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Ön Söz 

 

 

Teknoloji, uluslararası ilişkilerde asli belirleyici bir role sahiptir. Dönüştürücü süreçler 
bütünü olarak teknolojik gelişim; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik alanın yanı sıra 
ülkeler ve bölgeler arası ilişkileri derinden etkiler. Uluslararası ilişkilerde en iyi ve en ve-
rimli gelişmeleri teknoloji belirlemiştir. Ne yazık ki en kötü ve en yıkıcı olanları da... Üre-
timi, iletişimi ve dayanışmayı teknoloji yükseltmiştir, ne yazık ki savaşları ve kirliliği de... 
Teknolojik gelişmişliğin veya teknolojiye erişimin düzeyi, uluslararası ilişkilerin doğasını 
ve uluslararası sistemin hiyerarşik yapısını şekillendirir. Teknoloji ile uluslararası ilişkilerin 
koşutluğu ve birlikteliği tam da bu noktada insanoğlunun günlük hayatına, üretim ve müba-
dele ilişkilerine, tüketim alışkanlıklarına, kültürel alanına, iletişimine, güvenliğine ve gele-
ceğine, diğer bir deyişle zaman ve mekan boyutuyla tüm varoluşuna nüfuz eder. Devletler 
arası veya toplumlar arası, insanoğluna dair ve insanoğlunun eylemiyle şekillenen her türlü 
meta, yapı, ilişki ve organizasyon, işte bu etkileşimin ürünüdür. Teknoloji ile uluslararası 
ilişkiler dünyasının etkileşimini yansıtan bu temel dinamikler, bilim insanlarınca tespit 
edilir ve tartışılır. Uluslararası ilişkiler ile teknolojinin buluştuğu bu dönüştürücü, dinamik 
ve disiplinlerarası boyut, çalışmamıza esin kaynağı olmuştur. Yeni teknolojik gelişmelerin 
uluslararası ilişkilere, uluslararası ilişkilerin de teknoloji ve yenilik süreçlerine etkilerini 
takip edebilmek, mevcut sorunları tartışabilmek, geleceği öngörebilmek ve bunları akade-
mik bir süzgecin içinden geçirip tarihe not düşebilmek adına hazırladığımız “Teknoloji ve 
Uluslararası İlişkiler” başlıklı kitap projemiz, teknolojik değişim ile uluslararası ilişki-
ler/uluslararası politika arasındaki etkileşim üzerinden literatüre nitelikli bir katkı sunmayı 
hedefler. Kitabın yayın dili Türkçe’dir çünkü öncelikle Türkçe literatüre katkı sunmak 
amaçlanmıştır. Projemiz disiplinlerarasıdır çünkü Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmala-
rı, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, İşletme, Maliye, Ça-
lışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası Ticaret, Finans ve Hukuk gibi sosyal 
alanlar ile Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği gibi teknik alanların sentezlendiği, farklı 
bilim dallarından gelen bilim insanlarının emeğini yansıtan birbirinden değerli teorik ve 
ampirik çalışmaları bünyesinde toplamıştır.  

Kitabımızda, teknoloji ile uluslararası ilişkileri buluşturan dinamikler 5 ayrı bölümde 
ele alınmak suretiyle; i) Yükselen Teknolojiler, ii) Teknoloji ve Yenilik Politikaları, iii) 
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Siber Güvenlik ve Savaş, iv) Sosyal Medya, v) Bilişim, Bilgi Toplumu ve Küresel Boyutlar 
alt başlıklarına ayrılmıştır. Yükselen Teknolojiler bölümünde Karanlık fabrikalar, Endüstri 
4.0, Kripto paralar ve 5N (5G) mobil ağlarının uluslararası ilişkiler, ekonomi ve siyasete 
etkileri incelenmiştir. Teknoloji ve Yenilik Politikaları başlıklı ikinci bölümde, teknoloji ve 
yenilik politikaları açısından Avrupa Birliği’nin küresel konumuna odaklanan; kanımızca 
insanlığın önündeki en büyük sınav olan iklim krizi ile mücadelede teknolojik yeniliğin 
rolünü Almanya örneğiyle inceleyen ve küreselleşme ile teknoloji arasındaki çoklu etkile-
şimi modern zamanlar/aktörler açısından ele alan çalışmalar yer almaktadır. Siber güvenlik 
ve Savaş başlıklı üçüncü bölümde, önce modern teknoloji ve savaş konseptine, ardından 
kritik enerji altyapıları açısından siber güvenlik boyutuna ve uluslararası sistemdeki uygu-
lamalara yer verilmiştir. Yine oldukça güncel bir konuyu temsil eden Sosyal Medya başlıklı 
dördüncü bölüm ise sosyal medyanın uluslararası ilişkiler alanındaki etkilerini/önemini, 
dönüştürücü yönünü ve yanı sıra analitik olarak sosyal medyayı inceleyen çalışmalara ay-
rılmıştır. Bilişim, Bilgi Toplumu ve Küresel Boyutlar başlığıyla beşinci bölümümüzde, 
yazılım sektörü ve uluslararasılaşma; bilgi toplumu ve yeni ekonomi kavramları üzerinden 
küresel değer zincirleri ve bunların gelişmekte olan ülkelere etkisi ve son olarak da fikri ve 
sınai hakların mülkiyeti açısından davaya konu olmuş ulusal ve uluslararası önemli olay ve 
durumlar değerlendirilmektedir.  

Özenli bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkardığımız bu eser, çağrı sürecinden bö-
lüm özetlerinin kabulüne; bölüm tam metinlerinin gönderimi ve hakem değerlendirme sü-
reçlerinden editöryal işlem, dizgi ve baskı süreçlerine kadar titizlikle, akademik ilke ve etik 
değerlere uygun biçimde, uluslararası niteliğe, normlara uyarlı ve bilimsel ilkeler gözetile-
rek hazırlanmıştır. Katkısı olan tüm yazarlarımıza, hakem ve yayın kurulu üyelerimize, 
baskı ve yayında emeği geçen yayınevi çalışanlarına ve İzmir Akademi Derneğine teşekkür 
ederiz. Kitabımızın tüm araştırmacılara, akademiye, bilime ve herşeyden önemlisi gelece-
ğin sahibi olan gençlerimize ve öğrencilerimize katkı sunmasını dileriz.  

Dr. Çağdaş Cengiz Dr. Ömer Aydın 

(Uluslararası İlişkiler ve AB Alanı) (Teknoloji Alanı) 



xi 

 

 

İçindekiler 

 

 

Bölüm Yazarları .................................................................................................... iii 

Hakem ve Bilim Komitesi ..................................................................................... vii 

Ön Söz ................................................................................................................. ix 
 

1. Kısım - Yükselen Teknolojiler 

1. Bölüm - Küresel Politik Rekabetin Teknolojik İzleri: 

Endüstri 4.0’dan Karanlık Fabrikalara ................................................... 1 

Karanlık Fabrikaların Teknik Yapısı............................................................................ 2 

Karanlık Üretim Modelinde Emek ve Enerji Faktörü ................................................... 4 

Karanlık Fabrikaların Piyasaya Etkisi .......................................................................... 7 

Karanlık Fabrikaların Uluslararası Güç Dengelerine Etkisi ............................................ 9 

Sonuç .................................................................................................................. 13 

Kaynakça.............................................................................................................. 14 
 

2. Bölüm - Endüstri 4.0’ın Uluslararası İlişkilere Etkisi ......................................... 17 

Uluslararası Siyaset ................................................................................................ 20 

Uluslararası Hukuk ................................................................................................ 24 

Uluslararası Ticaret ................................................................................................ 27 

Sonuç .................................................................................................................. 34 

Kaynakça.............................................................................................................. 35 
 

3. Bölüm - 5. Nesil Mobil İletişim Teknolojisi ve Uluslararası Yansımaları ............ 41 

Kablosuz İletişim Teknolojileri ................................................................................ 44 

Bluetooth ........................................................................................................ 44 

WiFi ................................................................................................................ 45 

3G .................................................................................................................. 46 



xii 

4G .................................................................................................................. 47 

5G .................................................................................................................. 47 

5G’nin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Etkileri ............................................................ 49 

5G’ye Uluslararası Tepkiler .................................................................................... 55 

Huawei ve Çin-Amerika Gerginliği.......................................................................... 60 

Sonuç .................................................................................................................. 61 

Kaynakça.............................................................................................................. 63 

4. Bölüm - Uluslararası Parasal İlişkiler ve Kur Savaşları Bağlamında

Kripto Para Birimlerinin Geleceği ....................................................... 67 

Kripto Para Birimlerinin Ortaya Çıkışı...................................................................... 67 

Paranın İşlevleri Boyutuyla Kripto Paralar ................................................................ 71 

Kur Savaşları ve Kripto Para Birimleri ...................................................................... 75 

Kur Savaşları .................................................................................................... 76 

Kur Savaşları, Kripto Paralar ve Küresel Para Sistemi ............................................ 82 

Sonuç .................................................................................................................. 94 

Kaynakça.............................................................................................................. 96 

2. Kısım - Teknoloji ve Yenilik Politikaları

1. Bölüm - Teknoloji ve Yenilik Politikaları: Uluslararası Rekabet Açısından

2010 Sonrası Avrupa Birliği’nin Performansına Genel Bir Bakış ......... 101 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları: Neo-Klasik Kuram’a Karşı 

Evrimci Kuram .................................................................................................... 105 

İktisadi Getiri Hiyerarşileri, Tekno-Ekonomik Paradigmalar ve “Kapitalist 

Tipte Zenginlik”: Tarihsel Deneyime Genel Bir Bakış ............................................. 110 

Yüksek Teknoloji İçeren İktisadi Faaliyet Alanlarında Küresel Görünüm ve 

Avrupa Birliği ...................................................................................................... 122 

Sonuç ................................................................................................................ 134 

Kaynakça............................................................................................................ 138 

2. Bölüm - İklim Krizi ile Mücadelede Teknolojik Yeniliğin Rolü:

Almanya Örneği ............................................................................... 143 

İklim Krizi’nin Kavramsal Çerçevesi ....................................................................... 145 

İklim Krizinin Nedenleri: Sanayileşme, Teknolojik Gelişme ve Büyümenin Rolü ....... 146 

İklim Kriziyle Mücadelenin Kısa Tarihi................................................................... 154 

İklim Kriziyle Mücadelede Teknoloji: Almanya Örneği ........................................... 161 

Sonuç ................................................................................................................ 169 

Kaynakça............................................................................................................ 171 



xiii 

3. Bölüm - Küreselleşme ve Teknoloji: Modern Dünyanın İlişki Ekseni ............... 177 

Kavramsal Çerçeve .............................................................................................. 178 

Küreselleşmenin Tarihi ve Tanımı .................................................................... 178 

Küreselleşme-Teknoloji İlişkisi ......................................................................... 180 

Küreselleşme 4.0 ................................................................................................. 183 

Teknoloji ve Yeni Bir İlişki Ekseni .......................................................................... 186 

Sonuç ................................................................................................................ 191 

Kaynakça............................................................................................................ 194 
 

3. Kısım - Siber Güvenlik ve Savaş 

1. Bölüm - Teknoloji ve Savaş ............................................................................ 201 

Yapay Zekâ ve Savunma Teknolojileri ................................................................... 203 

Yapay Zekânın Askerî Alandaki Uygulamaları ........................................................ 205 

Ülkelerin Yapay Zekâ Alanında Savunma Projeleri ................................................. 209 

Biyo-Teknolojinin Askerî Alanda Kullanılması ........................................................ 211 

Nöro-Geliştirmenin Askerî Uygulamaları ............................................................... 213 

Akıllı Savaş ......................................................................................................... 214 

Akıllı Savaş ve Yapay Zekâ ................................................................................... 217 

Ölümcül Otonom Sistemler ................................................................................. 219 

Sürü Drone’ları .............................................................................................. 220 

Yer Robotları.................................................................................................. 221 

Sonuç ................................................................................................................ 221 

Kaynakça............................................................................................................ 222 
 

2. Bölüm - Siber Güvenlik Kapsamında Kritik Enerji Altyapılarının 

Durumu ve Uluslararası Sistemdeki Uygulamaları ............................ 225 

Kritik Altyapıların Önemi ..................................................................................... 228 

Kritik Enerji Altyapısının Önemi ....................................................................... 229 

Kritik Altyapılar ve Dünya .................................................................................... 230 

