır. Bitcoin 
is Venice makalesi, okuyucuya orijinalinde 
gömülü engin bir bilgiden türetilen bir tutam 
bilgelik vermek için bu çalışmada anlamsal 
olarak analiz edilmiştir.

İlk olarak, mevcut finansal ekosistem anla-
yışında Bitcoin›in ne anlama geldiğini araş-

ontology. Secondly, we criticize the incum-
bent system in an epistemological perspec-
tive. Here we try to find a reasoning for the 
need for a new system that could patch up 
the wrongs of the old. Thirdly, we take a look 
from an axiological window at the utilization 
of Bitcoin in an ideal world. Lastly, we will 
try to define Bitcoin in terms of contempo-
rary paradigms that were themselves once 
opaque but became widely accepted once 
understood. Analogy will help us anchor our 
theories into practical solutions. Here we go!

I I .  W I T TG E N S T E I N ’ S 
M O N E Y

Semantics Therefore Reality

The article takes a wider look at the two 
sides of a discussion regarding the mean-
ing of Bitcoin in today’s world. Surely there 
will be many open-minded people but there 
seems to be a proliferating bulk of people 
comparing this ground-breaking concept 
with traditional means of transactions. The 
article calls this perspective as “semantic 
therefore reality” since those who criticize 

tırıyor ve ontolojisine bir açıklama bulmaya 
çalışıyoruz. İkinci olarak, yerleşik finansal 
sistemi epistemolojik bir bakış açısıyla eleşti-
riyoruz. Burada eskinin yanlışlarını düzeltebi-
lecek yeni bir sisteme duyulan ihtiyaç için bir 
rasyonel temel bulmaya çalışıyoruz. Üçüncü 
aşamada, ideal bir dünyada Bitcoin kullanı-
mına aksiyolojik bir pencereden bakıyoruz. 
Son olarak, Bitcoin’i bir zamanlar muğlak olan 
ancak anlaşıldığında geniş çapta kabul gören 
çağdaş paradigmalar penceresinde tanımla-
maya çalışacağız. Analoji, teorilerimizi pratik 
çözümlere bağlamaya yardımcı olacaktır zira 
herkesin anlamakta ve soyutlamakta zorluk 
çektiği bir varlıktan bahsediyoruz. İşte başlı-
yoruz!

I I .  W İ T TG E N S T E İ N ’ I N  G Ö -
Z Ü N D E N  PA R A

Anlambilim’den Gerçekliğe

Makale, günümüz dünyasında Bitcoin’in an-
lamı ile ilgili bir tartışmanın iki tarafına aynı 
konuda yazılmış diğer eserlerden çok daha 
geniş bir bakış sunuyor. Elbette bu yeni sis-
tem için birçok açık fikirli insan olacak, ancak 
bu çığır açan konsepti geleneksel finansal iş-
lem araçlarıyla karşılaştıran ve git gide artan 
bir insan yığını var gibi görünüyor. Makale, 
Bitcoin’i eleştirenlerin bu geleneksel yollara 
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the Bitcoin choose to ponder by traditional 
means. They simply write the equation to the 
“blackboard” and try to solve it regardless 
of what is happening outside the classroom 
and when they are unable to find an answer, 
the theory (!) of Bitcoin is simply rejected. 
QED. The reality outside simply doesn’t 
match with their endeavor to understand or 
let’s say undermine the new concept.

A more disinterested approach to the Bitcoin 
would say there is definitely something go-
ing on which is of course not congruent with 
what money presents to the world. “It cer-
tainly seems like a network of some kind: it is 
global, digital, sound, open, and programma-
ble.” It is unique in nature. The dislikers are 
claiming that the new concept doesn’t have 
an intrinsic value and is not “real” and it just 
seems that way. Hence, the article goes on 
to mention what Ludwig Wittgenstein would 
say in the face of such discussions: what if it 
seemed otherwise?

The article simply suggests that semantics 
are being derived from reality and it should 
be the other way around. We should first un-
derstand the meaning of what something is 
and then say if it is real or not. This very meth-
od seems like a surgical procedure based on 
the thought put forward so far to correct it 
by disintegrating the pieces and recollecting 
them properly later.

The Times, They Are 
A-Changin’

Is Bitcoin fundamentally volatile? Is it intrin-
sically unadaptable to measure the value 
of goods?” Is it like dividing something by 
zero?”

Imagine a world where all the knowledge 
about business came from the study of com-
panies that have always been existent. Now 
introduce a start-up into the function and see 
how it surges the minds. Some will say it is 
not a business since it doesn’t comply with 
the hitherto definition of a business. This is 
exactly the case with Bitcoin.

We are on the way to probe the probability of 
Bitcoin to at least appear like money. What if 
it really does seem like money?

başvurması gerekçesiyle bu perspektifi “An-
lambilim’den Gerçekliğe” olarak adlandırıyor. 
Bu düşünsel sisteme takılanlar sadece bir 
denklemi “karatahtaya” yazıp sınıf dışında 
ne olduğuna aldırış etmeden sorunları çöz-
meye çalışmaları ve bir cevap bulamadıkların-
da Bitcoin teorisini (!) basitçe reddetmeleri ile 
meşhurdur. Dışarıdaki gerçek, onların anlama 
çabalarıyla ya da tabiri yerindeyse yeni kon-
septi baltalamaya çalışmalarıyla uyuşmuyor. 

Bitcoin’e daha tarafsız bir yaklaşım, kesinlikle 
Para’nın dünyaya sunduklarıyla eşgüdümlü 
olmayan bir gelişmenin varlığına işaret ede-
cektir. Bu sistem «bariz bir şekilde bir tür ağ 
gibi görünüyor: küresel, dijital, sağlam, açık 
ve programlanabilir.» Bu yeni sistem doğa-
sı gereği benzersiz bir yapıya sahip. Sistemi 
beğenmeyenler, yeni konseptin esas bir de-
ğerinin olmadığını ve bundan da öte bu sis-
temin bir “gerçek” gibi görünmediğini iddia 
ediyorlar. Makale, Ludwig Wittgenstein’ın bu 
tür tartışmalar karşısında ne söyleyeceğinden 
bahsetmeye devam ediyor: Ya görünüşte aksi 
olsaydı?

Basit bir tavırla makale, anlambilimin (se-
mantik düşünce) gerçeklikten türetildiğini 
ve bizim olayımızda ise bunun tersinin ol-
ması gerektiğini öne sürüyor. Önce bir şeyin 
ne olduğunu esaslı olarak anlamalı, sonra o 
şeyin gerçek olup olmadığını sorgulamalıyız. 
Bu yöntem, şimdiye kadar ileri sürülen yerle-
şik düşünce üzerinde, parçaları birbirinden 
soyutlama ve sonrasında düzgün bir şekilde 
birleştirme usulüyle yapılan bir cerrahi prose-
dür gibi gözükmekte.

Zaman, Değişiyor…

Bitcoin temelde değişken bir varlık mı? Malla-
rın değerini ölçmek için doğası gereği uyarla-
namaz bir yapısı mı var? “Bir sayıyı sıfıra böl-
mek gibi bir şey mi?”

İşletme ile ilgili tüm bilgilerin ezelden beri var 
olan şirketlerin incelenmesinden geldiği bir 
dünya hayal edin. Şimdi fonksiyona bir girişim 
ekleyin ve zihinleri nasıl harekete geçirdiğini 
görün. Bazıları, şimdiye kadarki bir iş tanımına 
uymadığı için bunun bir işletme olmadığını 
söyleyecektir. İşte Bitcoin’de de durum tam 
olarak bu.

Bitcoin’in en azından Para gibi görünme olası-
lığını araştırma yolundayız. Ya gerçekten Para 
gibi görünüyorsa?

The study is divided into three parts. First in 
Wittgenstein’s Money, we reject any unsub-
stantiated denial of Bitcoin. Secondly in The 
Capital Strip Mine, we will explore what hap-
pens to the economic system if the monetary 
system rejects this new concept, and lastly in 
Bitcoin is Venice, we shall paint a picture of 
how we can recourse from such downfall by 
accepting the understanding as such: “what 
it might seem like as it is seeming like a global, 
digital, sound, open, programmable money is 
monetizing from absolute zero.”

Apples, Zebras and Knowl-
edge

Think of a convenient experiment to value 
money: you can evaluate everyone’s valua-
tion of goods and services. You simply know 
what people value what. Would you need 
money?

Imagine you have zebras and wish to trade 
them with Alice’s apples. If you did not know 
what Alice thought of zebras you would 
definitely need money. However, in our con-
templated world you happen to know what 
she wants in exchange of the apples. Say 
she wants beer and you need to go to Bob. If 
Bob doesn’t want your zebras then it’s okay, 
you can find someone who wants your ze-
bras and then close the loop and get your 
apples. An obvious contest would be on the 
grounds that money would save time. Okay. 
Money is useful.

But now imagine if not only you but everyone 
had the superpower to predict others’ valu-
ations. You go to Alice for apples and even 
if she doesn’t need your zebras she knows 
that Quintin does and Alice wants his quich-
es. Now this postulation would make money 
obsolete.

What makes barter unacceptable though, 
doesn’t have anything to do with its “con-
venience” but has to do with the power of 
knowledge. Lack of knowledge creates 
uncertainty and money is deemed to be an 
agreement amongst the wide economic net-
work to lessen the uncertainties. The emer-
gence of a new “money” would itself creates 
a disagreement amongst this network. But 
can’t we accept a bigger uncertainty in the 
short run for a bigger certainty in the long 
run?

Çalışma üç bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm olan 
Wittgenstein’s Money makalesiyle, Bitcoin’in 
her türlü asılsız inkarını eleştirmekteyiz. İkinci 
bölüm olan Capital Strip Mine makalesinde, 
para sistemi bu yeni konsepti reddederse 
ekonomik sistemde ne gibi aksaklıkların ola-
cağını keşfedeceğiz ve son olarak Bitcoin is 
Venice makalesinde ise, aşağıdaki çıkarımı 
kabul edersek böyle bir düşüşten nasıl dö-
nebileceğimizin resmini çizeceğiz: “Küresel, 
dijital, sağlam, açık, programlanabilir bir pa-
ranın mutlak sıfırdan parasallaşması gibi gö-
ründüğü bir senaryo…”

Elmalar, Zebralar ve Bilgi

Paraya değer biçmek için uygun bir deney 
düşünün: Herkesin mal ve hizmetlere verdiği 
değeri hesaplayabiliyorsunuz. Basit bir şekil-
de insanların neye değer verdiğini biliyorsu-
nuz. Paraya ihtiyacınız olur muydu?

Elinizde zebralar olduğunu ve onları Alice’in 
elmalarıyla takas etmek istediğinizi hayal 
edin. Alice’in zebralar hakkında ne düşündü-
ğünü bilmeseydiniz, kesinlikle paraya ihtiya-
cınız olurdu. Ancak, bizim tefekkür dünyamız-
da Alice’in elmalar karşılığında ne istediğini 
biliyorsunuz. Bira istediğini hayal edelim ve 
bunun için de Bob’a gitmeniz gerektiğini dü-
şünelim. Bob zebralarınızı istemiyorsa sorun 
değil, zebralarınızı isteyen birini bulabilir, dön-
güyü kapatabilir ve elmalarınızı alabilirsiniz. 
Bu düşünsel pratikte Para’nın zaman kazan-
dıracağı gerekçesiyle bariz bir itiraz ortaya 
çıkabilecektir. Doğru. Para verimlidir.

Peki, şimdi sadece sizin değil herkesin başka-
larının mal ve hizmetlere verdiği değeri tah-
min edebilme süper gücüne sahip olduğunu 
hayal edin. Elmalar için Alice’e gidiyorsunuz 
ve onun sizin zebralarınıza ihtiyacı olmasa 
bile Alice Quintin’in zebraları istediğini bili-
yor ve Alice de onun kişlerini istiyor. İşte bu 
varsayım Para’yı geçersiz kılacaktır. 