Kritik Altyapılar ve Türkiye ................................................................................... 232 

Kritik Enerji Altyapısı Sistemleri............................................................................. 234 

Kritik Enerji Altyapılarına Yapılan Saldırılar ............................................................ 235 

Kritik Altyapıların Korunması ................................................................................ 237 

Kritik Enerji Altyapılarının Korunması ............................................................... 240 

Sonuç ................................................................................................................ 242 

Kaynakça............................................................................................................ 244 
 



xiv 

4. Kısım - Sosyal Medya 

1. Bölüm - Uluslararası İlişkilerde Sosyal Medyanın Etkisi .................................. 249 

Bir Sosyal Bilimler Disiplini Olarak Uluslararası İlişkiler ........................................... 252 

İletişim Kavramı ve İletişim Biçimleri ..................................................................... 255 

Tarihsel Bakış Açısıyla Medyanın Teknolojik Dönüşümü ......................................... 257 

Sosyal Medyanın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi ............................................................ 260 

Uluslararası İlişkilerde Sosyal Medyanın Rolü ......................................................... 264 

Sosyal İnşacılık Teorisi ......................................................................................... 265 

Karşılıklı Bağımlılık Teorisi .................................................................................... 268 

Arap Baharı ........................................................................................................ 269 

Cambridge Analytıca (CA) Skandalı ....................................................................... 270 

Beyaz Rusya’da Seçimler ve Sonrası ...................................................................... 271 

Sonuç ................................................................................................................ 271 

Kaynakça............................................................................................................ 273 
 

2. Bölüm - Çin’de Sosyal Medya ........................................................................ 277 

Çin’de İnternetin ve Sosyal Medyanın Gelişimi ...................................................... 278 

WECHAT ........................................................................................................... 281 

YOUKU ............................................................................................................. 282 

TIKTOK .............................................................................................................. 283 

Sosyal Medyadaki Sansür ..................................................................................... 284 

Sonuç ................................................................................................................ 287 

Kaynakça............................................................................................................ 288 
 

3. Bölüm - Uluslararası İlişkilerde Sosyal Medya Analitiği .................................. 291 

Örnek Araştırma Konuları .................................................................................... 292 

Metot ve Araçlar ................................................................................................. 294 

Sosyal Medyadan Veri Toplama ........................................................................... 294 

Veri Ön İşleme ................................................................................................... 299 

Duygu Analizi ..................................................................................................... 300 

İçerik Analizi ve Konu Modelleme ........................................................................ 302 

İlişkilendirme Analizi ........................................................................................... 304 

Sosyal Ağ Analizi ................................................................................................. 305 

Sonuç ................................................................................................................ 306 

Kaynakça............................................................................................................ 307 
 



xv 

5. Kısım - Bilişim, Bilgi Toplumu ve Küresel Boyutlar 

1. Bölüm - Yazılım Sektörü ve Uluslararasılaşma, Politika Önerileri ................... 311 

Yazılım Sektörünün Genel Yapısı .......................................................................... 313 

Dünyada Yazılım Sektörü..................................................................................... 315 

Yazılım İhracatı: Stratejiler, Engeller, Başarı Faktörleri ............................................. 319 

Yazılım İhracındaki İç ve Dış Engeller ............................................................... 320 

Yazılım İhracatında Stratejiler .......................................................................... 321 

Yazılım Sektöründe Başarı Faktörleri ................................................................ 323 

Sektördeki Görünmeyen Engeller ve Dikkat Edilecek Hususlar ................................ 325 

Sonuç ................................................................................................................ 329 

Kaynakça............................................................................................................ 331 
 

2. Bölüm - Yeni Ekonomide Küresel Değer Zincirlerinin Gelişmiş ve 

Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Değerlendirilmesi ...................... 335 

Bilgi Toplumu ve Yeni Ekonomi ............................................................................ 336 

Yeni Ekonomiyi Ortaya Çıkaran Etmenler ......................................................... 340 

Yeni Ekonominin Özellikleri ............................................................................ 341 

Yeni Ekonominin Temel Unsurları ................................................................... 341 

Küreselleşme ve Küresel Değer Zincirleri ............................................................... 350 

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Küresel Değer Zincirindeki Yeri ................... 353 

Veri Seti ve Yöntem ........................................................................................ 353 

Ampirik Bulgular ............................................................................................ 356 

Sonuç ................................................................................................................ 358 

Kaynakça............................................................................................................ 359 
 

3. Bölüm - Teknolojik ve Ekonomik Sürdürülebilirlik İçin Fikri ve 

Sınai Haklar: Uluslararası Davaların Değerlendirilmesi ..................... 363 

Fikri Mülkiyet Hakları ve Önemi........................................................................... 366 

Kanunlara Gereksinim Duyulma Nedeni .......................................................... 369 

Ekonomi, Teknolojik Gelişme ve İnovasyon Yönünden Önemi................................ 372 

Örnek Hukuki Olaylar Çerçevesinde Değerlendirme.............................................. 376 

Yazarlar Birliğinin Google’a Açtığı Dava, ABD ........................................................ 376 

iCraveTV Vakası, Kanada ................................................................................ 378 

Sonuç ................................................................................................................ 378 

Kaynakça............................................................................................................ 381 

 

 



1.Kısım 

Yükselen 

Teknolojiler 



67 

4. 

Bölüm 

Uluslararası Parasal İlişkiler ve 

Kur Savaşları Bağlamında 

Kripto Para Birimlerinin Geleceği 

Selim Şanlısoy - Tuğberk Çiloğlu 

Kripto para birimleri, ortaya çıkmış olduğu 2009 yılından bu yana küresel ekono-

mik sistem ve paradigmaları önemli ölçüde etkilemeye başlamıştır. Dünya para siste-

minde yepyeni bir dönemin habercisi olan kripto paralar, etkisini sadece ticaret alanın-

da değil uluslararası parasal ilişkiler alanında da göstermiştir ve hâlen de göstermekte-

dir. Henüz gelişim aşamasında olan ve kitlesel kullanım düzeyine henüz ulaşmamış 

olan kripto paraların, gelecekte geniş kitleler tarafından kullanıldığında uluslararası 

ilişkiler açısından çok daha büyük ve köklü etkiler doğurması beklenmektedir. Ayrıca, 

gelecekte kripto paraların kitlesel kullanımı durumunda bugünkünden çok daha farklı 

nitelikte kur savaşlarının yaşanması olasıdır. Kitabın bu bölümünde, söz konusu etkiler 

öngörülmeye ve analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, çalışmanın birinci bölü-

münde kripto para birimlerinin gelişim süreci, ikinci bölümünde kripto para birimleri-

nin paranın işlevleri açısından durumu incelenecektir. Üçüncü bölümde ise öncelikle 

kur savaşları ele alınacak ardından da gelecekte kripto paralar, kur savaşları ve ulusla-

rarası parasal ilişkilerin nasıl bir etkileşim içerisinde olacakları farklı senaryolar oluştu-

rularak değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın son kısmında ise elde edilen bul-

gulara ve bu bulgular çerçevesinde politika önerilerine yer verilecektir.  

Kripto Para Birimlerinin Ortaya Çıkışı 

Para, sosyoekonomik düzende; ürünün, hizmetin, emeğin ve borçların öden-

mesi için kullanılan aynı zamanda kolaylıkla bunlar için kullanılabilen bir başka 

araca dönüştürülebilen, herhangi bir madde ya da doğrulanabilir kayıttır (Yüksel, 
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2015: 175). Her ne kadar paranın tanımı bu şekilde yapılsa da ortaya konulan ta-

nımların bazı eksik yönleri bulunmaktadır. Bu nedenle bir varlığın “para” olarak 

kabul edilebilmesi için bazı fonksiyonları yerine getirebiliyor olması gerekir. Dola-

yısıyla paranın bu anlamda dört temel fonksiyonundan bahsetmek mümkündür 

(Ağan ve Aydın, 2018: 801): 

 

 Hesap birimi ya da ortak değer aracı olma fonksiyonu,  

 Değişim aracı olma fonksiyonu,  

 Servet biriktirme aracı olma fonksiyonu ve  

 Nüfuz etme aracı olma fonksiyonudur. 

 

Tarih boyunca mal paradan, dijital ve kripto paralara kadar bu fonksiyonları 

yerine getiren birçok para çeşidi var olmuştur. Madeni paraların uzun bir süre ege-

men olmasının ardından 17. yy’dan sonra kâğıt paralar öne çıkmıştır. Süreç içeri-

sinde bankacılık sistemi ve buna paralel olarak merkez bankacılığı sistemi de ge-

lişmeye başlamıştır. Merkez bankacılığının başlangıcında kuruluş amaçları savaş 

giderlerini finanse etmenin yanı sıra bütçe denkliğini sağlamak olsa da sonraki 

dönemlerde gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle merkez bankaları modern yapıla-

rına kavuşarak fiyat istikrarını sağlama amacını gütmeye başlamıştır (Turna, 2014: 

42).  

I. Dünya Savaşı’na kadar merkez bankalarının bastığı para miktarının belli bir 

oranında altın rezervi tutması anlamına gelen altın para standardı uygulanmış, sa-

vaşın ardından birçok ülke bu sistemi terk etmiş ve temsili kâğıt para uygulaması 

hâkim konuma gelmiştir. Bankacılık sisteminin giderek gelişmesi beraberinde kay-

di paranın önem kazanması sonucunu doğurmuştur. II. Dünya Savaşı’nın ardından 

uluslararası para sorunlarının çözümü için 1944’te imzalanan Bretton Woods An-

laşması’yla altın-döviz standardı dönemi başlamış, anlaşmaya taraf ülkeler kendi 

paralarının değerini Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Doları’na bağlarken, ABD 

Doları da altına bağlanmıştır. Bu sürecin sonunda ABD Doları küresel rezerv para 

birimi hâline gelmiştir. Sistemin zaman içerisinde bazı sorunlar yaşamasının ardın-

dan 1971 yılında ABD doların altın karşılığını kaldırdığını ilan etmiş ve altın para 

sistemi terk edilmiştir. 

1960’lı yıllardan itibaren hızlanan teknolojik gelişmelerin de etkisiyle küresel 

düzeyde yeni bir toplumsal yapı oluşmaya başlamış ve ortaya çıkan yeni toplumsal 

yapı, farklı isimlerle anılmaya başlamıştır. Bilgi toplumu, enformasyon toplumu, 

endüstri sonrası toplum bu isimlerden bazılarıdır. Oluşan bu yeni toplumsal yapı, 
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doğal olarak kendi ekonomik yapısını da ortaya çıkarmış ve bu yeni ekonomik yapı 

da bilgi ekonomisi, enformasyon ekonomisi ve yeni ekonomi gibi isimlerle kav-

ramsallaşmıştır. Bu süreç içerisinde para kavramı ve özelliklerinde de birtakım 

değişiklikler yaşanmıştır. İlk olarak bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ge-

lişmelerin yanı sıra küreselleşme eğilimlerinin hız kazanmasının ardından parasal 

ilişkilerde de bir dijitalleşme süreci yaşanmaya başlamıştır. Bu sürecin başlangıcını 

ABD’de elektronik fon transferi sisteminin kurulmasına kadar götürmek mümkün-

dür. Elektronik fon transferi uygulamalarını ATM makineleri ve kredi kartlarının 

ortaya çıkması ve yaygınlaşması izlemiştir. Özellikle 2000’li yılların başından iti-

baren internetin giderek yaygınlaşmasıyla beraber para transferleri de giderek diji-

talleşmiştir. Bu gelişmelerin ardında da kripto para birimleri ortaya çıkmaya baş-

lamıştır (Dilek, 2018: 9). 

Kripto para birimi ifadesi “cryptocurrency”, “crypto” ve “currency” kelimele-

rinden türetilmiştir. Kripto para hiçbir merkezi otorite veya aracı kuruma bağlı 

olmayan ve blokzincir (blockchain) denilen bir mekanizmayla işleyen dijital ve 

sanal para birimini ifade etmektedir (TCMB, Basım Tarihi Belirtilmemiş: 69). 

Kripto paraların değeri, diğer her türlü mal, ürün ve parada olduğu gibi piyasada 

talebin ve arzın dengelendiği noktada oluşur (Aydın vd., 2020: 585). Kripto parala-

rın değeri, coğrafi olarak uygunluğuna, yaygınlığına, kabul edilirliğine, yatırımcı-

nın güvenine, gerçek hayatta ödeme aracı olarak kullanılabilmesine ve piyasanın o 

andaki duyarlılığına bağlıdır (Mc Donnell, 2015).  

Kripto para birimlerinin ortaya çıkmasına neden olan pek çok faktör vardır. 

Bu faktörlerden ilki 2008 Krizi’dir. Dolaylı etkilerinin günümüzde de hissedildiği 

2008 Krizi, 1929 Krizi’nden sonra dünya ekonomisini en çok etkileyen krizler-

den biri olmuştur. 2008 Krizi, finansal piyasalarda başlamış ardından bankacılık 

sistemi aracılığı ile çok hızlı bir şekilde reel sektör krizine bir başka ifadeyle 

ekonomik krize dönüşmüştür. Sonucunda dünya finansal sistemi önemli oranda 

zarar görmüş ancak devlet müdahaleleri ile çöküşün eşiğinden kurtarılabilmiştir. 

2008 Krizi bu nedenle dünya parasal sistemine olan güvenin büyük oranda azal-

masına neden olmuştur. Bu durum, ekonomik birimleri alternatif değişim araçla-

rına, alternatif para birimlerine yönlendirmiştir. Finansal kesimde yaşanan güven 

kaybı, ABD Doları’na ve Euro’ya da yansımış ve bu para birimlerine olan güven 

de azalmıştır. Bu süreçte ilk kripto para birimi olan “Bitcoin” Sathoshi Nakamoto 

tarafından yazılan “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” adlı maka-

leyle literatüre ve ekonomik yaşama kazandırılmıştır. Makalede ilk kripto para 

birimi olan Bitcoin, şifreleme kanıtı üzerine kurulu ve iki tarafın birbiri ile doğ-

rudan bağlantılı olduğu elektronik bir ödeme sistemi olarak tanıtılmıştır (Şanlısoy 

ve Çiloğlu, 2019: 71).  
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Kripto paraların ortaya çıkmasında etkili olan bir diğer faktör ise bankaların 

para transferlerinden aldığı yüksek ücret ve komisyonlardır. Özellikle küreselleşme 

ile beraber artan uluslararası ticaret ve finansal akımlar, fon transferlerine olan 

ihtiyacı artırmıştır. Söz konusu transferlerden yüksek ücretler alınması da ekono-

mik birimleri yeni alternatif ödeme şekillerine yöneltmiştir. 

Kripto para birimlerinin ortaya çıkmasına neden olan bir diğer faktör ise blok 

zincir (blockchain) teknolojisinin sahip olduğu uçtan uca şifreleme teknolojisidir. 

Bu teknoloji sayesinde kripto para transferi yapan ekonomik birimlerin kimlik bil-

gileri gizli kalabilmektedir. Bu nedenle illegal faaliyetlerde bulunan bazı kişiler de 

kripto para birimlerine yönelmişlerdir. Bu durum, kripto paraların olumsuz yönü-

dür ve küresel resmi otoritelerce tanınmasının ve yaygınlaşmasının önündeki en 

önemli engellerden birisidir. 

Kripto paraların ortaya çıkmasına neden olan en temel faktör ise başlı başına 

içinde bulunduğumuz bilgi toplumu ve onun ekonomik yapısını oluşturan yeni 

ekonomidir. Bilindiği gibi, 1960’lı yıllardan itibaren dünya yavaş yavaş bilgi top-

lumuna geçiş yapmaya başlamıştır. Bir başka deyişle ekonomide üretilen mal ve 

hizmetlerin çoğu ‘‘bilgi” faktörünün etkisi ile üretilmeye başlanmıştır. Bir üretim 

faktörü olarak bilginin üretimdeki payı giderek artmış üretilen temel ürün de bilgi 

hâline gelmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren ekonomik yapıda yaşanan dönüşüm yeni 

ekonomi, bilgi ekonomisi, ağırlıksız ekonomi gibi isimlerle anılmaya başlanmıştır. 

Yeni ekonomik yapılanmanın birçok özelliği bulunmakla beraber konumuz açısın-

dan en önemli özellikler sanallaşma ve dijitalleşmedir. Birtakım faaliyetlerin dijital 

ve elektronik ortamlarda yürütülmesi sanallaşma olarak adlandırılmaktadır. Bu 

durum ekonomik faaliyetlerde de yoğun biçimde yaşanmakta; ekonomik yapıyı, 

kurumların yapısını ve aralarındaki ilişkileri, sonuçta ekonomik faaliyetin doğru-

dan kendisini değiştirip dönüştürmektedir. Böylece günümüzde birçok ekonomik 

faaliyet sanal ortamlar üzerinde gerçekleştirilir hâle gelmiştir. Geleneksel ekono-

mik yapıda bilgi analog veya fiziksel iken yeni ekonomiyle birlikte bitlerle taşınan 

dijital bir yapıya bürünmüştür. Bir başka ifadeyle her tür bilgi, ses, yazı, görüntü 

vd. internet ağları üzerinden ışık hızında iletilmektedir. Dolayısıyla dijital bir eko-

nomi söz konusudur. Sonuç olarak yaşanan bu süreçten taraflar arasındaki ödeme 

sistemi ve paralar da etkilenmiştir. Bilgi, bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla 

ağlarda üretilip tüketildiği için dünya ekonomisinde de değişim aracı yavaş yavaş 

yine ağlarda üretilen bilgi bazlı kripto para birimleri olmaya başlamıştır. Kripto 

paraların ortaya çıkmasından bugüne yaklaşık on iki yıl geçmiştir. On iki yıl gibi 

çok da uzun olmayan bir zaman diliminde bile kripto paralar küresel para sistemini 

derinden etkilemeye başlamıştır. Dünyanın önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı bir 
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şekilde bilgi toplumuna entegre olacağını düşünürsek, çok da uzak olmayan bir 

gelecekte kripto para birimlerinin giderek yaygınlaşması doğal bir sonuç olacaktır. 

Covid-19 pandemisi sanallaşmanın toplumsal hayatın hemen her alanına ya-

yılmasına hız kazandırmıştır. Bu sürecin pandemi sonrasında da geçerli olacağını 

ve hayat tarzlarını kalıcı bir şekilde değiştireceğini öngörebiliriz. Bir başka ifadeyle 

sanallaşma hız kazanmış ve kalıcı etkiler yaratmıştır. Bu süreçten ekonomik alan 

ve finansal sektör de etkilenmiştir. Bir yandan finansal sektöre duyulan güvensizlik 

ortamı diğer yandan ülkelerde yaşanan sorunlar ekonomik birimleri daha güvenli 

buldukları kripto paralara yönlendirmiştir. Ayrıca bireyler kripto para piyasalarına 

daha fazla ilgi duymaya, araştırmaya vb. yönelmişler, bu da kripto paralara olan 

talebi artırmıştır. Öte yandan gerek 2008 Krizi sonrasında gerekse Covid-19 pan-

demisi esnasında ülkelerin parasal genişleme politikaları uygulamaları ulusal para-

lara olan güveni sarsmış, kripto paralara doğru bir para ikamesi başlamıştır. Dolari-

zasyon benzeri bu duruma literatürde ilk kez kullanılan “Kripto Paralizasyon” adı 

verilmiştir. Kripto Paralizasyon; politik istikrarsızlık, makroekonomik dengesizlik 

veya diğer olağan dışı durumlar nedeniyle oluşan değer kaybından korunabilmek 

için yerel para birimlerinden, emtialardan veya değerli metallerden kripto para 

birimlerine geçiş olarak tanımlanabilir (Akdağ, 2019: 102). Dolayısıyla gerek 2008 

Krizi sonrasında gerekse Covid-19 Krizi sonrasında uygulamaya konulan parasal 

genişleme politikaları kripto paralizasyon sürecinde etkili olmuştur. 

   Paranın İşlevleri Boyutuyla Kripto Paralar 

Kripto para hiçbir merkezi otorite, hükümet ve firma tarafından kontrol edile-

meyen, merkezi olmayan ve güvenliğin sağlanması için blok zincir (blockchain) 

mekanizması üzerine kurulan kriptografi sayesinde şifreli, dijital veya sanal bir 

para birimidir. Tanım içerisinde yer alan bazı teknik ögelerin açıklanması konunun 

daha iyi anlaşılabilmesi açısından önemlidir.  

Tanımda üzerinde durulacak ilk unsur, kripto paraların merkeziyetsiz olması-

dır. Kendileri bir para birimi olup, herhangi bir merkezi birim tarafından düzenle-

nemez ve denetlenemezdir (Rotman 2014:1-2).  

Tanımın ikinci unsuru blok zincir teknolojisidir. Kripto paralar blok zincir tek-

nolojisine dayalı olarak üretilmekte ve geleneksel paralarda devlet otoritesinin sağ-

ladığı güvenliği kripto paralarda kriptografi teknolojisi sağlamaktadır. Kripto para-

larla yapılan işlemler P2P protokolü ile birbirine bağlı bilgisayarlar üzerinde blok 

zincir yapısında tutulmaktadır. Ethereum gibi birçok kripto para, sağladıkları uygu-

lama programlama arayüzü (Application Programming Interface - API) aracılığı ile 
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kendi altyapısını ve para birimlerini kullanan projelerin gerçekleştirilmesi için bir 

altyapı sunmaktadır (Karaaslan ve Akbaş, 2017: 17). Bu durum, ilgili kripto para 

biriminin yaygınlaşmasını sağlamak konusunda etki yarattığı gibi kripto paraların 

gelecekte de var olmalarını sağlayacak bir gerekçe sunmaktadır.  

Tanımda yer alan bir başka unsur, kripto paraların dijital ve sanal para birim-

leri olmasıdır. Ancak bu noktada dijital para birimleri içindeki yerini ortaya 

koymak önemlidir. Dijital para birimlerinin sınıflandırılmasına ilişkin farklı yak-

laşımlar bulunmaktadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) (2016: 8) tarafından ger-

çekleştirilen sınıflandırmada dijital olarak bir değeri temsil eden varlıklar dijital 

para birimi olarak ifade edilmektedir. Dijital para birimleri, itibari para birimleri 

cinsinden tanımlananlar ve tanımlanmayanlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. İtibari 

para cinsinden tanımlanabilenlere örnek olarak Paypal verilebilir. İtibari para 

birimi cinsinden tanımlanmayanlar “Sanal Para Birimi” olarak adlandırılmakta, 

bunlar da dış dünyayla bağlantısı açısından itibari paraya çevrilebilme özelliği 

olanlar ve olmayanlar şeklinde iki kısımda incelenmektedir. İtibari paraya çevri-

lebilme özelliği olanların da merkezi olanlar ve olmayanlar şeklinde iki biçimi 

bulunmaktadır. Kripto para birimleri de merkezi olmayan para birimleri içerisin-

de doğrulama sistemi olarak şifre bilimi kullananlar içerisinde yer almaktadır. Bu 

bağlamda kripto para birimlerinin temel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Çarkacıoğlu, 2016: 9): 

 

 Kripto paralar merkezi olmayan yapıdadır ve bu yapının denetimi blok 

zincir veri tabanları tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 Kripto paraların arzı ya da arz edilecek miktarı ve zamanlaması genellik-

le sistemin kuruluş aşamasında belirlenmektedir. Dolaşımdaki toplam 

kripto paranın sabitlenebilmesi için kripto para üretimi arzı zaman içeri-

sinde azalacak şekilde ayarlanmaktadır.  

 Kripto paralarla birlikte doğrulama işlemleri için üçüncü bir tarafa ihti-

yaç ortadan kalkmıştır. Güvenlik sistem tarafından sağlanmaktadır. 

 Dijital ve sanal paralar, aslen birer para birimi olmayıp temsil ettikleri 

ülkenin ulusal para birimine dayalıdırlar ve o ülkenin para otoriteleri ta-

rafından kontrol edilirler. Kripto para birimleri ise alternatif para birimle-

ri olup herhangi bir merkezi otorite kontrol edilip denetlenemezler. 

 

Daha önce de değinildiği üzere bir varlığın para olarak değerlendirilebilmesi 

için paranın, ölçü birimi olma, değişim aracı olma, değer saklama aracı ve nüfuz 
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etme aracı olma fonksiyonlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla kripto 

paraların bu fonksiyonları yerine getirmedeki performanslarına değinmek gerek-

mektedir. 