Takas’ı kabul edilemez kılan şey, “kolaylığı” 
ile ilgisi olmayıp, bilginin gücü ile ilgilidir. 
Bilgi eksikliği belirsizlik yaratır ve Para, geniş 
ekonomik ağ arasında belirsizlikleri azaltmak 
için bir anlaşma olarak kabul edilir. Yeni bir 
“paranın” ortaya çıkması, bu ağ arasında baş-
lı başına bir anlaşmazlık yaratacaktır. Ancak, 
uzun vadede elde edeceğimiz daha büyük 
bir kesinlik için kısa vadede daha büyük bir 
belirsizliği kabul edemez miyiz?
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Purchasing Power in A Changing 
World

For money to be useful in providing certain-
ty, it needs to retain its purchasing power 
over time. Its intrinsic value should not be 
damaged per se. However, this concept of 
stability is itself subject to our understanding 
that we cannot predict things. A depreciat-
ed item such as rotten food or damaged tool 
may come to value if another use for those 
items is discovered. It is imperative that the 
money retains a lower valuation in relation 
to the things we wish to purchase but some-
how things end up costing more. “In other 
words, that the money is less useful, not that 
everything else is more useful.” For instance, 
if a war breaks out and the production of a 
certain item is no more, then what value does 
money present to the holder as “storage of 
value”?

Imagine an item, say this ‘widget’ doesn’t 
fluctuate in price from t0 to t1 (the two ends 
of a time interval). We can propose that the 
money has retained its purchasing power on 
that item. Now imagine if a new invention is 
set forward called fidget that superseded the 
widget. Now, nobody wants to buy widgets 
since it is older and less developed. Widgets 
are no longer produced easily and the value 
of them surges. What has happened here? 
Has the money lost its “purchasing power”? 
If we are talking about widgets, the answer 
is yes; if we are talking about fidgets then no 
and the opposite, it gained purchasing pow-
er. This entirely depends on which perspec-
tive you look at it from.

Değişen Dünyada Satın Alma 
Gücü

Paranın kesinlik sağlamak amacıyla yararlı 
olabilmesi için satın alma gücünü zaman için-
de koruyabiliyor olması gerekir. Esas değeri 
başlı başına zarar görmüyor olmalıdır. Halbu-
ki, bu istikrar kavramının kendisi, bizim tahmin 
yeteneğimizin olmamasıyla ilişkilidir. Çürük 
yiyecek veya hasarlı alet gibi amortismana 
tabi bir öğe, bu öğeler için başka bir kullanım 
keşfedildiği anda değer kazanabilir. Paranın, 
satın almak istediğimiz şeylere göre daha dü-
şük bir değerde kalması zorunludur, ancak bir 
şekilde mal ve hizmetler daha pahalıya mal ol-
makta. “Başka bir deyişle, aslında önemli olan 
paranın daha az yararlı olduğudur, diğer her 
şeyin daha yararlı olduğu değil.” Örneğin, bir 
savaş patlak verirse ve belirli bir ürünün üreti-
mi artık gerçekleşmiyorsa, Para, sahibine “de-
ğer deposu” olarak hangi değeri sunabilir ki?

Bir öğe hayal edelim: zımbırtı. Diyelim ki zım-
bırtının fiyatı t0’dan t1’e (bir zaman aralığının 
iki ucu) geçildiğinde değişmemektedir. Bu 
durumda, Paranın o madde üzerinde satın 
alma gücünü koruduğunu söyleyebiliriz. 
Şimdi, zımbırtının yerini alan, onu geçen ve 
sımbırtı adı verilen yeni bir buluşun öne sü-
rüldüğünü hayal edin! Artık kimse daha az 
gelişmiş ve eski olduğu için zımbırtı satın al-
mak istemiyor. Zımbırtılar artık kolayca üre-
tilmiyor ve böylece değerleri artıyor. Burada 
olan nedir? Para “satın alma gücünü” mü kay-
bediyor? Zımbırtılardan bahsediyorsak cevap 
evet; Sımbırtılardan bahsediyorsak, o zaman 
hayır ve tam tersi, satın alma gücü artıyor. Bu 
tamamen hangi açıdan baktığınıza bağlı.

Crucially, this phenomenon is eternally con-
nected to the aggregate demand of such 
items. If the demand and supply for an item 
changes over time, then the allocation of 
“energy” to make those items also change 
and hence affecting the initial demand and 
supply.

If a new type of money were to emerge, it 
would be impossible to expect it everywhere 
at all times, at the beginning. It cannot sud-
denly be a “unit of accounts”. Being a perfec-
tionist kills the initiative.

Time, Energy, and the Trian-
gle Game

The economic activity resembles much to 
a Triangle Game where a group of people 
are gathered in a field, told to select two 
other partners in their minds and when the 
bell rings, form a triangle with them. When 
the game begins, chaos will ensue. Now 
this metaphor can be exactly applied to the 
economic system we transact in. Imagine 
millions of people changing their choice of 
vertices, entering the field and exiting it and 
all the while the platform under their feet is 
changing. Establishing a constant seems 
impossible.

This economic network has time and energy 
at its core. Imagine if you could always build 
or grow the thing you wish instead of paying 
for it. Its value would be measured in terms of 
the time and energy you wished to allocated 
to it. If it simply isn’t worth it you could always 
buy it instead. In this trend, money seems to 
be the best viable way to just interpret this 
time and energy into monetary value. We are 
not measuring the costs in money, are we?

Hence, “maintain purchasing power” means 
that whatever we invest in terms of time and 
energy to the network in t0, we will receive 
the same proportion at t1, like buying a 
code library to build a software and hence 
consuming time and energy and making that 
software to work to pay you back- winning 
you time and energy in the future.

In this regard, wouldn’t it be safe to assume 
that better money with better qualities to 
store time and energy would attract more 
contribution to the system?

En önemlisi, bu fenomen sonsuza nispette bu 
tür kalemlerin toplam talebiyle bağlantılıdır. 
Bir cismin arz ve talebi zamanla değişirse, o 
zaman bu cismi üretmek için harcanan “ener-
ji” miktarı da değişir ve bu da ilk arz ve talebi 
etkiler.

Yeni bir para ortaya çıkarsa, başlangıçta bu 
paranın her zaman ve her yerde var olması-
nı beklemek imkânsız olurdu. Bu para birimi 
birdenbire bir “hesap birimi” olamaz. Mükem-
meliyetçi bir yaklaşım inisiyatifi öldürecektir.

Zaman, Enerji ve Üçgen Oyu-
nu

Ekonomik aktivite, bir grup insanın bir ortam-
da toplandığı, zihinlerinde iki ortak seçmele-
rinin söylendiği ve zil çaldığında onlarla bir 
üçgen oluşturması istendiği bir Üçgen Oyu-
nuna benzer. Oyun başladığında ortaya kaos 
çıkması kaçınılmazdır. İşte bu metafor, içinde 
bulunduğumuz ekonomik sisteme tam olarak 
uygulanabilir. Milyonlarca insanın köşe seçi-
mini değiştirdiğini, alana girip çıktığını ve bu 
sırada ayaklarının altındaki platformun da 
sürekli değiştiğini hayal edin. Bir sabit oluş-
turmak imkânsız görünüyor.

Bu ekonomik ağın özünde zaman ve enerji 
yatmakta. Dilediğiniz şeyin parasını ödemek 
yerine onu her zaman inşa edebileceğinizi 
veya büyütebileceğinizi hayal edin. Değeri, 
ona ayırmak istediğiniz zaman ve enerji ba-
kımından ölçülecektir. Eğer değmeyecekse, 
istediğiniz şeyi her zaman satın alabilirsiniz. 
Bu eğilimde para, zamanı ve enerjiyi parasal 
değere dönüştürmenin en uygun yolu gibi 
görülebilir. Sonuçta maliyetleri parayla ölç-
müyoruz, değil mi?

Dolayısıyla, “satın alma gücünü korumak”, 
t0’da ekonomik ağa zaman ve enerji açısın-
dan ne yatırırsak yapalım, t1’de aynı oranı 
alabileceğimiz anlamına gelmekte. Tıpkı bir 
yazılım oluşturmak için bir kod kitaplığı satın 
almak ve dolayısıyla zaman ve enerji harcaya-
rak yazılımı inşa etmek ve bu yazılımın gele-
cekte size zaman ve enerji kazandırarak geri 
dönmesi için çalışmak gibi.

Bu bağlamda, zaman ve enerji depolamak 
için daha iyi niteliklere sahip, daha iyi bir pa-
ranın sisteme daha fazla katkı sağlayacağı 
güvenli bir varsayım olmaz mı?
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Money, Capital, and Social 
Scalability

The stability of semantic theory has dire con-
sequences for money which is supposed to 
be the very dynamic of possibility of change. 
Better money that embraces change will 
eventually overcome the initial uncertainty 
it presents.

Making tools – let’s say squidgets – to pro-
duce necessities – let’s say widgets - to 
free up time and energy; and then with that 
free time and energy produce more com-
plex tools – let’s say gwidgets – to produce 
squidgets we can leave behind hard times 
and start specializing in utilizing these com-
plex tools. That’s where money comes in. 
This complexity pervades the entire eco-
nomic system, creating more complexity that 
demands some certainty. We might say that 
– therefore – money is a medium of exchange 
where we trade time and energy.

There will come a time when the tools be-
come so complex that people who have the 
necessary skills may no longer wish to take 
the risk to produce those tools. Money might 
save the day though, those who wish to take 
the risk can accommodate for the contribu-
tion of those who do not wish to take the risk. 
In this way, we are creating capital. Capital 
is not just making up new tools or utilizing 
money to initiate their creation. Hernando 
de Soto has the most suitable expression 
for what capital is in his work, The Mystery 
of Capital: “capital is not the accumulated 
stock of assets but the potential it holds to 
deploy new production. This potential is, of 
course, abstract. It must be processed and 
fixed into a tangible form before we can re-
lease it.” Later he adds, “capital, like energy, 
is also a dormant value. Bringing it to life re-
quires us to go beyond looking at our assets 
as they are to actively thinking about them as 
they could be. It requires a process for fixing 
an asset’s economic potential into a form that 
can be used to initiate additional production.” 
Money that is certain and the tools that cre-
ate uncertainty are both capitals.

This complex procedure to create tools is 
as mentioned, less dependent on the skills 
of people which means there is a greater 
chance to build up the possibility to create 
capital. In turn, when the capital is raised, the 
uncertainty rises too, which needs the cer-
tainty that money creates. Uncertainty brings 
money, money brings capital and capital 

Para, Sermaye ve Sosyal Öl-
çeklenebilirlik

Semantik teorinin öne çıkardığı istikrar, de-
ğişim ihtimalinin dinamiği olduğu varsayılan 
Para için korkunç sonuçlar demek olacaktır. 
Değişikliği kucaklayan daha iyi bir para, gü-
nün sonunda sebep olduğu ilk aşamadaki 
belirsizliği yenecektir.

Zaman ve enerjiden tasarruf amacıyla ihtiyaç-
ları – zımbırtı – karşılamak için araçlar – sım-
bırtılar - yapmak; ve sonra bu boş zaman ve 
enerji ile sımbırtıları üretebilen daha karmaşık 
araçlar üretmek - örneğin tımbırtılar – ve bu 
karmaşık araçları kullanmakta uzmanlaşma-
ya başlamak zor zamanların geride kalmasını 
sağlayabilir. İşte burada Para devreye giriyor. 
Bu karmaşıklık, belirli bir kesinlik gerektiren 
daha fazla karmaşıklığı yaratarak tüm eko-
nomik sisteme yayılıyor. Günün sonunda ya-
ratılan karmaşıklık bir nebze kesinlik istiyor. 
Bu nedenle, Para’nın zaman ve enerji alışve-
rişinde kullandığımız bir nevi değişim aracı 
olduğunu söyleyebiliriz.

Araçların o kadar karmaşık hale geldiği bir 
zaman gelecek ki, gerekli becerilere sahip 
kişiler artık bu araçları üretme riskini almak 
istemeyecektir. Risk almak isteyenler, risk 
almak istemeyenlerin katkısını kabul ederek 
Para’nın bu durumda dahi günü kurtarması-
na yardımcı olabilir. Sermaye işte bu sayede 
yaratılmaktadır. Sermaye, sadece yeni araçlar 
icat etmek ya da kendi yaratımlarını hayata 
geçirmek için Para’yı kullanmak değildir. 
Hernando de Soto, “Mystery of Capital” adlı 
eserinde sermayenin ne olduğuna dair çok 
yerinde ifadelere yer vermiştir: “sermaye, bi-
rikmiş varlıklar stoku değil, yeni üretimi devre-
ye sokmak için sahip olunan potansiyeldir. Bu 
potansiyel elbette soyut bir mefhum. Potansi-
yelin serbest bırakılması öncesinde işlenmesi 
ve somut bir forma sabitlenmesi gerekmek-
tedir,” ve devam eder, “sermaye, enerji gibi, 
atıl bir değerdir. Sermayeyi hayata geçirmek, 
varlıklarımıza oldukları gibi bakmanın ötesine 
geçmemizi ve onları olabildiğince aktif olarak 
düşünmemize bağlıdır. Bir varlığın ekonomik 
potansiyelini ek üretim başlatmak için sabit 
forma indirgemek bir süreç gerektirir.” Bu 
nedenle, belirlilik yaratan para ve belirsizlik 
yaratan araçların her ikisi de sermayedir.