Tüm ekonomik faaliyetler ortak bir ölçüye göre sürdürülmektedir. Bu ölçü de 

o ülkede kullanılan para birimidir. Paranın iyi bir değer ölçüsü olması ve bu görevi

yerine getirebilmesi kendi değerini korumasına ve istikrarlı olmasına bağlıdır. 

Kripto paraların değeri, piyasadaki arz ve talebine göre oluşmaktadır. Kripto para 

birimlerinin özellikle merkeziyetsiz olmasına bağlı olarak yasal ve kurumsal altya-

pılarının yeterli düzeyde oluşturulamamasının yanı sıra değerlerinin istikrarsız 

olması bu fonksiyonu yerine getirmede bir sorun olarak görünmektedir (Şanlısoy 

ve Çiloğlu, 2019: 76).  

Paranın ikinci işlevi, değişim ve ödeme aracı olmasıdır. Satın alınan mal ya da 

hizmet karşılığında paranın satıcıya aktarılması bu işlevini göstermektedir. Paranın 

dijitalleşme süreci ile birlikte bilgi sisteminin açıklarının giderilmesi ve güvenliği-

nin sağlanması gibi ek birtakım maliyetler ortaya çıkmış olsa da söz konusu trans-

fer maliyetlerini artıran bir başka unsur, bankaların ve diğer aracı kurumların artan 

kâr hırslarıdır. Böylece yüksek maliyetlerle gerçekleştirilen para transferleri karşı-

sında ekonomik birimlerin düşük maliyetlerle, güvenilir ve hızlı bir para transferi 

ihtiyacı giderek artmıştır. Söz konusu ihtiyaç, kripto paraların ortaya çıkışının ge-

rekçelerinden birisini oluşturmuştur. Satoshi Nakamoto “Bitcoin: A Peer-to-Peer 

Electronic Cash System” isimli makalesinde bankaların para transfer işlem mali-

yetlerinin yüksek olmasını eleştirmiş ve banka gibi aracı kurumlara gerek olmaksı-

zın para transferini gerçekleştirilmesini sağlayacak olan Bitcoin’in tanıtımını yap-

mıştır. 

Bir ülkede halkın paraya duyduğu güven ve dolayısıyla söz konusu varlığı para 

olarak kabul etmesi söz konusu paraya para olma gücünü kazandıran temel unsur-

dur. Tabii söz konusu güvenin oluşmasını sağlayan da paranın ardındaki devlet 

otoritesiyle devlete olan güvendir. Devlet otoritesinin bulunmadığı kripto paralarda 

güveni sağlayan unsur ise blokzincir teknolojisidir. Parasal işlemlerin ülkenin fi-

nansal sisteminin kontrolünden bağımsız olarak gerçekleştirilmesi kripto paraların 

talebini artırıcı bir etki yaratmaktadır. Bir ülkeden savaş, politik istikrarsızlık, kriz 

vb. sebeplerle kaçarken veya mali alanda gerçekleştirilecek uygulamalara bağlı 

olarak örneğin yeni bir servet vergisinin yürürlüğe konulacak olması gibi durum-

larda yurtdışına para transferlerinin gerçekleştirilebilmesi için kripto paralar izi 

sürülemediğinden tercih edilebilmektedir. Ancak benzer durum yasadışı işlemlerde 

de paranın transferinin sağlanmasında kullanılmakta bu da kripto paralara yönelik 

eleştirilerin temel noktalarından birini oluşturmaktadır (World Bank 2016: 98).  
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İşlem hızı para transferinin en önemli unsurlarından biridir. Bankacılık sistemi 

tarafından gerçekleştirilen para transferleri ile karşılaştırıldığında kripto paraların 

çok daha yüksek hıza sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca hız, kripto para birimleri 

arasındaki önemli rekabet alanlarından biridir. Dolayısıyla işlem hızının yüksek 

olması kripto para birimlerine olan talebi artırıcı bir unsur olarak kabul edilebilir.  

Paranın ödeme aracı olma işlevini yerine getirmede kripto paraların değerleri-

nin istikrara kavuşmamış olması nedeniyle zorlanacağı ifade edilebilir. Ayrıca ya-

sadışı faaliyetlerde para transferini gerçekleştirilmesinde kullanılması devletlerin 

bu konuda alacakları önlemlere bağlı olarak da kripto paraların talebini düşürebile-

cektir.  

Paranın üçüncü işlevi servet biriktirme işlevidir. Para dışındaki birçok varlık 

servet biriktirme amacıyla kullanabilecek olsa da likiditesi en yüksek varlık olma 

özelliği parayı tercih edilir kılmaktadır. Ancak söz konusu para zaman içerisinde 

hızlı bir şekilde değer kaybedecek olursa bu işlevini kaybeder. Bu çerçevede kripto 

paraların değerinde görülen istikrarsız yapı onun bu işlevini yerine getirmesini 

zorlaştırmaktadır.  

Paranın son işlevi nüfuz etme aracı olmasıdır. Parasal dengesizlik dönemlerin-

de para, ekonomi politikası aracı olarak ekonomik birimlerin yönlendirilmesinde 

kullanılabilmektedir. Nüfuz etme fonksiyonunun bir başka boyutu ise paraya sahip 

olan birimlerin bazı arzularını diğer ekonomik birimlere benimsetmek için paradan 

aldıkları gücü kullanabilmeleridir (Ağan ve Aydın, 2018:802). Bu bağlamda özel-

likle dünyada egemen para birimlerinin sahibi olan ülkeler bu güçlerini kendi çı-

karları doğrultusunda diğer ülkeleri yönlendirmek için kullanmaktadır. Kripto para-

lar merkeziyetsiz oldukları için böyle bir işlevi yerine getirmek gibi bir fonksiyonu 

zaten olmayacaktır. Bununla birlikte kripto para birimlerinin yaygınlaşma süreci 

egemen para birimlerinin elindeki söz konusu gücün zayıflamasını beraberinde 

getirecektir. 

Sonuç olarak arz miktarlarının belirli olması ve istikrarsız yapıları nedeniyle 

kripto paraların, paranın temel fonksiyonlarını yerine getirmekte zorlanabileceğini 

göstermektedir. Günümüzde kripto paraların istikrarsız fiyat oluşumuna ilişkin 

aşağıdaki grafik örnek olarak gösterilebilir. 

Değerinde görülen değişimler ve arzlarının sınırlı olması kripto para birimlerinin 

günümüzde paranın işlevlerini yerine getirme noktasında birtakım eksikliklerinin 

olduğunu gösterse de gelecekte bu sorunların ortadan kalkma ihtimalinin yüksek 

olduğunu belirtmek gerekir. Öncelikle arz miktarındaki kısıt sorunu, sürekli artan 

kripto para birimlerine bağlı olarak ortadan kalkacaktır. Çalışmanın hazırlandığı tarih 
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itibariyle 9.937 farklı kripto para birimi bulunsa da (CoinMarketMap, 18.05.2021) 

bunların bir kısmı piyasanın ayıklama fonksiyonuna bağlı olarak bir süre sonra piya-

sadan çekilecektir. Böylece daha güçlü ve istikrarlı olan kripto paralar piyasada kala-

caktır. Kalanlar da gerekli olan para arzını sağlayacak hacme sahip olacaklardır. Ay-

rıca uzun dönemde bu alanda yaşanacak olan kurumsal düzenlemeler, forward ve 

future işlemleri gibi finansal araçların yaygınlaşması kripto para birimlerinde istikra-

rın sağlanmasında olumlu etkiler yaratacaktır. Öte yandan kripto para sektöründe de 

hızlı gelişmeler yaşanmakta ve istikrarsızlık sorununu dikkate alan farklı kripto para 

birimleri piyasaya sürülmektedir. Bu soruna bir çözüm olarak piyasaya sürülen Tet-

her gibi istikrarlı (stabil) kripto para birimleri, oynaklığı yüksek olmayan itibari para 

birimlerine benzer kripto para birimi olarak piyasaya sürülmüştür. Bunların bir kıs-

mının değeri oynaklığı yüksek olmayan itibari para birimlerine, bir kısmının değeriy-

se petrol, altın gibi varlıklara bağlanmıştır (Akdağ, 2019: 96). Doğal olarak bunlar 

üzerinden bir sermaye kazancı elde etmek mümkün olmamaktadır. 

 
Grafik. Ripple Kripto Para Birimi Değişim Grafiği 

Kaynak: blockchain.info/markets. 

   Kur Savaşları ve Kripto Para Birimleri 

Kur savaşları, yakın tarihte ve geçmişte dünya ekonomisini en çok meşgul 

eden, etkileyen konulardan biri olmuştur. Ülkeler zaman zaman dış ticarette kazanç 

elde etmek amacı ile bölgesel veya küresel çapta kur savaşı başlatabilmektedir. 

Gelecekte kripto para birimlerinin temel para birimi olduğu bir dünyada, olası kur 

savaşlarının gelişimi ve etkileri de büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla önce yakın 



Teknoloji ve Uluslarararsı İlişkiler 

76 

tarihteki ve geçmişteki kur savaşları, ardından geleceğin kripto para dünyasındaki 

olası kur savaşları ve parasal ilişkiler değerlendirilecektir. 

Kur Savaşları 

Ödemeler dengesi problemi olan veya ekonomik istikrar sorunu yaşayan ülke-

ler yaşadıkları bu sorunun çözümü için başka ülkelerin ödemeler dengesini bozacak 

şekilde ekonomi politikaları yürütüyorsa buna komşudan dilenme politikası denil-

mektedir. Örneğin, yüksek cari açığı bulunan bir ülke, bu sorununu çözmek için 

ithalatını kısıcı; kota, tarife veya ulusal paranın değerini düşürme gibi ekonomi 

politikası araçlarını kullanabilir. Böylece kendi ödemeler dengesini düzeltirken 

ticaret ortaklarının dengelerini bozmuş olur. Ekonomide amaç sadece bir sektörü 

korumaksa söz konusu sektöre yönelik uygulanacak kota ve tarife uygulamaları 

yeterli olabilecek iken tüm sektörleri koruma ya da ekonomik istikrarı sağlama 

amacı söz konusu ise kur düzenlemeleri tercih edilebilecektir (Eğilmez, 2018: 

2013).  

Bir ülkenin para biriminin özellikle ticaret yaptığı ülkelerin para birimleri kar-

şısındaki değerinin, söz konusu ülkenin ve ticaret yaptığı ülkelerin dış ticaret den-

geleri üzerinde çok büyük etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla döviz kuru, uluslarara-

sı ticarette rekabet üstünlüğü açısından önemli bir avantaj sağlayabilmektedir. Bir 

ekonomi ulusal parasının değerini ticaret ortaklarının paralarına göre olması gere-

ken düzeyin altına indirerek ticaret ortaklarına daha fazla mal satıyor ve onlardan 

daha az mal almayı amaçlıyorsa bu durum kur savaşı olarak adlandırılmaktadır. 

Çünkü ticaret ortakları da rekabet üstünlüğünü tekrar kazanabilmek ya da dış tica-

ret bilançosunu düzeltebilmek için kendi ulusal paralarının değerini düşürebilecek-

tir. Dolayısıyla kur savaşları kavramı kur değişimlerinin, ülkelerin uluslararası 

ticari rekabette avantaj elde etmek için gerçekleştirmiş oldukları karşılıklı ataklar 

şeklinde düşünülebilir (Göktaş, 2019: 628). Ancak gözden kaçırılmaması gereken 

nokta; karşılıklı atakların uluslararası ticareti durgunluğa sürükleyeceğidir. Dolayı-

sıyla bu süreçten bir süre sonra her iki taraf da olumsuz yönde etkilenebilecektir. 

Reel efektif kurun düşürülmesi ülkeye dış rekabette rekabet gücü artışı sağlamak-

tadır (Bahmani ve Oskooee, 2001: 103). Çünkü reel efektif kurun düşmesi ihraç 

mallarının yabancı para birimleri açısından ucuzlamasını; ithal edilen malların ise 

ulusal para birimi cinsinden daha pahalı hâle gelmesini beraberinde getirmektedir. 