Araçları yaratmaya yönelik bu karmaşık pro-
sedür, daha önce belirtildiği gibi, insanların 
becerilerine daha az bağımlıdır, bu da ser-
maye yaratma olasılığı oluşturmak için daha 
büyük bir şans olduğu anlamına gelir. Sırayla, 

brings uncertainty, and hence the cycle. If 
money is useful in trading time and energy 
in this system then the cycle will continue.

In this cyclical environment, money provides 
a stable method for the individuals in the 
economic web to ponder upon and respond 
to the uncertainty created by capital. On an-
other note, as in a social network there is a 
base of trust between the participants – as 
each one knows with whom they are commu-
nicating with and under what circumstances 
– we could base the monetary transaction on 
a trust base too. Since we cannot, money re-
duces the need for trust and hence protects 
the participants from harmful behavior.

According to the semantic theory, money 
doesn’t change at all. However, in realty, the 
functionality of money may become more or 
less trustworthy, uncertainty may become 
more or less alarming, and capital forming 
may become more or less healthy. A newer 
type of money promises to emerge if these 
characteristics gets worse and worse espe-
cially if the new money is open source and 
programmable.

What It Would Seem Like…

What it would seem like if a new form of mon-
ey was emerging mostly depends on how 
people grasp the concept of money itself. Se-
mantic followers will dismiss it, of course. On 
the other hand, a more sophisticated thinker 
will see that the definitions around money 
are irrelevant and the operations of such 
mediums really do matter in circumstances 
of competition.

Of course, the latter will have disadvantages 
against a semantic follower, like immediate 
uselessness and uncertainty, however he/ 
she will recognize its mechanic trustwor-
thiness and the future certainty. As for the 
incumbent, it would be difficult to sweep 
under the carpet the fact that the older con-
cept is dilutive, uncertain, its capital forma-
tion is unstable, and its network decreasing. 
The newcomers enjoy and confront a harsh 
reality where the former take advantage of 
comfortable semantics.

sermaye artırıldığında belirsizlik de artar ve bu 
da Paranın yarattığı belirliliğe muhtaçtır. Be-
lirsizlik Para’yı çeker, Para sermayeyi çeker ve 
sermaye de belirsizliği. Dolayısıyla bir döngü 
başlamış olur. Eğer bu sistemdeki zaman ve 
enerjinin alışverişinde para bir yarar sağlıyor-
sa döngü devam edecektir. 

Bu döngü benzeri ortamda Para, ekonomik 
ağdaki bireylerin sermayenin yarattığı belir-
sizliğe kafa yormaları ve yanıt vermeleri için 
istikrarlı bir yöntem sağlar. Öte yandan, bir 
sosyal ağda her bireyin kiminle ve hangi ko-
şullar altında iletişim kurduğunu bildiği için 
katılımcılar arasında güven temeli vardır. 
Bu minvalde parasal işlemleri de bir güven 
temeline dayandırmayı deneyebiliriz. Ancak 
işte bunu yapamayacağımız için Para güven 
ihtiyacını azaltarak katılımcıları zararlı davra-
nışlardan korur. 

Semantik teoriye göre, Para hiç değişmemek-
tedir. Ancak gerçekte Para’nın işlevselliğinin 
güvenilirliği artıp azalabilir, belirsizlik daha 
az veya daha çok endişe verici hale gelebilir 
ve sermaye oluşumu daha sağlıklı veya daha 
sağlıksız hale gelebilir. Özellikle yeni para açık 
kaynaklı ve programlanabilir niteliği haiz ise 
ve bu yukarıda sayılan özellikler daha da kö-
tüleşirse yeni bir paranın ortaya çıkması daha 
muhtemel olacaktır. 

Nasıl Görünürdü?

Yeni bir paranın ortaya çıkması durumunda 
nasıl görüneceği, çoğunlukla insanların para 
mefhumunu nasıl algıladığına bağlıdır. Se-
mantik teori takipçileri elbette bu yeni parayı 
acele bir tavırla reddedecektir. Öte yandan, 
daha sofistike bir düşünür, parayla ilgili tanım-
ların tamamının konuyla alakasız olduğunu 
ve bu tür aracı ortamların işlevlerinin gerçekte 
rekabet koşullarında önemli olduğunu göre-
cektir.

Elbette, sofistike düşünürümüzün semantik 
teori takipçisine karşı Bitcoin’in halihazırda 
kullanışsızlığı ve yarattığı belirsizlik gibi sa-
vunmada düşeceği dezavantajlar olacaktır, 
ancak Bitcoin’in mekanik güvenilirliğini ve 
gelecekteki yaratacağı belirliliği de takdir 
edebilecektir. Yerleşik sisteme gelince, bu 
eski sistemin sermayeyi sulandırıcı, belirsizlik 
yaratan, sermaye oluşumunun istikrarsız ol-
duğu ve ağının da azalmakta olduğu gerçeği-
ni sümen altı etmek zor olacaktır. Yeni gelen, 
eski sistemin rahat bir semantik konfordan 
yararlandığı yerde, sert bir gerçekliğin tadını 
çıkarmakta ve bu sert gerçekle yüzleşmekte.
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These all take us to the point where if it 
seemed like a new type of money was emerg-
ing, it would more likely “seem extremely vol-
atile, irrational and unpredictable.” But as we 
have seen previously in the Triangle Game, 
what it is seemed like from the point of view 
of an individual doesn’t really matter. The 
article indulges in commenting on the issue 
and says in a short while that the chances are 
harsh and a chaotic environment will ensue.

I I I .  T H E  CA P I TA L  S T R I P 
M I N E

The article begins with stating a widely con-
ceived misconception that economic health 
is directly proportional to the magnitude of 
goods and services received. However, the 
consumption is itself a complex form of phe-
nomenon that cannot be measured by sim-
ple propositions. It is just like “measuring the 
health of a tree by its size.”

Farming is a better representation of this pro-
cess. The farmer will plant the seed which is 
a forgone consumption. The result of that 
seed will be delayed but eventually it will 
give yield. If the farmer sold the land instead 
or ate the seed itself he/ she would have con-
sumed more. However, the yield would  be 
lower than what he could get if he cultivated 
the land for an indefinite period of time.

Wendell Berry describes, in The Unsettling 
of America, the strip miners as exploiters 

Bunların hepsi bizi, yeni bir para ortaya çıkıyor 
gibi görünüyor olsaydı, büyük olasılıkla “son 
derece değişken, mantıksız ve öngörülemez 
görüneceği” sonucuna götürüyor. Ancak 
daha önce Üçgen Oyununda gördüğümüz 
gibi, yeni paranın bir bireyin bakış açısından 
nasıl göründüğünün pek bir önemi yok. Ma-
kale, konuyla ilgili yorum yapmaya devam 
ederek kısa süre içinde yeni para için duru-
mun zor olduğunu ve kaotik bir ortamın de-
vam edeceğini öngörüyor.

I I I .  A Ç I K  S E R M AY E  O CA Ğ I 
M A D E N C İ L İ Ğ İ

Makale, ekonomik sağlığın alınan mal ve hiz-
metlerin büyüklüğü ile doğru orantılı olduğu-
na dair yaygın olarak kabul edilen bir yanlış 
kanıyı belirterek konuya giriyor. Ancak tüke-
timin kendisi basit önermelerle ölçülemeyen 
karmaşık bir fenomen biçimidir. Bu yanlış kav-
rayış tıpkı “bir ağacın sağlığını büyüklüğüyle 
ölçmek” gibidir.

Çiftçilik önermesi bu süreci daha iyi temsil 
edecektir. Çiftçi, gözden çıkarılmış olan ve 
tüketime uğrayacak olan tohumu ekecektir. 
O tohumun getireceği verim hemen olma-
yacak, gelecekte bir değer yaratacak ve kâr 
gecikecektir ama sonunda getirisi olacaktır. 
Çiftçi bunun yerine toprağı satsaydı veya to-
humun kendisini yeseydi elbette daha fazla 
tüketmiş olurdu. Ancak bu durumda, araziyi 
belirsiz bir süre için ekseydi elde edebileceği 
verimin çok altında bir getiri elde edecekti.

and farmers as nurturers. The former cares 
for profit, quick results and doesn’t care for 
what is left behind. The latter will think of the 
land and community’s safety, the quality of 
work and a decent yield. Now, it seems the 
same is going on in capital stocks as it did in 
agricultural stocks. The stakeholders expect 
quick and measurable gains rather than de-
layed, uncertain investments. In this case we 
have a capital stock that is turning day by day 
from a farm to a strip mine.

In the first part of Wittgenstein’s Money we 
explored that uncertainty gives money, mon-
ey gives capital and capital creates more un-
certainty. In this part of the article however, 
we will try to discover what happens if we 
eliminate the link between money and uncer-
tainty, if we do not appreciate the importance 
of capital and put consumption at the top of 
our priorities.

How to Increase Consump-
tion?

There seems to be three ways to increase 
consumption: allocate more time and energy 
to produce stuff for consumption, consume 
the current capital rather than use it, and 
grow the current capital reserves to enable 
the same amount of time and energy to pro-
duce more.

The tricky part of creating capital is that it 
is unforeseeable and it cannot be reduced 
to an equation to give a “y” value that is ul-
timately the capital. Adequate time, energy, 
knowledge and skill are needed to start the 
process which few people possess in reality. 
That is why money is necessary to mediate 
the creation of capital. We find people who 
are willing to initiate the process and take 
the risks of inventing something new and 
eliminate their own disabling circumstanc-
es. Really. Here we are just illuminating what 
the real world is doing every second of ev-
ery day. This is necessary to understand the 
whole concept though.

Wendell Berry, The Unsettling of America 
adlı eserinde bu önermeyle paralel olarak 
maden çıkarma mantığıyla çalışanları (yani 
madeni çıkarıp geriye hiçbir şey bırakmayan 
ve sadece sömüren bir mantıkla iş yapanları) 
sömürücüler ve çiftçileri ise yetiştiriciler ola-
rak tanımlamakta. İlki, kârı ve hızlı elde edilen 
sonuçları umursarken geride bıraktıklarına 
dönüp bakmaz. İkincisi, kendisinin, toprakları-
nın ve toplumun güvenliğini, çalışmasının ka-
litesini ve iyi bir verimi umursayacaktır. Şimdi, 
işte bu tarım stoklarında olduğu gibi sermaye 
stoklarında da aynı şey oluyor gibi görünüyor. 
Paydaşlar, gecikmeli, belirsiz yatırımlardan zi-
yade hızlı ve ölçülebilir kazançlar elde etmeyi 
arzulamakta. Bu durumda, her geçen gün bir 
çiftlikten bir maden ocağına dönüşen bir ser-
maye stoğumuz var gibi görünüyor.

Wittgenstein’s Money makalesinin ilk bö-
lümünde, belirsizliğin parayı gerektirdiğini, 
paranın sermayeyi getirdiğini ve sermayenin 
daha fazla belirsizlik yarattığını keşfettik. An-
cak makalenin bu bölümünde, para ile be-
lirsizlik arasındaki bağı ortadan kaldırırsak, 
sermayenin önemini takdir etmezsek ve tü-
ketimi önceliklerin en üstüne koyarsak neler 
olacağını keşfetmeye çalışacağız.

Tüketimi Nasıl Arttırırız?

Tüketimi artırmanın üç yolu var gibi görünü-
yor: tüketim için malzeme üretmek amacıyla 
daha fazla zaman ve enerji ayırmak, mevcut 
sermayeyi kullanmak yerine tüketmek ve ni-
hayet mevcut sermaye rezervlerini aynı mik-
tarda zaman ve enerjiyle daha fazla üretebil-
mek adına artırmak.