Böylece ihracat artarken ithalatın azalması hedeflenir. Ayrıca ülkede üretilen mal-

lara yönelik iç ve dış talep artmakta, bu sektörlerde istidam artışını ve büyümeyi 

beraberinde getirmektedir. Diğer yandan çarpan mekanizmasının etkisi düşünüldü-

ğünde millî geliri artırıcı etki daha da güçlenmektedir. Bununla beraber bu etkinin 
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tersi yönde çalışan bir süreç de söz konusudur. Çünkü ithal malların ulusal para 

birimi cinsinden daha pahalı hâle gelmesi özellikle üretim yapısı dışa bağımlı ülke-

lerde maliyet artışlarını ortaya çıkarabilecektir.  

Bunu basit bir örnekle açıklayabiliriz. Örneğin Türkiye’de ABD Doları’nın TL 

cinsinden değeri 5 TL; İstanbul’da gömlek üretip ihracat yapan bir tekstil firması-

nın ürettiği bir adet gömleğin üretim maliyeti ise 100 TL olsun. Bu durumda söz 

konusu gömleğin Dolar cinsinden değeri 20 ABD Doları olur. Belli bir zaman son-

ra Türkiye’de 1 ABD Doları’nın değerinin 5 TL’den 10 TL’ye çıktığını varsayalım. 

Bu durumda söz konusu gömleğin Dolar cinsinden üretim maliyeti 10 ABD Dola-

rı’na düşecektir. Bu da söz konusu şirketin ihracat avantajını büyük oranda artıra-

caktır. Olayı ithalat boyutuyla da incelemek mümkündür. 1 ABD Doları 5 TL iken 

Türkiye’ye ithal edilen bir cep telefonunun Dolar cinsinden fiyatı ise 1.000 ABD 

Doları olsun. Bu durumda söz konusu cep telefonunun TL cinsinden ithalat maliye-

ti 5.000 TL iken 1 ABD Doları 10 TL olduğunda bu maliyet 10.000 TL’ye çıkacak-

tır. Böylece söz konusu cep telefonunun ithalat eğilimi yavaşlayacaktır. Bu örnek-

ten çıkan sonuç, bir ülkenin ulusal para birimi değer kaybettiğinde, söz konusu 

ülkenin dış ticaret bilançosunun bundan pozitif etkileneceği yönündedir. 

Dolayısıyla bu noktada, kur savaşlarının temel nedenini ülkelerin dış ticaret 

alanında avantaj elde etmek olarak açıklayabiliriz. Kur savaşlarının tarihi her ne 

kadar oldukça eskiye uzansa da “Currency Wars” kavramı ilk kez 2010 yılında 

dönemin Brezilya Maliye Bakanı Guido Mantega tarafından 2008 Krizi sonrasında 

ABD’nin uyguladığı nicel genişlemeyi hedef alarak kullanılmıştır (Adıgüzel, 2020: 

151). Temel olarak üç ayrı küresel kur savaşından bahsetmek mümkündür. Birinci 

kur savaşı 1921-1936, ikinci kur savaşı 1967-1987 tarihleri arasında yaşanırken, 

üçüncü kur savaşı 2010 yılında başlamıştır ve hâlen devam etmektedir. 

Birinci kur savaşı altın para standardının bulunduğu 1921-1936 yıllarında Al-

manya, Fransa, İngiltere ve ABD arasında yaşanmıştır ve ardında I. Dünya Sava-

şı’nın etkileri olduğu ifade edilebilir. I. Dünya Savaşı sonrasında savaştan yenik 

çıkan ülkeler ciddi savaş tazminatları ödemek zorunda bırakılmıştır. Dolayısıyla bir 

yandan söz konusu savaş tazminatlarını ödemek diğer yandan ülkelerinin yeniden 

inşasını gerçekleştirebilmek için rekabetçi devalüasyonlara başvurmuşlardır. Bu 

ülkelerin başında Almanya gelmiştir. Alman Merkez Bankası (Reichsbank) 1921 

yılından itibaren para arzını artırmaya ve Alman Markı’nın değerini düşürmeye 

başlamıştır. Böylece ekonomik sorunlarını çözmeyi hedeflemiştir. Bununla beraber 

bu politika Almanya’da hiperenflasyona yol açmıştır. Almanya’nın bu politikasını 

bir süre sonra 1925 yılında Fransa takip etmiş ve bu yolla rekabet gücünü artırmaya 

çalışmıştır. 
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I. Dünya Savaşı’nın ardından ABD, savaşta büyük zararlar gören Avrupa’nın 

yeniden inşası için bu ülkelere önemli oranlarda borç vermiş ve bu sayede Avru-

pa’da ekonomik denge kısa süreli de olsa sağlanabilmiştir. Bu dönemde ABD 

Dünya’nın en önemli kreditörü ve egemen gücü hâline gelmiştir. Böylece İngiltere, 

egemenlik pozisyonunu ABD’ye kaptırırken, Londra’nın finans merkezi olma gücü 

de hem bu nedenle hem de 1920’li yıllarda İngiltere’de görülen durgunluk nedeniy-

le zayıflamıştır. İngiltere’nin savaş sonrasında ABD’den borçlanmasıyla yeniden 

kurduğu altın standardı ile beraber Sterlin, oluşan istikrar ortamına bağlı olarak 

değer kazanmış ancak bu değerlenme eğilimi İngiliz ihracatının azalmasına, ithala-

tının artmasına dolayısıyla da daha fazla altının ülkeyi terk etmesine neden olmuş-

tur. Böylece altın standardını koruma çabasında olan İngiltere yeniden borçlanmak 

zorunda kalmıştır.  

Savaş sonrasında Avrupa ile ABD arasında ticaret hacmi artmış ve Avrupa’ya 

talebin üzerinde Amerikan malı arz edilmiştir (Yalçınkaya ve Özden, 2019: 707). 

Gerek Avrupa’da gerekse ABD’de toplam arz artışı fiyatların düşmesini beraberin-

de getirmiştir. 

1929 yılında ABD’de başlayan ekonomik bunalım hızlı bir şekilde Avrupa’ya 

ve Dünya’ya yayılmış, küresel düzeyde bir buhrana dönüşmüş, çok sayıda sanayi 

şirketi ve bankanın iflasına yol açmıştır. 1931 yılında ellerinde Sterlin olan yaban-

cılar altın para standardının geçerli olmasına bağlı olarak ellerindeki Sterlin’leri 

altın ile değiştirmek isteyince, zaten yetersiz olan altın rezervleri nedeniyle İngilte-

re, altın standardını terk etmek zorunda kalmıştır. İngiltere’nin 1931 yılında altın 

standardını terk edip parasının değerini düşürmesi ise Fransa’ya kaptırdığı rekabet 

üstünlüğünü geri kazanmasında önemli bir etken olmuştur (Rickards, 2017: 79).  

ABD’nin 1933 yılı itibariyle Dolar’ın altın karşısındaki değerini düşürmesi so-

nucunda Fransa ve İngiltere’nin yanı sıra ABD’de daha rekabetçi bir kur yapısına 

kavuşmuş ve dolayısıyla bu ülkeler devalüasyonun ödemeler dengesine yansıyan 

olumlu etkilerinden faydalanabilmiştir. Birbirini takip eden bu parasal hamleler 

1936’ya kadar devam etmiş ve bir anlamda II. Dünya Savaşı’na giden yolun gerek-

çelerinden birini oluşturmuştur. 

1929 Krizi, söz konusu kur savaşlarının şiddetlenmesine yol açmıştır. Çünkü 

kriz nedeniyle önce ABD, ardından Avrupa ülkeleri çok ciddi ekonomik kayıplarla 

karşı karşıya gelmiştir. Bu ekonomik kayıplar ise söz konusu ülkeleri devalüasyon 

ile dış ticarette avantaj elde etmeye yöneltmiştir. Ayrıca korumacı politikalar gide-

rek ön plana çıkmış kota ve tarife uygulamaları yaygınlaşmıştır. Bu eğilim ulusla-

rarası ticaret hacmini olumsuz yönde etkilemiştir. Durumun kötüleşmesine bağlı 

olarak ülkeler para birimlerinin istikrarını korumak amacıyla çeşitli anlaşmalar 
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yapsa da nihai uzlaşı 1944 yılında imzalanan Bretton Woods Antlaşması’yla sağ-

lanmıştır. 

İkinci kur savaşının temelleri ise Bretton Woods Antlaşması’nın getirdiği kü-

resel para düzeninin aksaması ile atılmıştır. Temmuz 1944’te Bretton Woods’ta 

toplanan 44 ülkenin temsilcisi II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası parasal ve 

mali düzenin nasıl kurulacağı konusunu ele almışlardır. Katılımcılar bir taraftan 

uluslararası ticareti sınırlandırmadan tek tek ülkelerin dış dengelerini sağlayacak, 

öteki taraftan da istihdamı artıracak ve fiyat istikrarını sağlayacak uluslararası bir 

para sistemi kurmayı hedeflemişlerdir (Yalçınkaya ve Özden, 2020: 708). 

Alınan kararlar doğrultusunda bir yandan Uluslararası Para Fonu (International 

Money Found-IMF) kurulurken diğer yandan altın döviz standardına geçilmiştir. Bu 

çerçevede anlaşmaya katılan ülkeler para birimlerini ABD Doları’na bağlarken, 

ABD Doları ise altına bağlanmış ve 1 ons altın = 35 ABD Doları olarak sabitlenmiş-

tir. Böylece anlaşmaya taraf olan ülkeler ABD Merkez Bankası’na (FED) söz konu-

su pariteden altın karşılığında Dolar satma hakkını elde etmiştir. IMF, kurların sabit-

lenmesinin yanı sıra dış ticaretin liberalleşmesine bağlı olarak yaşanabilecek dış 

ticaret dengesizliklerinin ortaya çıkarabileceği ödemeler dengesi sorunlarını devalü-

asyona veya revalüasyona başvurmaksızın giderebilmek için kurulmuş ve ülkelerin 

yaşayabilecekleri geçici ödemeler dengesi sorunlarının çözümünde ülkelere kurları-

nı değiştirmeden kısa vadeli sermaye sağlamakla görevlendirilmiştir. Sistem, öde-

meler dengesinde ortaya çıkan kalıcı sorunların varlığında IMF’nin onaylaması 

koşuluyla ülkelerin para birimlerinde %10 devalüasyona veya revalüasyona imkan 

sağlarken kur savaşlarını da engelleyecek bir sistem ortaya konulmuştur. 

Anlaşmaya katılan ülkeler ve merkez bankaları rezerv olarak altın yerine ABD 

Doları tutmayı tercih etmiştir. Bunun da nedeni ABD Doları’nın bir faiz getirisi 

sağlamasıdır. 1958 yılından itibaren sistemde zayıflama ve bozulma yaşanmaya 

başlamıştır. Çünkü ABD’nin dış ticaret açıklarının giderek artması ABD Doları 

üzerinde bir devalüasyon baskısı oluşturmuştur. Bu problemi aşmak ve Altın-Dolar 

paritesinin devamlılığını sağlamak amacıyla ABD, Batı Almanya, İngiltere, Fransa, 

İtalya, Belçika, Hollanda ve İsviçre bir araya gelerek Londra Altın Havuzu olarak 

adlandırılan sistemi oluşturmuşlardır (Paragaranti, 10.04.2021). Sistem serbest 

piyasada 1 ons altının değerini 35 ABD Doları’nda tutmak için gerçekleştirilen bir 

açık piyasa faaliyetini sürdürmüştür.  

ABD’nin dış ticaret açıklarının giderek artması karşısında diğer batılı ülkelerin 

dış ticaret fazlası vermesi, başta Vietnam Savaşı olmak üzere soğuk savaş döne-

minde askerî harcamalarının ve sosyal harcamalarının buna bağlı olarak da bütçe 

açıklarının artması ABD’de enflasyon oranlarının yükselmesine neden olmuştur. 
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Bu durum ABD Doları üzerindeki baskıyı artırmıştır. 1967 yılında Sterlin’in ABD 

Doları karşısında devalüe edilmesinin ardından ABD’nin isteğiyle Londra altın 

havuzu sistemine 1968 yılında son verilmiştir. Ayrıca ABD tek taraflı olarak 35 

ABD Doları’ndan yabancı ülkelerdeki özel kesime altın satma yükümlüğünü kal-

dırdığını ilan etmiştir. 1971 yılında da yine tek taraflı olarak sabit kur uygulaması-

na son vererek para birimini serbest dalgalanmaya bıraktığını açıklamıştır. 