Sermaye yaratmanın zor yanı, sürecin öngö-
rülemez olması ve nihayetinde sermaye olan 
bir “y” değeri verecek bir denkleme indirge-
nememesidir. Süreci başlatmak için gerçekte 
çok az insanın sahip olduğu yeterli zaman, 
enerji, bilgi ve becerilere ihtiyaç duyulmak-
ta. Bu nedenle, Sermaye’yi yaratmaya aracılık 
etmek için Para gereklidir. Süreci başlatmaya 
istekli, yeni bir şey icat etme riskini göze alan 
ve kendini engelleyici koşulları ortadan kaldı-
ran insanları bu yüzden buluyoruz. Gerçekte 
bu yazıda sadece gerçek dünyada her günün 
her saniyesinde neler olduğunu açıklıyoruz. 
Yine de tüm kavramı anlamak için bu aşikâr 
gibi görünen açıklamalar bir gereksinim ola-
rak karşımıza çıkıyor.
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Accounting for Time and Risk

Buying out certainty and replacing uncer-
tainty in the form of new ventures to create 
capital, we actually pull potential value from 
future to present, solidifying it in the form 
of capital. Imagine you have $100 that you 
have previously decided to save and you 
invest it for an entrepreneurial purpose, buy 
some raw materials and hire workers to churn 
these items into some goods to sell for profit 
in the future. What has happened here is that 
you have consumed $100 for a future gain 
and you have taken the risk instead of your 
workers.

If you succeed in making gains then you 
have successfully created capital. However, 
what you have done in the beginning is that 
you have swapped certainty for uncertainty 
as you may not know if your venture will bear 
fruits.

On the other hand, more complexifying the 
situation, a provider of capital may prefer to 
just invest his/ her money for a future share 
in a venture’s profit, escaping the majority of 
uncertainty. The invested amount from the 
creditor may eventually never return if the 
venture fails. Thus, the creditor and the debt-
or may agree to a level of interest, and hence 
create the cost of this capital. There are many 
other complexifying factors and accounting 
strategies but all end up in the same node, 
there is still uncertainty.

There seems to be three propositions seep-
ing out of all these foretold scenarios. First, 
no matter which accounting method we 
choose, the same uncertainty will be there. It 
cannot be financialized away. Second, while 
the uncertainty cannot be beaten by various 
financialization techniques, allocation of 
risks may affect the experiment all over. The 
more debt is taken the greater the equity re-
turns, although it will leave smaller room for 
variability in the success of the venture.

Financialization and Prices

Thirdly, we need to consider what will hap-
pen to “prices”. It is worth noting that we are 
not necessarily referring to inflation. We need 
to accept that prices are affected by real peo-
ple making decisions on uncertain factors, 
like profit, customer circle, and competition 

Zaman ve Risk Hesaplaması

Yeni girişimlerle sermaye yaratmak amacıy-
la, belirsizlikle takas etmek için belirliliği satın 
alarak, aslında potansiyel değeri gelecekten 
bugüne çekiyor ve bunu sermaye biçiminde 
sağlamlaştırıyoruz. Daha önce biriktirmeye 
karar verdiğiniz bir 100 dolarınızın olduğunu 
ve bunu bir girişimcilik faaliyeti kapsamında 
kullandığınızı, birtakım hammaddeler satın 
aldığınızı ve gelecekte kâr amacıyla satmak 
üzere bu öğeleri ürünlere dönüştürmek için 
işçi kiraladığınızı hayal edin. Aslında burada 
olan şey, gelecekteki bir kazanç için 100 dolar 
harcamış olmanız ve çalışanlarınız yerine riski 
sizin alıyor olmanızdır.

Kazanç elde etmeyi başarırsanız, başarılı bir 
şekilde sermaye yaratmış olursunuz. Bununla 
birlikte, başlangıçta yaptığınız şey, girişimini-
zin meyve verip vermeyeceğini bilemediğiniz 
için belirliliği belirsizlikle değiştirmiş olmanız-
dır.

Öte yandan, durumu daha da karmaşıklaştı-
rırsak, bir sermaye sağlayıcısı, belirsizliğin ço-
ğundan kaçmak amacıyla, parasını girişimin 
gelecekteki kârındaki bir pay için yatırmayı 
tercih edebilir. Girişimin başarısız olması du-
rumunda yatırımcının sağladığı fon asla geri 
dönmeyebilir. Böylece alacaklı ve borçlu bir 
faiz oranı üzerinde anlaşabilir ve bu da ser-
mayenin maliyetini meydana getirecektir. 
Bunun gibi birçok karmaşıklaştırıcı faktör ve 
muhasebe stratejisi vardır, ancak hepsi de 
aynı düğümde sonuçlanıyor, belirsizlik her 
zaman mevcut.

Tüm bu senaryolardan ortaya çıkan üç 
önerme var gibi görünüyor. Birincisi, han-
gi muhasebe yöntemini seçersek seçelim, 
aynı belirsizlik mevcut olacaktır. Belirsizlik 
finansallaştırılıp yok edilemez. İkinci olarak, 
belirsizlik çeşitli finansallaştırma teknikleri ile 
yenilemezken, risklerin dağılımı bu deneyi 
baştan sona etkileme imkanına sahiptir. Borç 
ne kadar çok alınırsa, öz sermaye getirileri de 
o kadar artar, ancak bu, girişimin başarılı ol-
masındaki değişkenlik için daha küçük bir 
alan bırakacaktır.

Finansallaştırma ve Fiyatlar

Üçüncüsü, “fiyatlara” ne olacağını hesaba 
katmamız gerekiyor. Mutlaka enflasyondan 
bahsetmediğimizi belirtmekte fayda var. Fi-
yatların, gerçek kişilerin kâr, müşteri çevresi 
ve rekabet gibi belirsiz faktörlere göre karar 
vermesinden etkilendiği su götürmez bir ger-

etc. If the seller is not gaining enough profit or 
if there is a swift buying trend the seller might 
increase the prices. Likewise, if the costs are 
low and an increase in customer amount 
gained by lowering the prices will suffice or 
customers simply start to buy more slowly, 
then the seller may decrease the prices. How-
ever, the appropriate long-term response to 
these factors may be to invest in more or less 
capital.

Then, what will be the effect exerted on pric-
es if there happens to be a financializing of 
capital? If the value is pulled from the future 
to now, what will happen to prices? It will 
turn savings into income, thus increasing the 
speed of purchasing.

The end of the experiment we have articulat-
ed above is quite important. If it fails, those 
who financed the $100 will have less than 
what they had prior to the experiment, they 
will be forced to consume less and the cus-
tomers will buy more slowly. On the other 
hand, if the experiment succeeds then the 
$100 will still not be balanced out. However, 
the financialization must be resolved for cap-
ital to grow further, which will generate new 
savings out of the new revenues. Over time 
the consumption will therefore be slower but 
as capital allows time and energy to produce 
more goods, the prices will be lower.

The change in the volume of capital stock has 
a simpler effect on the prices. It naturally de-
pletes over time, and once it diminishes, the 
costs rise and hence the prices. So, creation 
of a new capital will have the direct opposite 
effect. In the short run, the prices will keep up 
with the pace of financialization, however in 
the long run, it will respond to the speed of 
capitalization. But to be realistic, in the me-
dium run the prices may be volatile, never-
theless following a trend with capitalization.

The urge to raise capital, on the other hand, 
depends on how the entrepreneur sees the 
prices to be sustainable enough judging from 
their knowledge, judgement and hunger for 
risk. The creating of capitals therefore will 
affect the prices in return. We need to carry 
out more experiments like these to avoid the 
decay of capital stocks and alleviate the risks. 
However, ever increasing experimentation 
and its financialization with debt will create 
more risks. And so, the following questions 
arise: How much risk are we taking? Who will 
take the risk? and, who is bearing these risks?

çek. Örneğin, satıcı yeterince kâr elde ede-
miyorsa veya hızlı bir satın alma eğilimi varsa 
fiyatları yükseltebilir. Aynı şekilde, maliyetler 
düşükse ve fiyatların düşürülmesiyle elde edi-
len müşteri miktarındaki artış yeterli olacaksa 
veya müşteriler daha yavaş satın almaya baş-
lamışsa satıcı fiyatları düşürebilir. Öte yandan, 
bu faktörlere uygun uzun vadeli yanıt, daha 
az veya daha çok sermaye yatırımı olabilir.

O halde, sermayenin finansallaşması duru-
munda bunun fiyatlar üzerindeki etkisi ne 
olacaktır? Değer gelecekten bugüne çeki-
lirse fiyatlara ne olacaktır? Tasarruflar gelire 
dönüşecek, böylece satın alma hızı artacaktır.

Yukarıda ifade ettiğimiz deneyin sonu olduk-
ça önemli. Deney başarısız olursa, 100 doları 
finanse eden yatırımcılar deney öncesi varlık-
larından daha azına sahip olacaklar, daha az 
tüketime zorlanacaklar ve müşterileri daha ya-
vaş satın alacaktır. Öte yandan, deney başarılı 
olursa, 100 dolar yine de dengelenmeyecek-
tir. Ancak, sermayenin daha da büyümesi için 
finansallaşmanın çözülmesi gerekir ki bu da 
yeni gelirlerden yeni tasarruflar sağlayacaktır. 
Bu nedenle, zaman içinde tüketim daha yavaş 
olacaktır, ancak sermaye zamana ve enerjiye 
daha fazla mal üretmek amacıyla izin verdiği 
için fiyatlar daha az olacaktır.

Sermaye stokunun hacmindeki değişimin fi-
yatlar üzerinde daha basit bir etkisi mevcut. 
Sermaye doğal olarak zamanla tükenir ve bir 
kez azaldığında maliyetler ve dolayısıyla fiyat-
lar yükselir. Yani yeni bir sermayenin yaratıl-
ması tam tersi etki yaratacaktır. Kısa vadede 
fiyatlar finansallaşmanın hızına ayak uydura-
cak, ancak uzun vadede sermaye yaratımının 
hızına göre davranacaktır. Ancak gerçekçi ol-
mak gerekirse, orta vadede fiyatların değiş-
ken olması mümkün. Hal böyle iken de fiyatlar 
sermaye yaratımı ile bir trend takip edecektir.

Sermaye artırma dürtüsü ise girişimcinin bilgi-
si, muhakeme yeteneği ve risk açlığı doğrultu-
sunda fiyatların yeterince sürdürülebilir olup 
olmadığını nasıl gördüğüne bağlıdır. Dolayı-
sıyla bu sermaye yaratma durumu, karşılığın-
da fiyatları da etkileyecektir. Sermaye stokları-
nın bozulmasını önlemek ve riskleri azaltmak 
için buna benzer daha fazla deney yapmamız 
gerekiyor. Ancak, giderek artan deneyler ve 
bu deneylerin borçla finanse edilmesi daha 
fazla risk yaratacaktır. Burada bir soru ortaya 
çıkıyor: Ne kadar risk alacağız? Riski kim ala-
cak? Bu riskler kimin üzerinde olacak?



2 8 6 2 8 7

BITCOIN IS VENICE BITCOIN VENEDIK’TIRARTICLE REVIEW MAKALE İNCELEMESİ

G S I  A R T I C L E T T E R 2 0 2 3  W I N T E R

PART 18
In an ideal world, we would accept that peo-
ple need to take as many risks as they wish 
and whoever takes on the risks shall bear 
its burden. However, we have never con-
templated whether there is anybody willing 
to take the risk but not bear the burden. To 
understand why people consume in a strip 
mine fashion and not produce by taking the 
risk, we need to explore both types of behav-
ior.

Maximizing Consumption

What if we - by mistake - believe that the eco-
nomic health lies with consumption rather 
than capital stocks? What if we eat our seeds 
instead of farming them?

We will see financialization as a good con-
cept and be aloof to the risks it bears. When 
prices surge as the present value is realized 
and transacted we will have to believe that 
this is inevitably a benign outcome. Well. If 
the increased consumption is a good fellow, 
then the rise in prices should follow right?

Specifically, we will motivate entrepreneurs 
to accept any magnification in consumption 
is essentially sustainable, disregarding their 
knowledge, judgement and gut etc. because 
this will trigger the increase in capital invest-
ment to create more products and services. 
“If more such investment can be financialized, 
all the better, because that starts the loop all 
over again. Financialization is good. Pumping 
out more stuff is good. Numbers going up is 
good.”

Since we do not calculate the risks of these 
experiments anymore, we will see purchas-
ing power evaporates and consumption 
slows down. When consumption slows 
down, sellers will reduce prices. Hence, we 
will have to admit that decreasing prices is 
essentially bad. And since the decreased 
consumer trend is a bad thing, the decreased 
prices should follow, right?

The solution is simple: financialization. We 
need to go to step one to crystallize the future 
value for now. This picture is somehow too 
positive to be true. We depend on risk taker 
contributors to act on ill-advised experiments 
again and again. It is impossible to expect 
entrepreneurs to act continuously stupid. To 
grasp the grimmer reality, we must recall the 
question of the supply of money.