IMF’nin 1973 yılında Bretton Woods Sistemi’nin bittiğini açıklamasının ar-

dından ülkeler para birimlerini dalgalanmaya bırakmış, böylelikle dünya para sis-

teminde önemli bir değişiklik olmakla birlikte kur savaşları sona ermemiştir (Ric-

kards, 2017: 104-115). Dalgalı kur sistemi ile beraber ülkeler Dolar kurunun düşü-

rülmesine yönelik çabalar içerisine girmiştir. Süreç içerisinde ABD Doları giderek 

daha fazla değer kazanmıştır. Doların değerlenmesi Amerikalı üreticilerin rekabet 

gücünü zayıflatırken Japonya ve Batı Almanya için daha fazla ihracat imkanı ve dış 

ticaret fazlası yaratmıştır. ABD Doları 1980-1985 döneminde; Japon Yeni, İngiliz 

Sterlini, Alman Markı ve Fransız Frangı karşısında yaklaşık ortalama olarak %50 

oranında değer kazanmıştır. Parasal sorunların çözümü amacıyla Fransa, Almanya, 

İngiltere, Japonya ve ABD merkez bankaları yetkilileri bu konuyu görüşerek 1985 

yılında Plaza Anlaşması’nı imzalamıştır. Anlaşma, Japon Yeni ve Alman Mar-

kı’nın dolar karşısında oldukça hızlı bir değer artışı yaşamasını beraberinde getir-

miştir. Söz konusu anlaşma kur savaşı yerine kur anlaşması konusunda yapıldığı 

için önem teşkil etmektedir. Parasal sorunlar konusunda yaşanan barış ortamı 

2010’a kadar sürmüştür.  

Bretton Woods Sistemi’nin yıkılmasından sonra oluşan uluslararası para sis-

temi döviz kurlarının piyasada arz ve talebine göre belirlendiği serbest dalgalı dö-

viz kuru sisteminde hareket etmektedir. Dış ticaretin artırılmasında, özellikle sana-

yileşmiş ülkeler tarafından tercih edilen serbest dalgalı döviz kuru sistemi, sabit kur 

sisteminde olduğu gibi devalüasyon imkânını ortadan kaldırmakla birlikte yerine 

parasal genişlemeye yönelik piyasa araçlarını getirmektedir (Bircan, 2016: 60).  

2010 yılında başlayan üçüncü kur savaşı ise 2008 Krizi kaynaklı bir kur sava-

şıdır. Bilindiği gibi, 2008 Krizi pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin reel ve 

finansal krize girmesine neden olmuştur. Söz konusu ülkelerde bankacılık sistemi 

önemli sorunlar yaşamıştır. Bunun üzerine FED, çok ciddi miktarlarda parasal ge-

nişleme programlarına imza atmıştır. FED’in başlattığı parasal genişleme sonucun-

da küresel piyasalarda ABD Doları hızlı bir şekilde bollaşmış ve bunun sonucunda 

diğer majör para birimleri karşısında değer kaybetmiştir. Bu ise ABD’ye dış tica-

rette ciddi bir avantaj sağlarken, ABD’nin ticaret yaptığı ülkelerin dış ticarette de-

zavantajlı konuma düşmesine neden olmuştur. Bunun üzerine diğer gelişmiş ve 
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gelişmekte olan ülkeler de krizin etkilerinden kurtulma amacıyla parasal genişleme 

programlarına başvurmuştur. Bu parasal genişleme programları ise kur savaşı ola-

rak adlandırılmıştır. Söz konusu kur savaşı günümüzde de devam etmektedir.  

2008 Krizi’nin ardından ABD, Euro Alanı, Japonya ve Çin durgunluktan çıka-

bilmek için birbirilerinin dış açıklarını veya fazlalarını gerekçe göstererek rekabetçi 

kur politikaları izlemeye başlamışlardır. Söz konusu kur savaşının bu ülkeler ara-

sında yaşanmasının sebebi bu ülkelerin dünyanın en büyük ekonomileri olmaları-

nın yanı sıra birbirlerinin en büyük dış ticaret ortakları olmalarıdır (Bircan, 2016: 

66). Bununla beraber bu savaşın en şiddetli olduğu alan Dolar-Yuan alanı ya da 

ABD-Çin’dir.  

Bir yandan ekonomik sistemine bağlı olarak düşük maliyet ile üretim gerçekleş-

tirmesi diğer yandan Yuan’ın değerini düşük tutması Çin’in uluslararası ticarette 

rekabet gücünü artırıcı etki yaratmaktadır. ABD, küresel krizin ardından dış açık ve 

dengesizliklerini azaltmak amacıyla uyguladığı genişletici para politikasıyla istediği 

başarıyı yakalayamayınca Çin’e Yuan’ın değerlenmesi için baskı yapmıştır. Çin ise 

sahip olduğu avantajı kaybetmemek için tutumunu devam ettirmeye çalışmıştır (Er-

türk, 2017:103). Ancak daha sonra ABD’nin yanı sıra diğer ülkeler de kur savaşları 

noktasında Çin’in uyguladığı politikaları eleştirmişlerdir. Çin’in, para birimi Yuan’ın 

değerlenmesini engelleyerek ihracatını artıran bir ülke olduğu iddia edilmiştir. İhra-

cat bakımından güçlü olan ve ilk sırada yer alan Çin’in böyle bir kur politikası sür-

dürmesi haksız rekabet eleştirilerinin yoğunlaşmasını beraberinde getirmiştir. Baskı-

lara dayanamayan Çin bir süreliğine Yuan’ın değerini artırmıştır.  

Genişletici para politikası izleyerek parasının değerini düşünen bir diğer ülke 

Japonya olmuştur. Japonya 2011 yılında yaşadığı nükleer patlamanın etkisini orta-

dan kaldırmak ve Çin’e karşı rekabet gücünü artırmak için genişletici para politika-

sı izlemiş ve bunun olumlu sonuçlarını da almıştır.  

III. Kur Savaşı’nın bir diğer cephesi Euro Bölgesi’dir. Ancak Euro’nun, kur

savaşlarında tam anlamıyla aktif rol üstlendiği söylenemez. Euro’nun kur savaşla-

rındaki konumu daha çok ABD ve Çin ile olan ticari ilişkileri dolayısıyla bu ülkele-

rin müdahaleleri çerçevesinde gerçekleşmektedir. ABD’de başlayan 2008 Küresel 

Finans Krizi, kısa sürede Avrupa Birliği (AB) ülkelerini etkilemiştir. Bu bağlamda 

yaşadığı krize bağlı olarak ABD, AB ülkelerinden yaptığı ithalatı düşürerek AB’de 

reel üretimin ve ekonominin küçülmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, Avrupa 

Merkez Bankası da ABD gibi genişletici para politikalarını yürürlüğe koymuştur. 

Buna rağmen Euro ya da Avrupa Merkez Bankası kur savaşlarında üye ülkelerin 

bir kısmının dış açık bir kısmının dış fazla vermesi nedeniyle Avrupa Merkez Ban-

kası’nın kurlara yönelik müdahalesini zorlaştırdığı için en pasif aktördür (Bircan, 
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2016: 71-72). ABD’nin ve Çin’in AB’ye önemli oranlarda ihracat yapması bu ülke-

ler açısından zayıf bir Euro tercih etmemelerini beraberinde getirmektedir. Çünkü 

Euro’nun güçlü olması AB ülkelerinin ABD’den ve Çin’den ithalatını artırma 

imkânı sağlamaktadır. Bu sebeple ABD ve Çin Euro’nun değer kaybetmemesi için 

bu süreçte AB’ye destek vermişlerdir (Rickards, 2017: 141-143). 

ABD Doları’nın tüm dünyada itibari para olmasının yanı sıra dünyanın en bü-

yük rezerv parası olması ABD’ye rekabet gücü ve ticari üstünlük sağlamaktadır. 

Ayrıca bu durum ABD’ye parasal genişlemeler sayesinde kendi iç borçlarından 

kurtulma ve senyoraj geliri elde etme fırsatı da vermektedir (Yalçınkaya ve Özden, 

2019: 711). Bununla beraber günümüzdeki parasal düzeni düşündüğümüzde, 

ABD’nin para arzını çok fazla artırma şansı yoktur. ABD’nin son zamanlarda küre-

sel ticari avantaj elde etme mücadelesinde kur dışı silahlara yönelmiş olmasının bir 

nedeni de budur. Hatta yukarıda da değinildiği üzere kendi parasal genişlemesini 

bir noktaya kadar getirmiş ardından Çin’e Yuan’ı revalüe etmesi noktasında baskı 

yapmıştır. ABD’nin kur silahını çok fazla kullanamamasının ardında ise çok temel 

bir gerçek vardır: ABD Doları’nın küresel konumu. ABD Doları bilindiği gibi ulus-

lararası rezerv para konumundadır. ABD, Dolar’ın küresel rezerv para olma statü-

sünden dolayı sayısız ekonomik ve politik çıkar sağlamaktadır. ABD, eğer çok aşırı 

miktarda para arzını artırıp kur savaşlarında öne geçmek isterse bir süre sonra ABD 

Doları’na olan güven azalacak, ABD’de ciddi bir enflasyon başlayacak ve ABD 

böylece çoğu ekonomik ve politik avantajını kaybedecektir. 

Bu noktada, “büyüme senyorajı” ve “enflasyon vergisi” kavramlarından bah-

setmekte fayda vardır. Büyüme senyorajı, bir ülkenin para arzını artırması duru-

munda genişleyen parasal tabanın enflasyona yansımama durumunu ifade eder. Bu 

durumda söz konusu ülkenin merkez bankası ek para arzından senyoraj geliri elde 

edecektir fakat hiçbir enflasyon maliyeti olmayacaktır. Fakat söz konusu merkez 

bankasının yarattığı ek para arzı, enflasyona yol açarsa söz konusu ülkenin para 

biriminin satın alma gücü de azalır. Buna ise enflasyon vergisi adı verilmektedir. 

İşte bu noktada, FED’in para arzı genişlemelerinin büyüme senyorajı yerine enf-

lasyon vergisi yaratması ihtimali, kur savaşlarında ABD’yi engelleyen en önemli 

unsurlardan bir diğerini oluşturmaktadır. 

Kur Savaşları, Kripto Paralar ve Küresel Para Sistemi 

Yukarıda analiz edildiği gibi, kur savaşları yakın geçmişte ve günümüzde dün-

ya ekonomik ve politik sistemini çok yakından ilgilendiren çok önemli bir olgudur. 

Kripto para birimlerinin şu an bile dünya ekonomisinde yarattığı etkiler ortadadır. 

Gelecekte, kripto paraların kitleselleşmesi durumunda bu etkiler çok daha fazla 
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artacaktır. Kur savaşları da gelecekte çok büyük bir olasılıkla varlığını sürdürecek-

tir. Dolayısıyla yakın gelecekte kur savaşlarının ve kripto paraların kitleselleşmiş 

hâlinin aynı zaman diliminde olması hâlinde dünya ekonomik ve politik sistemi 

açısından çok büyük ve önemli süreçler ortaya çıkacaktır. Bu süreçler, uluslararası 

ilişkileri de oldukça yakından etkileyecek ve dönüştürecektir. Kur savaşları sadece 

ulusal para birimleri arasında değil, kripto para birimleri arasında ve kripto para 

birimleri ile ulusal para birimleri arasında da görülebilecektir.  

Kripto para birimlerinin yaygınlığı, ağırlıklı olarak hangi nedenle talep edil-

dikleri konusu ile çok yakından ilgilidir. 2009 yılında ortaya çıkan kripto para bi-

rimleri, günümüzde genellikle spekülasyon güdüsü ile talep edilmektedir. Yani 

kripto para birimlerini talep eden, satın alan ekonomik birimler ağırlıklı olarak bir 

süre sonra daha yüksek bir fiyattan satıp sermaye kazancı elde edebilmek için bu 

para birimlerini talep etmektedir. Bu durum da kripto para birimlerinin fiyatlarının 

istikrarsız olmasına, ani çıkış ve düşüşler yaşamasına yol açmaktadır. 