İdeal bir dünyada, insanların diledikleri kadar 
risk alması gerektiğini ve bu riski alanların 
da yine alınan riskin yükünü üstleneceğini 
kabul ederiz. Ancak, risk almak isteyip de 
yükü taşımak istemeyen bir aktörün varlığını 
sorgulamadık. İnsanların neden bir sömürü 
tarzında tükettiğini ve risk alarak üretmedi-
ğini anlamak için her iki davranış türünü de 
araştırmamız gerekiyor. 

Tüketimi Maksimize Etmek

Yanlış bir şekilde ekonomik sağlığın sermaye 
stoklarından ziyade tüketimde yattığına ina-
nırsak yahut tohumlarımızı yetiştirmek yerine 
yersek ne olur?

Finansallaşmayı iyi bir kavram olarak görüp 
taşıdığı risklere karşı duyarsız oluruz. Bugün-
kü değer gerçekleşip, işlem yapıldığında ve 
böylece fiyatlar yükseldiğinde, bunun kaçınıl-
maz olarak iyi bir netice olduğuna inanacağız. 
Peki. Artan tüketim iyi bir arkadaşsa, fiyatların 
yükselmesi de bunu takip etmeli değil mi?

Özellikle girişimcileri, bilgileri, muhakeme 
yetenekleri ve cesaretlerini göz ardı ederek, 
tüketimde herhangi bir büyümenin esasen 
sürdürülebilir olduğunu kabul etmeleri için 
motive edeceğiz çünkü bu, daha fazla ürün 
ve hizmet üretmek için sermaye yatırımındaki 
artışı tetikleyecektir. “Bu tür yatırımlar ne ka-
dar finansallaştırılabilirse o kadar iyi, çünkü 
bu, döngüyü yeniden başlatacaktır. Finan-
sallaşma iyidir. Daha fazla şey üretmek iyidir. 
Rakamların yükselişi iyidir.”

Artık bu deneylerin risklerini hesaplamadı-
ğımız için alım gücünün uçup gittiğini ve 
tüketimin yavaşladığını göreceğiz. Tüketim 
yavaşladığında satıcılar fiyatları düşürecektir. 
Dolayısıyla fiyatların düşmesinin esasen kötü 
olduğunu kabul etmek zorunda kalacağız; 
azalan tüketim eğiliminin kötü bir şey oldu-
ğunu kabul ettiğimize göre de, düşen fiyatlar 
takip etmeli değil mi?

Çözüm basit: finansallaşma. Şu an için, gele-
cekteki değeri kristalize etmek amacıyla birin-
ci adıma geri gitmeliyiz. Önümüzdeki resim 
gerçek olamayacak kadar müspet gözüküyor. 
Yanlış tavsiye edilen deneyleri tekrar tekrar 
uygulamaları için risk alan aktörlere güveni-
yoruz. Halbuki, girişimcilerin sürekli aptalca 
davranmalarını bekleyemeyiz. Daha korkunç 
olan gerçeği kavramak için para arzı sorunu-
nu hatırlamalıyız.

What If Money Were Debt? 
No, Seriously…

It is widely believed that the fiat money is sim-
ply issued by the central banks. It is true but 
not completely. The vast majority of money 
is created by banks giving out loans. Those 
banks simply transfer their reserves in the 
central bank amongst one another when 
payee A of bank X pays payee B of bank Y.

There are of course many bad scenarios with 
banking systems going down and people 
ending up losing all their assets, however 
this set up is not necessarily catastrophic. If 
enough monetary precautions are taken, if 
politics is moved away from the financial sec-
tor, if adequate reserve retention is mandat-
ed etc. the system will continue to feed fiat 
money to becoming the easiest transaction 
medium in the world.

However, if the prevailing idea will be on the 
side of instant magnification of consumption 
rather than growing capital stocks, then yes, 
there will be a catastrophe. Let us delve into 
the mechanics of such a disaster.

The Uncapitalizing of America

“Does it ever end? If so, where? When? 
H o w ? ”

We are unable to answer these questions 
honestly since the stimuli is politically vary-

Para Borç Demek Olsaydı? 
Cidden…

Hükümet kararları çerçevesinde çıkarılan 
Para’nın (buradan itibaren kısaca İtibari Para 
demek uygun olacaktır) basitçe merkez ban-
kaları tarafından üretildiğine inanılıyor. Bu 
doğru ancak tam resmi yansıtmıyor. İtibari Pa-
ra’nın büyük çoğunluğu gerçekte kredi veren 
bankalar tarafından yaratılmakta. X bankası-
nın borçlu kişisi Y bankasının alacaklı kişisi 
B’ye ödeme yaptığında, gerçekte bu bankalar 
merkez bankasındaki kendi rezervlerini birbir-
leri arasında transfer etmekte.

Elbette bankacılık sisteminin çökmesi ve in-
sanların tüm varlıklarını kaybetmesiyle ilgili 
pek çok kötü senaryo var, ancak bu kurgu 
mutlaka felaket anlamına gelmiyor. Yeterli 
parasal önlem alınırsa, siyaset finans sektö-
ründen uzaklaşırsa, yeterli rezerv tutma zo-
runluluğu getirilirse vs. bu sistem dünyanın 
en kolay işlem aracısı olma yolundaki İtibari 
Para’yı beslemeye devam edecektir.

Ancak hâkim fikir, sermaye stoklarını büyüt-
mek yerine tüketimin anlık olarak büyütülme-
sinden yana olursa, o zaman evet bir felaket 
olur. Şimdi böyle bir felaketin mekaniğini 
inceleyelim.

Amerika’nın Tersine-Kapitali-
zasyonu

“Bir gün biter mi? Eğer öyleyse, nerede? Ne 
zaman? Nasıl?”

Uyarıcılar politik olarak değişken olduğun-
dan ve bu uyarıcıların varlığına katkıda bu-
lunan yeni deneyler ve faktörler her zaman 
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ing and there will always be new experi-
ments and factors that contribute to its ex-
istence. These experiments might or might 
now work. They create a natural deleverag-
ing tool, although it doesn’t mean that it will 
be utilized. For instance, if you are offered a 
negative interest rate loan you can pull a fu-
ture gain to today that would otherwise nev-
er realize in the future. This is exactly what 
this article defines as “eating the seeds rather 
than planting them”.

Would savers revolting against tax on their 
savings save the day? We can hardly say so. 
As this act itself will trigger worse crises.

In part one of Wittgenstein’s Money it was 
stressed that money is useful if life is sta-
ble but life is actually changing and money 
brings about a certainty to its functioning. 
The more capital is created the more the 
complexity emerges and the more the need 
for money to make things certain enough.

This progress towards complexity can be 
averted if the value of money becomes more 
uncertain and capital, hence, becomes less 
valuable. If money is ‘broken’ so will capital 
and if capital is not working anymore neither 
will money. If money is no longer healthy, 
you start strip mining what capital you are 
left with to at least provide some certainty to 
the civilizational complexity today. Since this 
complexity depends on the capital we have 
here, the situation becomes irrelevant.

The article asks if we consider, or merely sus-
pect, that we are going in this direction. What 
will stop the downfall?

“Can/ Will anything fix this?”

I V .  B I TC O I N  I S  V E N I C E

The article begins with an unexpected twist 
of genre, addressing what social scientists 
have written in their artistic works about the 
coming of capitalism. Take Quentin Skinner 
for instance. His expression of modern politi-
cal philosophy in his book ‘The Foundations 
of Modern Political Thought’, starts with the 
following lines:

 “As early as the middle of the twelfth centu-
ry the German historian Otto of Freising rec-
ognized that a new and remarkable form of 

mevcut olacağından bu soruları dürüstçe 
cevaplayamıyoruz. Bu deneyler işe yaraya-
bilir ya da yaramayabilir. Kesinkes kullanıla-
cağı anlamına gelmese de doğal bir kaldıraç 
azaltma aracı oluşturmaktalar. Örneğin, size 
negatif faizli bir kredi teklif edilirse, aksi tak-
dirde gelecekte asla gerçekleşmeyecek olan 
bir kazancı bugüne kadar çekebilirsiniz. Bu 
makalenin “tohumları ekmek yerine yemek” 
olarak tanımladığı şey de tam olarak budur.

Tasarruf sahipleri tasarrufları üzerinden ver-
gilendirmeye isyan ederek günü kurtarır mı? 
Zor ihtimal. Çünkü bu hareketin başlı başına 
kendisi daha kötü krizleri tetikleyecektir.

Wittgenstein’s Money makalesinin birinci 
bölümünde, hayat istikrarlıysa paranın yarar-
lı olduğu, ancak hayatın gerçekten değiştiği 
ve paranın işleyişine de bir kesinlik getirdiği 
vurgulanmıştı. Daha fazla sermaye yaratılırsa, 
daha fazla karmaşıklık ortaya çıkmakta ve iş-
leri yeterince belirli hale getirmek için daha 
fazla para ihtiyacı ortaya çıkmakta.

Paranın değeri daha belirsiz hale gelirse ve 
dolayısıyla sermaye daha az değerli hale 
gelirse, karmaşıklığa doğru olan bu ilerle-
me önlenebilir. Para ‘bozulursa’ sermaye de 
bozulur, sermaye artık çalışmıyorsa para da 
çalışmayacaktır. Para artık sağlıklı değilse, 
ne kadar sermaye kalmışsa onu sömürerek 
hayatın karmaşıklığına en azından bir miktar 
kesinlik sağlamaya çalışırsınız. Bu karmaşıklık 
yine bu sermayeye bağlı olduğundan, durum 
temel tutmaz bir hal alacaktır. 

Makale, bu yöne gittiğimizi düşünüp düşün-
mediğimizi ya da en azından bundan şüphe-
lenip şüphelenmediğimizi soruyor. Düşüşü 
ne durdurur?

“Bunu düzeltebilen bir şey var mı?”

I V .  B İ TC O İ N  V E N E D İ K ’ T İ R

Makale, sosyal bilimcilerin kapitalizmin geli-
şiyle ilgili sanatsal çalışmalarında yazdıkları-
na değinen beklenmedik bir tür değişikliğiyle 
başlıyor. Örneğin Quentin Skinner’ı ele alalım. 
The Foundations of Modern Political Thought 
adlı kitabında modern siyaset felsefesine iliş-
kin ifadesi şu satırlarla başlar:

“On ikinci yüzyılın ortalarında, Alman tarihçi 
Freising’li Otto, Kuzey İtalya’da yeni ve dikkate 
değer bir sosyal ve politik örgütlenme biçimi-
nin ortaya çıktığını fark etti. Dikkat çektiği bir 

social and political organization had arisen in 
Northern Italy. One peculiarity he noted was 
that Italian society had apparently ceased to 
be feudal in character.”

We are suddenly aware, if can grasp the dif-
ference, that this social change has come 
about with a burgeoning of nascent capital-
ism. Well-known medievalist Henri Pirenne in 
his book ‘Medieval Cities’ closes this bridge 
between money and society. He describes 
how trade formed the Italian feudal system of 
treadmill serfs into a later emerging moderni-
ty whose wheels were free workers.

The readers of ‘The Coming of Neo-Feudal-
ism’ of Joel Katkin will quickly bridge another 
gap here, today, with the current economic 
climate. Just think about it, the chances of 
people to climbing up the social hierarchy 
becomes harder and harder every day, cap-
ital accumulates in a few hands and “a class 
of thought leaders and opinion makers” rule 
the societies. How else does today not re-
semble old-fashioned feudalism?

These troubles can be linked with the strip 
mining of the capital in hot pursuit of lev-
eraged growth. Those who do not possess 
hard assets will sink more and more in debt 
and realistically will never be able to escape 
it. As the World Economic Forum said, “you 
will own nothing by 2030, but you will be 
happy.” Bear in mind that some people will 
own some stuff, but not you.

As Otto of Freising once discovered the im-
minent change of Italy in the mid-twelfth 
century, some people will look for a portion 
of society where strip mining is not existent 
and neo-feudalism has not been revived. The 
author proposes that for some people, that 
escape is Bitcoin.

We are given an analogy here. Those people 
who are willing to let go of their unwarrant-
ed and unfair debt-driven positions in favor 
of “global, digital, sound, open-source, pro-
grammable money” will turn the tables by ac-
cumulating a vast wealth. They will resemble 
the medieval Venice leaving behind the rem-
nants of the Western Empire.

The article does not postulate a rock-solid 
fact that Bitcoin will succeed. It may even fail 
due to many sensible reasons other than “it’s 
dumb” or “I don’t like it”. In order to under-
stand why and how it might fail one needs 

özellik, İtalyan toplumunun görünüşte feodal 
karakter olmaktan çıkmış olmasıydı.”

Aradaki farkı kavrayabilirsek, bu sosyal değişi-
min, yeni doğmuş kapitalizmin filizlenmesiyle 
birlikte ortaya çıktığının farkına varırız. Tanın-
mış Orta çağ uzmanı Henri Pirenne, Medieval 
Cities adlı kitabında para ve toplum arasın-
daki bu farkı anlatmaktadır. Ticaretin, koşu 
bandı serfler olan İtalyan feodal sistemini, 
tekerlekleri özgür işçiler olan daha sonraki 
bir moderniteye doğru nasıl biçimlendirdiği-
ni anlatıyor.

Joel Katkin’in The Coming of Neo-Feudalism 
adlı kitabının okuyucuları, mevcut ekonomik 
iklimle bugün burada başka bir hususu çabu-
cak kavrayacaklardır. Bir düşünün, insanların 
sosyal hiyerarşide yükselme şansları her ge-
çen gün daha da zorlaşıyor, sermaye birkaç 
elde birikiyor ve toplumları “bir sınıf liderler 
ve kanaat önderleri” yönetiyor. Bugünün eski 
moda feodalizme benzemeyen nasıl bir farkı 
var ki?

Bu sıkıntılar, kaldıraçlı büyümenin hemen pe-
şindeki, sermayenin sömürüsüyle bağlantılı 
olabilir. Sabit varlıklara sahip olmayanlar gi-
derek daha fazla borca   batacak ve gerçekçi 
olursak da bundan asla kaçamayacaklar. 
Dünya Ekonomik Forumu’nun dediği gibi 
“2030’a kadar hiçbir şeye sahip olmayacak 
ancak mutlu olacaksınız.” Bazı insanlar bazı 
şeylere sahip olacak ama siz değil.

Freising’li Otto İtalya’da on ikinci yüzyılın or-
talarındaki yakın değişimi keşfettiği gibi, bazı 
insanlar da toplumun sömürücü olmadığı ve 
neo-feodalizmin yeniden canlandırılmadığı 
bir kesimini arayacaklar. Yazar, bu kaçışın bazı 
insanlar için Bitcoin’in kendisi olduğunu ileri 
sürmekte.

Burada bir benzetme ile karşı karşıyayız. Yer-
siz ve haksız borç güdümlü pozisyonlarından 
“küresel, dijital, sağlam, açık kaynak kodlu, 
programlanabilir para” lehine vazgeçmeye 
niyetli olanlar, büyük bir zenginlik biriktirerek 
şartları tersine çevirecektir. Bu kişiler, Batı İm-
paratorluğu’nun kalıntılarını geride bırakarak 
ortaçağ Venedik’ine daha çok benzeyecekler.

Makale, Bitcoin’in kesin bir başarıya ulaşaca-
ğına dair sağlam bir gerçeği öne sürmüyor. 
Bitcoin “aptalca” veya “sevmedim” gibi se-
bepler (!) dışındaki birçok mantıklı nedenden 
dolayı da başarısız olabilir. Ancak, neden ve 
nasıl başarısız olabileceğini anlamak için 
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to understand it first, and let’s be honest, as 
mentioned in the first part of this series of ar-
ticles, it was said that people simply do not 
understand what this new money is actually 
about to bring. “As philosopher of science 
Norwood Russell Hanson might say, their 
perception is theory-laden. Also, their theo-
ries are wrong. Oops.”

The article finds a fun way to describe Bitcoin 
from here on. It uses amusing analogies to 
enable those who oppose Bitcoin to under-
stand it with even simpler analogies.

Starting off…

Bitcoin is Ariadne

William McNeill describes the big prob-
lem for those who have accumulated huge 
amounts of wealth. If they are not affiliated 
with military-political circles then they would 
have difficulty in retaining what they possess.

Bitcoin is generally accepted to be fighting 
the fiat currencies. But actually, it is not. It is 
simply a useful and more superior alternative 
which provides an escape route- not an epic 
sword fight. It is not a weapon Theseus uses 
to fight Minotaur, but the thread Hephaistos 
gave to Theseus to find his way back from 
the labyrinth. Bitcoin is therefore more of an 
Ariadne.

So why should Bitcoin be fundamentally 
nefarious? Why should people who found a 

önce Bitcoin’in kendisini anlamamız gereki-
yor ve dürüst olalım, bu makale dizisinin ilk 
bölümünde belirtildiği gibi, insanların bu yeni 
paranın gerçekte ne getirdiğini anlamadıkları 
aşikâr. “Bilim filozofu Norwood Russell Han-
son’ın diyebileceği gibi, algıları teori yüklü. 
Ayrıca teorileri yanlış. Amanın.”

Makale, buradan itibaren Bitcoin’i tanımlama-
nın eğlenceli bir yolunu buluyor. Bitcoin’e kar-
şı çıkanların onu anlamalarını sağlamak için 
daha basit benzetmeleri kullanıyor.

Başlıyor…

Bitcoin Ariadne’dir

William McNeill, büyük miktarda servet birik-
tirenler için mevcut olan büyük sorunu anla-
tıyor. Askeri-politik çevrelere bağlı değillerse 
bu kişiler, sahip olduklarını korumakta zorluk 
çekecektirler.

Bitcoin’in itibari para birimleriyle savaştığı ka-
bul ediliyor. Aslında öyle değil. Burada olan 
destansı bir kılıç dövüşü değil, bir kaçış yolu 
sağlayan kullanışlı ve daha üstün bir alterna-
tifin ortaya çıkışıdır. Bitcoin, Theseus’un Mi-
notaur’la savaşmak için kullandığı bir silah 
değil, Hephaistos’un Theseus’a bir labirent-
ten dönüş yolunu bulması için verdiği iptir. 
Bu nedenle Bitcoin daha çok bir Ariadne’dir.

Bu nedenle Bitcoin neden temelde menfi bir 
mefhum olsun ki? Sömürü labirentinden çık-

way out of the labyrinth of strip mining not 
use it? Why should the good just follow coer-
cion and a control factor? What do we owe to 
Minotaur? “Why not opt for a financial system 
that is built on trustless verifiability rather than 
unverifiable trust?”

If we are threatened by violence, then yes, 
we may not choose it… Since the only way to 
seize Bitcoin is trough brute force. Recently, 
German prosecutors confiscated $60 million 
worth of Bitcoin but was unable to unlock it 
since the fraudster did not hand over the 
password :).

It is worthwhile to look through the op-
tics of well diggers as this hostile behavior 
bears down. McNeill tells the story well, “the 
breakdown of established patterns of con-
duct always appears deplorable to a majority 
of those who witness it” which was also true 
some seven hundred years ago. Whatever 
people say, Bitcoin will certainly be banned 
in many places. Never doubt for a second 
that this will only increase its popularity as it 
so often happens. Such bans will be the folly 
and oppressiveness of the past nonunder-
standing culture. Such bans are [like] the 
Berlin Wall.

What implications this new thought of finan-
cial markets has on society is largely beyond 
us. However, according to the article, we can 
only make some educated guesses. Society 
is totally unaware of the ways to be prepared 
for a world where most of the wealth and cap-
ital is mobile. Marc Andreessen’s article ‘Why 
Software is Eating the World’ was published 
in the Wallstreet Journal in 2011, yet was 
mostly disregarded by many finance circles. 
It is also about tech. Yes. But if by “tech” you 
mean “software”, by “software” you mean 
“everything” and by everything you mean 
“finance” … Yes, it is about tech.

The article ushers a subtext to the Andrees-
sen’s view: “software isa productive capital 
for which the raw ingredients are coherent 
human thoughts.” This has created a new 
substratum of financial landscape, namely 
“skilled-laborer-cum-entrepreneur” whose 
capacity for creating capital is not financial 
but human. Such a stratum has now a bar-
gaining leverage over financial capitalists. 
They tend to request equity in whatever job 
they are carrying out.

manın bir yolunu bulan insanlar neden bunu 
kullanmasınlar ki? Neden iyi olan sadece, 
zorlamayı ve bir kontrol faktörünü izlemeli? 
Minotaur’a ne borçluyuz? “Neden doğrulana-
maz güven yerine güvene ihtiyaç duymayan 
doğrulanabilirlik üzerine kurulu bir finansal 
sistemi seçmiyoruz?”

Şiddetle tehdit ediliyorsak, evet, seçmeye-
biliriz… Çünkü Bitcoin’i ele geçirmenin tek 
yolu gerçekten kaba kuvvet kullanmaktır. 
Yakın zamanda Almanya’da savcılar 60 mil-
yon dolar değerinde Bitcoin’e el koydu ancak 
dolandırıcı şifreyi teslim etmediği için kilidini 
açamadı :).

Bu düşmanca davranış tipi yaklaşmakta oldu-
ğundan, kuyu kazıcıların optiklerinden olayla-
ra bakmak faydalı olacaktır. McNeill hikâyeyi 
iyi anlatıyor, “yerleşik davranış kalıplarının 
çöküşü, buna tanık olanların çoğuna her za-
man nefret edilesi görünüyor» ki bu yedi yüz 
yıl önce de yine doğruydu. İnsanlar ne derse 
desin Bitcoin birçok yerde elbet yasaklana-
cak. Bunun, sık sık olduğu gibi, popülaritesini 
artıracağından bir an bile şüphe etmeyin. Bu 
tür yasaklar, geçmişin anlayışsız kültürünün 
budalalığı ve baskıcılığı olacaktır. Bu tür ya-
saklar Berlin Duvarı’dır.

Bu yeni finans piyasası düşüncesinin toplum 
üzerinde ne gibi etkileri olduğu bizi büyük öl-
çüde aşar. Ancak, makaleye göre sadece bazı 
eğitimli tahminlerde bulunabiliriz. Toplum, 
zenginliğin ve sermayenin çoğunun hareketli 
olduğu bir dünyaya hazırlanmanın yolların-
dan tamamen habersizdir. Marc Andrees-
sen’in Why Software is Eating the World adlı 
makalesi 2011 yılında Wallstreet Journal’da 
yayınlanmış ancak birçok finans çevreleri ta-
rafından çoğunlukla dikkate alınmamıştı. Bu 
makale aynı zamanda teknoloji ile ilgiliydi. 
Evet. Tabi “teknoloji” ile “yazılım”ı, “yazılım” 
ile “her şeyi” ve “her şey” ile “finansı” kaste-
diyorsanız… Evet, o zaman teknoloji ile ilgili.

Makale, Andreessen’in incelemesine bir alt 
metin getiriyor: “yazılım, ham bileşenlerin 
tutarlı insan düşünceleri olduğu üretken ser-
mayedir.” Bu, sermaye yaratma kapasitesi 
finansal değil insani olan ve “vasıflı-işçi-giri-
şimci” olarak adlandırılan yeni bir finansal alt 
tabakası yaratmış durumda. Böyle bir tabaka 
artık finansal kapitalistler üzerinde bir pazar-
lık gücüne sahip olarak karşımıza çıkıyor. Bu 
yeni güç, yaptıkları iş ne olursa olsun pay ta-
lep etme eğiliminde.
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A huge part of capital is now mobile as it 
doesn’t need to anchor to a financial shore. In 
this environment where lockdowns became 
a normal course of life, the mobility of capi-
tal came as a huge relief as distance/remote 
working is now a part of business life.

It is no surprise to surmise that huge cities 
which once pulled every stratum of the pop-
ulation for a work and life opportunity are no 
longer affordable for the middle-class. They 
commute from long distances and those who 
live in those cities are either already rich fam-
ilies or those who can barely afford a living. 
But this fashion is fast changing as skilled-la-
borer-cum-entrepreneurs emerge.

Those who are in a position to extract protec-
tion rents on their physical capital need to ad-
just to these new ideas. Bitcoin seems to be 
changing the idea of such protections. What 
can they do about it? Build a wall around it? 
Not going to work. As Frederic Lane and Mc-
Neill put forward in their works, merchants of 
the eleventh century found new sea-routes 
where local rulers learnt not to over-tax the 
traders. Decentralized, global, digital and 
untaxed Bitcoin is doing the same thing now. 

Capital is not disappearing. It is changing. It 
is becoming more software-like. It is program-
mable now. Who knows what forms of it will 
emerge in the future. Also, Bitcoin is Islamic. 