Bilindiği gibi, herhangi bir emtianın “değişim aracı” olarak ekonomik birim-

ler tarafından geniş çapta kabul görebilmesi için söz konusu emtianın değerinin 

istikrarlı olması gerekmektedir. Ayrıca, yine herhangi bir emtia ile borç-alacak 

işlemlerinin yapılabilmesi için de istikrar mutlak bir şarttır. Bu noktada, kripto 

paraların gelecekte işlem güdüsü ile talep edilmesinin yaygınlaşması sonucunda 

değerleri de istikrar kazanacaktır. Giderek gelişen bilgi-iletişim teknolojileri ve 

internet sayesinde dünyanın giderek daha fazla küreselleşmesi; perakende satış 

yapan firmaların, finans kuruluşlarının ve daha pek çok kuruluşun ödeme sistem-

lerini kripto paralar ile uyumlu hâle getirmesi, kripto paraların giderek daha fazla 

işlem güdüsü ile talep edilmesini dolayısıyla kripto paraların istikrar kazanmasını 

sağlayacaktır. Bu döngü, birbirini besleyen bir süreç hâlinde ilerleyecektir. Krip-

to paraların giderek daha istikrarlı hâle gelmesi, işlem güdüsü ile olan talebi de 

artıracaktır. Tüm bunlara ek olarak, kripto paraların yaygınlık ve istikrar kazan-

ması, ekonomik birimleri kripto paralar ile borç-alacak işlemleri yapmaya daha 

fazla teşvik edecektir. 

Kripto paraların gelecekte bu kadar yaygınlık, güç ve önem kazanacak olması, 

devletleri de bu alanda hamleler yapmaya zorlayacaktır. Çünkü devletlerin para 

üzerindeki kontrolü, yalnızca ekonomik bir konu değil, aynı zamanda devletlerin 

egemenlik hakkını ilgilendiren siyasi bir konudur. Hatta bu noktada ilklerden ol-

mak avantaj sağlayacaktır. Özellikle ekonomik birimlerin kripto paralara yönelme-

leri merkez bankalarının para politikalarını başarıyla yürütebilmelerini zora soka-

caktır. Bu nedenle de merkez bankalarının hızla yeni yöntemlerle teknolojiye adap-

te olarak kendi kripto para birimlerini piyasaya sürmeleri gerekmektedir. 
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Günümüzde ülkelerin çok önemli bir kısmı, kendi ulusal para birimini veya or-

tak bir “birlik” parası kullanmaktadır (örneğin Euro). Bu, devletlere çok ciddi bir 

senyoraj geliri elde etme imkânı vermektedir. Söz konusu kripto paraların yaygın-

laşması, bir noktadan sonra ülkelerin kendi ulusal para birimlerinin kullanımını 

azaltacağı için senyoraj gelirlerini de azaltacaktır. Ayrıca merkez bankalarının para 

politikası araçlarını kullanarak ekonomiye müdahale etmesi de zorlaşacaktır. Gerek 

kripto paraların yaygınlaşması gerekse de devletlerin bu duruma vereceği tepkiler, 

uluslararası ilişkilerde ciddi dalgalanmalara neden olabilecektir. 

Kripto paraların kullanımına karşılık devletlerin vereceği tepki ile ilgili, üç 

farklı senaryo üretmek mümkündür. Bir başka deyişle, Kripto paraların kullanımı-

na devletler üç farklı yanıt verebilir ve verilen her bir yanıttan olası bir senaryo 

analizi yapılabilir. 

Senaryo 1: Devletin özel kripto para birimlerini yasakladığı ve kendi merkezi 

kripto para birimini de tedavüle sokmadığı durum. 

Bu senaryoda, kripto para birimlerinin tamamıyla yasaklandığı ülkede, yalnızca 

söz konusu ülkenin kendi ulusal para birimi geçerli olacaktır. Fakat bu durum sürdü-

rülebilir değildir. Bu durumun sürdürülebilir olmamasının en temel nedeni, bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin günümüzde devletlerin kontrolünden oldukça uzaklaşmış 

olmasıdır. Örnek vermek gerekirse, günümüzde kötü amaçlı bilgisayar virüsü prog-

ramları üretmek ve kullanmak bir bilişim suçudur. Fakat ne yazık ki bilgisayar kor-

sanları bu tür virüsleri sıklıkla üretip kullanmaktadır. Dolayısıyla devletler kripto 

para birimlerini yasaklasalar da kullanımına engel olmaları zor görünmektedir.  

Devletlerin tüm kripto para birimlerini yasakladığı ve sadece kendi ulusal para 

birimine izin verdiği ortam, günümüzdeki ortama benzemektedir. Her ne kadar 

günümüzde çoğu ülkede kripto para birimleri yasak olmasa da kullanımı pek çok 

engelle kısıtlanmıştır. Bu bakımdan, kripto para birimlerinin ulusal paralar ile ara-

sındaki ilişkiyi senaryo 1 başlığı altında incelemek mantıklı olacaktır. 

Günümüzde normal para birimlerinin arz ve fiyatlarında kaydedilen değişimle-

rin kripto para birimlerine olan etkisi oldukça önemli bir konudur. Örnek vermek 

gerekirse, günümüzde özellikle majör para birimlerinde yaşanan arz artışları ve 

buna bağlı olarak gerçekleşen fiyat değişimleri, kripto para birimlerinin değerlen-

mesine yol açmaktadır. Çünkü devletlerin resmi para birimlerinin aşırı derecede 

arzı söz konusu olduğunda banknot paralara olan güven düşerken alternatif araçlara 

yani kripto para birimlerine olan talep artmaktadır. Majör para birimlerinin arzla-

rında yaşanan azalış ve buna bağlı olarak değerlerinde ortaya çıkan artış ise doğal 

olarak kripto para birimlerine olan talebi düşürmektedir. 
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Bunun yanı sıra, kripto para birimlerinin hangi para birimi ile alınıp satıldığı 

konusu da özellikle günümüzdeki fiyatlamalar bakımından oldukça önemlidir. 

Örneğin günümüzde kripto para birimleri küresel çapta ağırlıklı olarak ABD Doları 

ile alınıp satılmaktadır. Bu ise ABD Doları’nın diğer majör para birimleri karşısın-

daki değerinin kripto para birimlerinin değerini dolaylı olarak etkilemesine neden 

olmaktadır. Örneğin, Avrupa Birliği Merkez Bankasının para arzını artırdığı bir 

senaryoda Euro arzı artacağı için ABD Doları da Euro karşısında değer kazanır. Bu 

durum, dolar endeksinin değer kazanması ile sonuçlanacaktır ve dolar karşılığı 

alınıp satılan kripto para birimleri değer kaybedecektir. 

Devletin tüm kripto paraları yasakladığı ve sadece kendi ulusal para birimini 

yasal olarak geçerli kıldığı durumda çok büyük bir olasılıkla devletler özel kripto 

para birimlerinin üretimine ve kullanımına engel olamayacaktır. Çünkü yukarıda da 

belirtildiği gibi, bilişim teknolojilerinin kullanımı büyük oranda devlet kontrolünün 

dışındadır. Bu durumda devletler, devasa bir yasa dışı kripto para birimi kullanımı 

ile karşı karşıya kalacaklardır. Çünkü ekonomik birimler bilgi ve iletişim teknoloji-

leri sayesinde kripto para birimlerinin kullanımının serbest olduğu ülkeler üzerinden 

kripto para birimi işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Daha da önemlisi, söz ko-

nusu kripto para birimleri yasal izinle üretilip kullanılmadığı için rahatlıkla pek çok 

illegal faaliyet amacı ile de kullanılabilecektir. Bu da suç oranlarını artıracak ve 

suçların finansmanını daha kolay hâle getirebilecektir. Buna ek olarak, yasa dışı bir 

şekilde kripto paraların kullanımı ilgili ülkenin senyoraj gelirini de düşürecektir. 

Tüm bunlar, bu durumu sürdürülemez hâle getirecektir ve devletler kripto para-

lar konusunda yeni bir hamle yapmak zorunda kalacaktır. Bu hamle ise muhtemelen 

özel kripto para birimlerini yine eskisi gibi yasaklı tutup, devletlerin kendi merkezi 

kripto para birimlerini ya da her ikisini birden tedavüle sokmaları şeklinde olacaktır. 

Senaryo 2: Devletin özel kripto para birimlerini yasaklayıp kendi merkezi 

kripto para birimlerini tedavüle soktukları durum. 

Devlet bu durumda yine eskisi gibi özel kripto para birimlerine yasak getire-

cektir fakat kendi merkezi kripto para birimini tedavüle sokacaktır. Yani piyasada 

ülkenin ulusal banknot para birimi ile ulusal merkezi kripto para birimi bir arada 

tedavülde olacaktır. Merkez bankalarının kendi kripto para birimlerini piyasaya 

sürme noktasında çalışmalar devam etmektedir. Merkez bankası kripto para birim-

leri ile ilgili genel bir tanım olmamakla birlikte, dijital merkez bankası parası, mer-

kez bankası kripto parası, dijital baz para, dijital nakit gibi kavramlar literatürde 

kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte söz konusu paranın, kripto paraların 

hangi özelliklerine sahip olacağı yönünde tercihler değişmekte ve tek tip bir yapı 

söz konusu olmamaktadır (ECB, 2017). 
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Devletin kendi kripto para birimini piyasaya sürmesi durumunda diğer kripto 

para birimleri ile kendi kripto para birimi arasında birtakım etkileşimlerin ortaya 

çıkması doğal bir sonuç olacaktır. Öncelikle merkeziyetsiz olması nedeniyle yasadı-

şı işlemlerde özel kripto para birimleri tercih edilmeye devam edilecektir. Öte yan-

dan merkez bankaları, parasal işlemleri kendi kripto para birimleri üzerinden ger-

çekleştirilmeleri durumunda kontrol edebilecektir. Ayrıca kendi kripto para birimle-

rini daha cazip hâle getirmek için faiz getirisi sağlama imkanı sunabilecektir.  

Devletlerin bu stratejiyi uygulama konusundaki zamanlaması da uluslararası 

ilişkilerde ciddi dalgalanmalara neden olabilecektir. Örneğin, ABD’nin kendi krip-

to para birimini çıkarmakta geç kaldığını, AB’nin ise bu konuda proaktif davrana-

rak önceden harekete geçtiğini varsayalım. Bu durumda zaman ilerledikçe ve krip-

to paralar yaygınlaştıkça ABD’nin senyoraj geliri azalacak, doların küresel ege-

menliği tehlikeye girecektir. AB, önceden kendi kripto para birimini çıkarıp yay-

gınlaştırdığı için AB’nin kripto parası yeni egemen para birimi hâline gelebilecek-

tir. Bu durum da uluslararası ilişkilerde ciddi gelişmelere ve dalgalanmalara neden 

olacaktır. Örneğin; bilindiği üzere özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD-

Avrupa arasındaki güç dengeleri ABD’den yanadır. Söz konusu durum bu dengele-

ri değiştirebilir ve Avrupa’yı ABD karşısında yeniden güçlü kılabilir. Bu ise 

ABD’nin baskın olduğu, Avrupa ülkelerinin de üye olduğu NATO ittifakında den-

gelerin değişmesine yol açabilecektir. Örnek vermek gerekirse, günümüzde Al-

manya, Rusya ile enerji tedariki konusunda daha pozitif ilişkiler geliştirmek iste-

mektedir. Fakat ABD, özellikle NATO kartını kullanarak Almanya’yı bu ilişkiden 

caydırmak istemektedir. Eğer söz konusu güç değişimi gerçekleşirse, NATO’nun 

Rusya’ya olan katı ve sert tutumunda da belli bir yumuşama olacaktır. Bu ve ben-

zeri gelişmeler, küresel siyasette önemli bir paradigmal kırılmaya yol açabilecektir. 