Bitcoin is Halal

Tarek el-Diwany, who holds a BA Hons in Ac-
counting & Finance comments on the cur-
rent financial system:

 “An individual can be arrested for ‘manu-
facturing’ money in his own home but the 
commercial banking system is given the full 
protection of law in doing what amounts to 
the same thing. There is no justice in this… 
There are those who say that we must devel-
op an Islamic alternative to modern commer-
cial banking. But why must we do so? The 
Islamic alternative to the cigarette industry is 
no cigarette industry, and were we to remain 
true to our principles we might realize that the 
Islamic alternative to commercial banking is 
no commercial banking.”

Sermayenin büyük bir kısmı artık bir finansal 
kıyıya demir atması gerekmediği için hareketli 
durumda. Karantinaların hayatın olağan akışı 
haline geldiği bu ortamda, uzaktan çalışma 
artık iş hayatının bir parçası olduğu için ser-
mayenin hareketliliği büyük bir rahatlama 
sağlamış durumda.

Bir zamanlar nüfusun her katmanını bir iş ve 
yaşam fırsatı için çeken devasa şehirlerin artık 
orta sınıf için uygun olmadığını tahmin etmek 
zor değil. İnsanlar uzun mesafeler arasında 
gidip geliyorlar ve bu büyük şehirlerde yaşa-
yanlar ya zaten zengin aileler ya da geçimini 
zar zor karşılayabilen aileler. Ancak bu moda, 
vasıflı işçi ve girişimci ortaya çıktıkça hızla de-
ğişiyor.

Fiziksel sermayeleri üzerinde koruma rantla-
rı elde edebilecek durumda olanlar, bu yeni 
fikirlere uyum sağlamalı. Bitcoin, bu tür koru-
ma fikirlerini değiştiriyor gibi görünüyor. Bu 
konuda ne yapabilirler ki? Etraflarına duvar 
mı örecekler? İşe yaramayacaktır. Frederic 
Lane ve McNeill’in çalışmalarında ortaya 
koydukları gibi, on birinci yüzyılın tüccarları, 
yerel yöneticilerin tüccarlardan fazla vergi 
almamayı öğrendiği yeni deniz yolları bul-
muşlardı. Merkezi olmayan, küresel, dijital 
ve vergilendirilmemiş Bitcoin şimdi aynı şeyi 
yapıyor gibi.

Sermaye yok olmuyor. Değişiyor. Daha yazı-
lımsal hale geliyor. Artık programlanabilir. Kim 
bilir gelecekte bunun hangi biçimleri ortaya 
çıkacak. Ayrıca, Bitcoin İslamidir.

Bitcoin Helaldir

Muhasebe ve Finans alanında BA Hons sahibi 
olan Tarek el-Diwany, mevcut finansal sistem 
hakkında şunları söylüyor:

“Bir kişi kendi evinde para ‘ürettiği’ için tutuk-
lanabilir, ancak ticari bankacılık sistemine aynı 
şeyi yaparken yasaların tam koruması verilir. 
Bunda adalet yok… Modern ticari bankacılığa 
İslami bir alternatif geliştirmemiz gerektiğini 
söyleyenler var. Ama neden böyle yapmalıyız? 
Sigara endüstrisinin İslami alternatifi sigara en-
düstrisinin olmamasıdır ve ilkelerimize sadık 
kalsaydık, ticari bankacılığa İslami alternatifin 
ticari bankacılığın olmadığı bir dünya olduğu-
nu fark edebilirdik.”

Bitcoin temelde bir dijital varlıktır ama bir 
borçlanma aracı değildir. Bitcoin’in güvenli 
kasası finansal sistem değildir. Politik karar-

Bitcoin is fundamentally a digital asset and 
not a debt instrument. Its safe vault is not 
a financial system. Minting it with political 
decisions is not possible, hence deposit in-
surance and creating a loan out of it requires 
investing of liquid capital. According to the 
article, this new system with interpersonal 
and non-programmatic banking features that 
resemble the proscriptions of Islamic finance 
is Bitcoin and it is halal. Although, there are 
many aspects of Bitcoin to be evaluated 
before declaring it halal, the author tries to 
form a basis for it to be deemed that way. An 
interesting way to approach it from different 
perspectives.

In Islamic Finance, interest on monetary 
debt is unlawful. Whereas in the Bitcoin 
standard it is unlikely to emerge at any great 
extent given that the risk is not “dishonestly 
transferred” as in usury but it is “legitimately 
shared”.

Islamic thinking opposes the speculative 
feature of interest. While even in a Bitcoin 
standard there will be actors willingly form-
ing a supply and demand chain for interest. 
Why prevent those who consensually do 
this? The article doesn’t share the same ethi-
cal point of view but arrives somehow at the 
same conclusion by reiterating what Abul Alā 
Mawdūdī says:

 “Due to the absence of a reasonable and 
healthy relationship of participatory coop-
eration between the capitalist [creditor] and 
the entrepreneur [debtor], the global econ-

larla para basmak mümkün değil, bu nedenle 
mevduat sigortası yapmak ve Bitcoin’den kre-
di oluşturmak likit sermaye yatırımını gerek-
tirir. İslami finansın yasaklarına benzeyen, ki-
şilerarası ve programatik olmayan bankacılık 
özelliklerine sahip bu yeni sistem, Bitcoin, he-
laldir. Bitcoin’in helal olduğu ilan edilmeden 
önce değerlendirilmesi gereken birçok yönü 
olmasına rağmen yazar, Bitcoin’in bu şekilde 
kabul edilmesi için bir temel oluşturmaya ça-
lışmaktadır. Bu da, farklı bakış açılarından 
yaklaşmanın ilginç bir yolu elbette.

İslami Finans›ta parasal borç faizi haramdır. 
Riskin tefecilikte olduğu gibi “dürüst olmayan 
bir şekilde devredilmediği”, ancak “meşru 

olarak paylaşıldığı” göz önüne alındığında, 
Bitcoin standardında bunun büyük ölçüde 
ortaya çıkması olası değildir.

İslami düşünce, faizin spekülatif özelliğine 
karşı çıkar. Öte yandan, bir Bitcoin standardın-
da bile, aktörler isteyerek faiz için bir arz ve ta-
lep zinciri oluşturacaktır. Bunu kendi rızasıyla 
yapanlar neden engellensin ki? Makale aynı 
etik bakış açısını paylaşmamakta, ancak Ebul 
Alâ Mevdûdi’nin söylediklerini tekrarlayarak 
bir şekilde aynı sonuca varmaktadır:

“Kapitalist [alacaklı] ve girişimci [borçlu] ara-
sında makul ve sağlıklı bir katılımcı iş birliği iliş-
kisinin olmaması nedeniyle, küresel ekonomi 
muazzam bir acı çekiyor ve dünyanın ekono-
mik sağlığını olumsuz etkileyen alternatif iniş 
ve çıkışlarla karşı karşıya kalıyor. Kapitalistin 
boğucu gücü, faiz yoluyla para basımı ve 
spekülasyon ruhunun artmasına yardımcı ol-

Capital is not disappearing. It is changing. It is becoming more soft-
ware-like. It is programmable now. Who knows what forms of it will 
emerge in the future. 

Sermaye yok olmuyor. Değişiyor. Daha yazılımsal hale geliyor. Artık 
programlanabilir. Kim bilir gelecekte bunun hangi biçimleri ortaya 
çıkacak.
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omy suffers tremendously and faces alter-
native highs and lows that adversely affect 
the world’s economic health. The capitalist’s 
stranglehold had helped to boost the spirit of 
speculation and minting of money through 
interest. This has naturally poisoned the bilat-
eral relationship between capital and enter-
prise, and the raising and lowering of interest 
rates are now done in such a way as to keep 
the entire world’s economic health always in 
risk.”

Replace “all debt” with “money for debt” and 
Bitcoin users will agree. A new system was 
introduced by Islamic Banking with a suc-
cessful systematic and rational dynamics. On 
the other front, the omnipresence of Bitcoin 
makes it very difficult to understand with the 
all-time Western financial system. However, 
the current system has been challenged by 
Islamic Banking before and is now being 
challenged again by Nakamoto.

Bitcoin is Logos

LinkedIn founder Reid Hoffman infamous-
ly said that Bitcoin is like a Wittgenstein 
language game with no elaboration what-
soever, where Wittgenstein once said “To 
imagine a language is to imagine a form of 
life.” Hoffman is trying to define Bitcoin as 
understandable only by interpreting the 
behaviors of participants. If our semantic 
approach gives us a theory that denies any 
idea of the new money, and that money is in 
the form of a language we don’t understand, 
and we think that this language cannot exist 
and hence we do not attempt to learn it, we 
will definitely not understand it and close any 
way to let us understand it.

 “A Bitcoin transaction is a global speech act 
that means, roughly, I am provably entitled 
to this portion, x, of the money supply, and 
am now transferring it to somebody else, in a 
language that everybody remembers forever 
and which can’t be used to lie. This is why ef-
forts to ban Bitcoin, while they will certainly be 
attempted, will also almost certainly fail. Bit-
coin is the ultimate samizdat. Bitcoin is logos.”

This excerpt from the article summarizes the 
way Bitcoin generally works. It behaves like 
samizdat really. Even if it is banned, it’s ex-
cessive technicality will render it a prohibit-
ed publication that’s nevertheless circulated 
around the world, like a samizdat.

muştu. Bu sermaye ve girişim arasındaki ikili 
ilişkiyi doğal olarak zehirliyor ve faiz oranla-
rının yükseltilmesi ve düşürülmesi artık tüm 
dünyanın ekonomik sağlığını her zaman risk 
altında tutacak şekilde yapılıyor.”

“Bütün borcu”, “borç için para” ibaresi ile 
değiştirin ve Bitcoin kullanıcıları aynı fikirde 
olacaktır. İslami Bankacılık, başarılı bir siste-
matik ve rasyonel dinamiklerle yeni bir sis-
tem ortaya koyuyor. Öte yandan, Bitcoin’in 
her yerde bulunuyor olması, tüm zamanların 
Batı finans sistemi ile anlaşılmasını çok zor-
laştırıyor. Ancak mevcut sisteme daha önce 
İslami Bankacılık tarafından meydan okundu 
ve şimdi de Nakamoto tarafından yeniden 
meydan okunuyor.

Bitcoin Logos’tur

LinkedIn kurucusu Reid Hoffman, iyi anıl-
mayacak bir şekilde Bitcoin’in hiçbir detayı 
olmayan bir Wittgenstein dil oyunu gibi ol-
duğunu söyledi ki bu konuda Wittgenstein 
bir keresinde; “Bir dili hayal etmek, bir yaşam 
biçimini hayal etmektir” demişti. Hoffman, 
Bitcoin’in ancak katılımcıların davranışları-
nı yorumlayarak anlaşılabilir olduğunu söy-
lemeye ve Bitcoin’i bu şekilde tanımlamaya 
çalışıyor. Semantik yaklaşımımız, bize yeni 
para hakkında herhangi bir fikri reddeden, 
paranın anlamadığımız bir dil şeklinde ol-
duğunu ve bu dilin var olamayacağını ve 
dolayısıyla onu öğrenmeye çalışmamamız 
gerektiğini düşündüğümüz bir teori verirse, 
Bitcoin’i kesinlikle anlamayacağız ve anla-
mamız için her yolu kapatmış olacağız.

“Bir Bitcoin işlemi, kabaca, para arzının bir 
x kısmı üzerinde kanıtlanabilir bir şekilde 
hak sahibi olduğum, şu anda bir başkasına 
transfer ettiğim ve herkesin sonsuza kadar 
hatırlayacağı ve asla yalan söylemek için kul-
lanamayacağı küresel bir konuşma eylemi-
dir. Bu nedenle Bitcoin’i yasaklama çabaları 
elbet denenecek olsa da kesinlikle başarısız 
olacaktır. Bitcoin nihai samizdattır. Bitcoin 
logostur.”

Makaleden alınan bu alıntı, Bitcoin’in genel 
çalışma prensibini özetlemektedir. Bitcoin 
gerçekten samizdat gibi davranmakta. Ya-
saklansa bile, aşırı teknik özelliği onu dün-

Bitcoin is Techne

Recording and updating the transfer of val-
ue is a technical difficulty which is overcome 
by Bitcoin itself. It is not a theory of how this 
happens, but a fact that exists every second 
a transfer occurs.

Nic Carter explained to Frances Coppola re-
cently that to make an apple pie from scratch, 
you have to first invent the universe. What he 
meant was to create a healthy, quick selling, 
online payments system with a finality you 
need to create a sound base, which is Bitcoin. 
What the article emphasized here is that Bit-
coin might not be the ultimate money/cur-
rency, but it is forming a technical basis that 
is an alternative to regular financial transac-
tions and can be adapted to future money 
inventions. That is why Bitcoin is techne.

This part of the conversation is the biggest 
hurdle for newcomers since the Bitcoin is a 
curious thing that is kind of a ‘freak of engi-
neering’. What do miners do? How are the 
coins stored? Even those who have a knack 
for cryptography or mathematics have their 
hesitations since they – although mistakenly 
– think that everything seems suspiciously 
fine. Everything is NOT fine.

And there is another camp of dwellers who 
admire Bitcoin but are also skeptical of it 
because of a number of issues Bitcoin is un-
able to solve or same issue Bitcoin solves in 
a certain method. These critics venture on an 

ya çapında dolaşan yasaklı bir yayın ya da 
samizdat haline getirecektir.

Bitcoin Techne’dir

Değer transferinin kaydedilmesi ve güncel-
lenmesi, Bitcoin’in bizzat üstesinden geldiği 
teknik bir handikaptır. Bitcoin bu sürecin nasıl 
işlediğine dair bir teori değil, bilakis her bir 
transferin gerçekleştiği her bir saniye mevcut 
olan bir gerçek.

Nic Carter yakın zamandaki bir yayınında 
Frances Coppola’ya sıfırdan elmalı turta yap-
mak için önce evreni icat etmemiz gerektiğini 
söyledi. Demek istediği güzel bir sonuç veren, 
sağlıklı, hızlı satış yapan bir çevrimiçi ödeme 
sistemi için sağlam bir temel oluşturmaya ih-
tiyacımız var ve bu temel de Bitcoin. Makale-
nin burada vurguladığı şey, Bitcoin›in nihai 
Para olmayabileceği, ancak finansal işlemlere 
alternatif olan ve gelecekteki Para icatlarına 
uyarlanabilecek teknik bir temel oluşturabile-
ceğidir. Bu yüzden Bitcoin techne’dir.

Konuşmanın bu kısmı, Bitcoin bir tür “mü-
hendislik ucubesi” olan merak uyandırıcı bir 
konsept olduğu için yeni başlayanlara biraz 
zor gelebilir. Bitcoin madencileri ne şekilde 
çalışıyor? Bitcoin’ler nasıl saklanıyor? Krip-
tografi veya matematik konusunda yetenekli 
olanlar bile haksız bir şekilde de olsa her şe-
yin şüpheli bir şekilde iyi göründüğünü dü-
şündüklerinden birtakım çekincelere sahip. 
Bilakis, her şey mükemmel DEĞİL.

Öte yandan, sakinleri, Bitcoin›e hayran olan 
ama aynı zamanda Bitcoin›in çözemediği 
veya belirli bir yöntemle çözdüğü birtakım 
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endless pedantic hair splitting to find faults 
and look at the reality not as it is but what 
they would like it to be. “Their “solutions” are 
clean, slick, and are never going to happen. 
Bitcoin deals with reality as it actually is. It is 
ugly. And it works.”

Although this camp of though penned by 
Gwern in the legendary piece of work Bitcoin 
is Worse is Better was soundly refuted, it will 
surely survive:

 “The sacrifice Bitcoin makes to achieve de-
centralization is — however practical — a 
profoundly ugly one. Early reactions to Bit-
coin by even friendly cryptographers & digital 
currency enthusiasts were almost uniformly 
extremely negative, and emphasized the (per-
ceived) inefficiency & (relative to most cryp-
tography) weak security guarantees. Critics 
let ‘perfect be the enemy of better’ and did 
not perceive Bitcoin’s potential. However, in 
an example of ‘Worse is Better’, the ugly inef-
ficient prototype of Bitcoin successfully cre-
ated a secure decentralized digital currency, 
which can wait indefinitely for success, and 
this was enough to eventually lead to adop-
tion, improvement, and growth into a secure 
global digital currency.”

Bitcoin is Venice

Any Bitcoin analogies tend to make things 
more complex than they actually are. How-
ever, the article cannot help but compare 
a digital financial system with a medieval 
city. Bitcoin seriously resembles  Venice as 
both transformed into something that dis-
rupted the incumbent system and caused 
socio-economic ripples in the world.

The article goes on to continue comparing 
Venice with Bitcoin in terms of financial histo-
ry. We come to learn how the rest of the world 
developed various financial technologies or 
systems all which were consolidated in Ven-
ice. The modern financial system was nearly 
complete by the fifteenth century. Not much 
has been developed since then. Everything 
has changed from society to technology but 
we are still using Venetian norms in finance. 
Even the word ‘bank’ comes from Venice 
banca or “benches” where moneychangers 
did business by the Rialto Bridge. Modern 
banking was a problem which was solved 

sorunlar nedeniyle şüpheci olan başka bir 
kamp mevcut. Bu eleştirmenler, Bitcoin’deki 
kusurları ortaya çıkarmak ve gerçeğe oldu-
ğu gibi değil, olmasını istedikleri gibi bakmak 
için sonu gelmez bir bilgiçlik kılığına bürün-
mekteler. “Çözümleri” temiz, kaygan ve asla 
gerçekleşmeyecek. Bitcoin, gerçeklikle, ger-
çekte olduğu gibi ilgilenir. Evet, çirkin, ama 
çalışıyor.”

Efsanevi eseri Bitcoin is Worse is Better’da, 
Gwern tarafından kaleme alınan bu düşünce 
cephesi kesin surette çürütülmüş olsa da bu 
cephe kesinlikle hayatta kalacaktır;

“Bitcoin’in ademi merkezileşmeyi sağlamak 
için yaptığı fedakârlık – her ne kadar pratik 
olsa da – son derece çirkin. Dost canlısı krip-
tograflar ve dijital para meraklıları tarafından 
bile Bitcoin’e yönelik ilk tepkiler, neredeyse 
tekdüze bir şekilde son derece olumsuzdu ve 
(algılanan) verimsizliği ve (çoğu kriptografiye 
göre) zayıf güvenlik garantilerini hedef alıyor-
lardı. Böylece eleştirmenler, “mükemmelin, 
daha iyinin düşmanı” olmasına izin verdi ve 
Bitcoin’in potansiyelini algılayamadı. Ancak, 
‘Daha Kötüsü Daha İyidir’ örneğinde, Bitco-
in’in çirkin ve verimsiz olan prototipi başarılı bir 
şekilde, güvenli bir sonuç için sonsuza kadar 
bekleyebilen, merkezi olmayan bir dijital para 
birimi yarattı. Bu, sonunda benimsenmeye, 
gelişmeye ve güvenli bir küresel dijital para bi-
rimi yaratmaya doğru yol almak için yeterliydi.”

Bitcoin Venedik’tir

Herhangi bir Bitcoin analojisi, işleri gerçek-
te olduğundan daha karmaşık hale getirme 
eğiliminde. Bununla birlikte makale, dijital bir 
finansal sistemi bir Orta çağ şehri ile karşılaş-
tırmadan edemiyor. Bitcoin, hem mevcut sis-
temi bozan hem de dünyada sosyo-ekonomik 
dalgalanmalara neden olan bir şeye dönüş-
tüğü için Venedik’e ciddi şekilde benziyor.

Makale, Venedik’i finansal tarih açısından 
Bitcoin ile karşılaştırmaya devam ediyor. Bu 
yöntemle, dünyanın geri kalanının, tümü 
Venedik›te konsolide edilmiş olan çeşitli fi-
nansal teknolojileri veya sistemleri nasıl ge-
liştirdiğini öğreniyoruz. Modern finansal sis-
tem bu düşünceye göre on beşinci yüzyılda 
neredeyse tamamlanmıştı. O zamandan beri 
pek bir gelişme olduğu da söylenemez. Top-
lumdan teknolojiye her şey değişti ama biz 
hala finansta Venedik normlarını kullanıyoruz. 
“Banka” kelimesi bile Venedik “banca”sından 
ya da sarrafların Rialto Köprüsü›nün yanında 
iş yaptığı “bankalar”dan geliyor. Modern ban-

by technology. Add some more features to 
the practice of these bankers and you would 
be left with not much to account for. Here, 
Bitcoin would be just another contribution 
to this levelling up of the financial system. It 
is, of course, a magic internet money but it is 
also money developed for the internet. Prior 
to 2009 you could send any information to 
anywhere in the world except for value. Now 
with Bitcoin you can.

This part of the article depicts what Bitcoin 
really is. An invention? A discovery? A build 
up? A phase? What? “It is often commented 
that Bitcoin is really more an ingenious com-
bination of prior advances in applied cryptog-
raphy than an invention in its own right. I am 
quite partial to the romantic idea that Bitcoin 
was discovered rather than invented. It is a 
foundation to scale the next great phase of 
economic progress. Bitcoin is Venice.”

Bitcoin Is...

All the metaphors, analogies and resem-
blances aside from the most outstanding 
fact amongst all is that Bitcoin even exists. 
Although the rationale and reasons behind 
it can be ignored – except the fact that mon-
ey is strip mining/ exploiting capital – and 
although its rise can be misunderstood – the 
orthodox understanding of money rejects it 
by definition rather than by an analytic ob-
servation.

“Ludwig Wittgenstein once asked a friend, 
“tell me, why do people say it is more natural 
to think that the sun rotates around the earth 
than that the earth is rotating?” The friend 
said, “well, obviously, because it just seems 
like the sun is going around the earth.” Witt-
genstein replied, “well, what would it seem 
like if it did seem like the earth were rotating?”

If it seemed like a global, digital, sound, open 
source, programmable money was monetiz-
ing from absolute zero, it would seem a lot like 
this.”

kacılık, teknolojiyle çözülen bir sorunun getiri-
siydi. Bu bankacıların uygulamalarına, birkaç 
özellik daha ekleyin ve şimdiki sistem ile pek 
bir farkı kalmayacaktır. İşte Bitcoin, finansal 
sistemin bu seviyelendirilmesine sadece bir 
başka katkı olacaktır. Elbette sihirli bir internet 
parası ama aynı zamanda internet için geliş-
tirilmiş bir para. 2009’dan önce herhangi bir 
bilgiyi dünyanın herhangi bir yerine değer ak-
tarması dışında gönderebiliyordunuz. Şimdi 
Bitcoin ile değer aktarmasını da yapabiliyor-
sunuz.

Makalenin bu kısmı Bitcoin’in gerçekte ne ol-
duğunu gösteriyor? Bir icat mı? Bir keşif mi? 
Bir kurulum mu? Bir süreç mi? Nedir? “Bitco-
in’in kendi başına bir icattan ziyade uygula-
malı kriptografideki daha önceki ilerlemelerin 
daha ustaca bir kombinasyonu olduğundan 
sıklıkla bahsedilir. Bitcoin’in icat edilmek yeri-
ne keşfedildiği romantik fikrine oldukça yatkı-
nım. Bitcoin, ekonomik ilerlemenin bir sonraki 
büyük aşamasını ölçeklendirmek için gerekli 
bir temeldir. Bitcoin Venedik’tir.”

Bitcoin…

Tüm metaforlar, analojiler ve benzerlikler 
bir yana, aralarında en göze çarpan gerçek, 
Bitcoin’in gerçekten var olduğudur. Bunun 
arkasındaki mantık ve nedenler göz ardı edi-
lebilse de - paranın sermayeyi sömürmesi ger-
çeği dışında – yükselişi de yanlış anlaşılabilir 
olsa da - ortodoks para anlayışı onu analitik 
bir gözlemden ziyade tanım gereği reddeder.

Ludwig Wittgenstein bir keresinde bir arkada-
şına sorar, “Söyle bana, insanlar neden güne-
şin dünyanın etrafında döndüğünü düşünme-
nin dünyanın güneşin etrafında dönmesinden 
daha doğal olduğunu söylüyor?» Arkadaşı, 
«Açıkçası, çünkü güneş dünyanın etrafında 
dönüyor gibi görünüyor» diye cevap verir. 
Wittgenstein ise, “Peki, dünya güneşin etra-
fında dönüyormuş gibi görünseydi nasıl gö-
rünürdü?» diye yanıtlar.

Küresel, dijital, sağlam, açık kaynaklı, program-
lanabilir bir para mutlak sıfırdan değer kazanı-
yor gibi görünseydi, işte buna çok benzerdi.”