Özellikle geçmişte “kur savaşları” nedeniyle ciddi uluslararası anlaşmazlıklar 

söz konusu olmuştur. Ülkeler, kendi ulusal para birimlerinin değerini diğer ülkele-

rin para birimleri karşısında rekabet avantajı sağlayacak şekilde düşürme yarışına 

girerek dış ticaret kazancı elde etmeye çalışmıştır. Ulusal kripto para birimlerinin 

ortaya çıkması ve bunların dış ticarette kullanılmaları hâlinde “kur savaşları” yeni-

den yaşanabilir ve yine ciddi uluslararası siyasi krizlere neden olabilir. Söz konusu 

siyasi krizler, enerji kaynakları konusunda da önemli tartışmaları beraberinde geti-

recektir. Çünkü gelecekte kripto paraların da dahil olduğu kur savaşlarını enerji 

kaynaklarından bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bunun nedeni ise kripto 

paraların üretiminin yoğun elektrik enerjisi tüketimini gerektirmesidir. Dolayısıyla, 

kripto para üretimi konusunda ciddi anlamda söz sahibi olmak isteyen ülkelerin, 

enerji kaynaklarına ulaşımının ve tedarik gücünün yeterli olması ya da üretim süre-

cinde enerji tasarrufu sağlayacak yöntemleri geliştirmesi gerekmektedir. 
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Kur savaşlarının yapısını ve gelişimini analiz etmek, kripto paraların kur sa-

vaşları ile gelecekteki bağlantılarını ve olası gelişimini öngörebilmek bakımından 

önemlidir. Geçmişte yaşanan kur savaşları ile kripto para birimlerinin kitlesel hâlde 

yaygınlaştığı bir senaryodaki kur savaşları birbirinden farklı olacaktır. Bu noktada, 

gelişmiş ülkelerde banknot para (günümüzde geçerli ve yasal olan para)-kripto 

paranın aynı anda kullanıldığı ikili para sistemine izin verilip verilmeyeceğine göre 

farklı senaryolar oluşacaktır. 

Bu noktada, gelecekte, kripto paraların ileri derecede kitleselleştiği bir durum-

da, bir gelişmiş ülkede ikili para sistemine izin verildiğini, yani hem banknot parala-

rın hem de kripto paraların kullanıldığını varsayalım. Bu durumda, söz konusu ge-

lişmiş ülkede büyük bir olasılıkla bir süre sonra “Gresham Kanunu” ortaya çıkacak-

tır. Söz konusu kanuna göre, “kötü para, iyi parayı kovar”. Yani piyasada bir süre 

sonra “kötü para” egemen para birimi hâline gelir (Giffen, 1891). Ancak hangi pa-

ranın kötü para hangisinin iyi para olarak ortaya çıkacağı önemlidir. Bu noktada, 

ikili para sisteminin kalıcı olamayacağı gerçeği ön plana çıkmaktadır. Bilgi ekono-

misi, dijital ekonomi giderek dünyanın egemen sistemi hâline gelmektedir. Yani 

büyük olasılıkla, geçiş dönemindeki ikili sistemin ardından tüm dünyada kripto 

paralar hakim para hâline gelecektir. Fakat söz konusu geçiş döneminin de kolay 

kolay bitmeyeceği, oldukça uzun bir zamana yayılacağını öngörmek de mümkün-

dür. İşte bu geçiş sürecinde, iyi para kripto para, kötü para ise banknot para olarak 

algılanacak ve öyle kabul edilecektir. Ayrıca söz konusu gelişmiş ülkede kripto para 

birimleri gelecek için “değer saklama” güdüsü ile talep edilip saklanacaktır, ticari 

işlemler ve borç alacak işlemleri için ikame edilmeyecektir. Diğer taraftan, hâliha-

zırda tedavülde olan banknot paralar daha çok ticari işlemler için kullanılacak, kişi-

ler bu parayı değer saklamak için değil, ödeme işlemlerinde kullanacaktır. Bunun 

sonucunda gelişmiş ülkelerde kripto paralar değer saklama amacı ile hesaplarda 

bekletilirken, banknot paralar iç ve dış ticarette kullanılmaya devam edecektir. 

Diğer gelişmiş ülkelerin ikili para sistemine izin verip vermeyeceği bu noktada 

oldukça önemlidir. Sadece kendi kripto paralarına izin veren, yani geçiş döneminde 

ikili para sistemine izin vermeyen veya ikili para sistemi geçiş dönemini diğer ge-

lişmiş ülkelere göre daha hızlı gerçekleştirip tekli kripto para sistemine geçen ge-

lişmiş ülkeler, ikili para sistemindeki gelişmiş ülkelere göre olası bir kur savaşında 

ciddi avantaj kazanacaktır. Çünkü kripto para yeni bir olgudur. Dolayısıyla ortaya 

çıkan her kripto para, ne kadar kitleselleşirse kitleselleşsin değeri majör ulusal para 

birimleri karşısında daha düşük olacaktır. Ayrıca, ulusal paraların emisyonunun 

artırılması pek çok hukuki kısıtlama ile sınırlandırılmıştır (merkez bankası yasaları 

vb.). Fakat yeni gelişmekte ve yaygınlaşmakta olan kripto paralarda en azından 

uzun bir dönem söz konusu hukuki altyapının oturması zaman alacaktır. Diğer bir 



Teknoloji ve Uluslarararsı İlişkiler 

88 

deyişle, sadece kripto para kullanan gelişmiş ülkelerin para arzını artırıp diğer para 

birimleri karşısında değerini düşürmesi çok daha kolay ve hızlı olacaktır. Bu du-

rumda, tekli kripto para sistemi kullanan gelişmiş ülkeler söz konusu kur savaşın-

dan büyük oranda kârlı çıkacaktır. Zaten bu eğilim, giderek ikili para sistemi kulla-

nan gelişmiş ülkeleri de ulusal para kullanımını tamamen bitirip kripto para üzerin-

den tekli sisteme geçmeye teşvik edecektir. 

Gelişmekte olan ülkelerde veya az gelişmiş ülkelerde bu süreç farklı işleyecek-

tir. Bilindiği gibi bu ülkelerde yerli klasik banknot para birimlerine olan güven, ge-

lişmiş ülke banknotları ile karşılaştırıldığında zaten düşüktür. Örnek vermek gerekir-

se, gelişmiş ülkelerde “kötü para” banknotların hesap birimi ve işlemlerde aracılık 

işlevini kullanarak iyi para “kripto paraları” piyasadan bir nevi kovacağını analiz 

etmiştik. Fakat gelişmekte olan veya azgelişmiş ülkelerdeki yerli banknot paralar 

zaten günümüzde de para ikamesine, bir başka deyişle “dolarizasyona” maruz kal-

maktadır. Yani zaten geçmişte ve günümüzde de gelişmekte olan veya azgelişmiş 

ülkelerin para birimleri dolarizasyon sonucunda “iyi paralar” tarafından ikame edil-

mektedir. Buradan şu sonuca varabiliriz: Kripto paraların kullanımının kitleselleştiği 

bir gelecekte, gelişmekte olan ülkelerde veya azgelişmiş ülkelerde “Thiers Kanunu” 

işleyecek ve iyi para-kripto paralar, kötü para-yerel klasik banknotları kovacaktır. 

Söz konusu kanuna göre bir süre sonra “iyi para” piyasadaki egemen para birimi 

olacaktır (Nadeau, 2015: 9). Dolayısıyla söz konusu ülkelerde geçiş süreci çok daha 

hızlı olacak ve kısa sürede egemen para birimi kripto paralar olacaktır. 

Tüm ülkelerde geçiş dönemi tamamlanıp, egemen para birimi kripto paralar 

hâline gelince, kur savaşlarında kimlerin kazançlı çıkacağı bazı faktörlere bağlı 

olacaktır. Örneğin, kripto para arzındaki artışı belli bir hukuki kurala bağlamayan 

ülkeler, çok daha hızlı bir şekilde kripto para arzını artırıp kendi kripto paralarının 

değerini yabancı ülkelerin paraları karşısında düşürebilecektir. Bu, hızlı davranıp 

kripto para arzını hızlıca artırabilen ülkelerin kur savaşlarında avantaj kazanmasına 

neden olacaktır. Bir başka faktör ise birim kripto para başına düşen elektrik maliye-

tidir. Elektrik enerjisine ulaşımı kolay olan ve daha az maliyetli olan ülkeler, daha 

çok kripto para üretebilecektir. Bu da söz konusu ülkeleri kur savaşlarında avantajlı 

konuma getirecektir. Bunlara ek olarak, ülkelerdeki fiyat istikrarı da söz konusu 

kur savaşlarında belirleyici olacaktır. Doğal olarak, enflasyonu düşük olan ülkeler 

çok daha rahat bir şekilde kripto para arzını artırıp olası kur savaşlarında avantaj 

sağlayabileceklerdir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, özellikle enerji maliyetlerinin düşük olması krip-

to para üretimi konusunda avantaj sahibi olmak için oldukça önemli olacaktır. Bu 

ise devletleri enerji maliyetlerini düşürmeye teşvik edecektir. Bu noktada, şöyle bir 
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analiz yapmak da mümkündür: Devletler, enerjinin kripto para üretiminde kulla-

nılması konusunda bir çeşit “crowding out” etkisi yaratabilir. Yani bizzat devlet, 

enerji piyasasında günümüzden çok daha büyük oranda “alıcı” olarak ortaya çıka-

caktır. Bu da enerjinin kripto para üretimi haricindeki sektörlerde tedariğinin gide-

rek daha zor ve yüksek maliyetli olmasına yol açabilecektir. Bu ise pek çok endüst-

ride maliyet artışlarına ve enerji kıtlığına neden olabilir. Dolayısıyla pek çok en-

düstri maliyetlerini hatta ortalama ücretleri ya da istihdam miktarını düşürmeye 

çalışacaktır. Bu ise ek bir işsizlik tehlikesi ve/veya gelir dağılımı adaletsizliği soru-

nu olarak ulusal ekonomilere yansıyacaktır. 

Yukarıdaki kur savaşları ile ilgili analizlerin hepsi kripto paraların devlet tara-

fından üretildiği varsayımı altında yapılmıştır. Çünkü büyük bir olasılıkla devletler 

belli bir süre sonra kripto paraları kendi denetimleri altına almak isteyecektir. Bu 

da özel kripto para birimlerini yasaklayıp devlet tarafından ulusal kripto para bi-

rimleri üretilmesi ile mümkün olacaktır. Fakat bu süreç de uzun soluklu olamaya-

caktır. Çünkü günümüzün dijitalleşmiş ortamında devletler, özel kripto para birim-

lerine çeşitli yasaklar getirseler bile özellikle de liberal piyasa sistemi içerisinde, 

çeşitli özel sektör firmalarının kendi kripto para birimlerini çıkarmalarına engel 

olmak sistemsel açıdan zordur. Bunun yanı sıra, hiçbir şekilde merkezi olmayan, 

bireyler tarafından üretilen kripto para ağlarının da üretimine devlet belli bir nokta-

dan sonra engel olamayacaktır. 

Bu durumda ortaya çıkacak olan senaryo kanımızca gelecekteki en muhtemel 

senaryo olarak düşünülebilir: 

Senaryo 3: Devletin ulusal merkezi kripto para biriminin yanında özel sektör 

kripto para birimlerine de izin verdiği durum. 

Bu senaryo dahilinde özel kuruluşlar tarafından çıkarılan kripto paraların ege-

men olduğu ülkeler, kur savaşlarında dezavantajlı duruma düşebilecektir. Olası 

durumda özel kuruluşlar kendi çıkardıkları kripto paraların değerini korumak için 

kripto para arzını sınırlı tutmaya çalışacaktır. Bu da kendi kripto paralarının yaban-

cı ülke kripto paraları karşısında değerli kalmasına neden olacaktır. Bu nedenle bu 

paraları kullanan ülkeler dezavantajlı olacaktır. Söz konusu ülkeler, muhtemel de-

zavantajı azaltmak için özel kuruluşları daha fazla kripto para üretmeleri için teşvik 

edecektir. Bu durumdaki en önemli teşvik ise enerji teşviki olacaktır. Devletler, 

kripto para üreten özel kuruluşların enerjiye ulaşım maliyetlerini düşürmek için 

vergi indirimlerine başvurabilecektir. 

Geçiş dönemini bitirmiş, devlet kontrolündeki ulusal kripto paraları kullanan ül-

keler ise rahatlıkla kripto para arzını artırabilecekleri için, diğer ülkeler karşısında kur 
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savaşlarında avantajlı konuma geçebilecektir. Zaten bu da henüz geçiş dönemini 

tamamlamamış yani özel kuruluşlar tarafından çıkarılan kripto paralara izin veren 

ülkeleri de geçiş dönemini tamamlamaya, kripto paraları tamamen devlet kontrolüne 

almaya teşvik edecektir. Fakat yukarıda da belirtildiği gibi, dijitalleşmenin tabana 

yayılması nedeniyle, özel kripto paraların üretimine ve kullanılmasına devlet izin 

vermek zorunda kalacaktır. Bunun en temel sebeplerinden biri, yine kur savaşların-

dan kaynaklanmaktadır. 

Yukarıda da analiz edildiği gibi, kur savaşları sırasında devletler rekabet avan-

tajı elde edebilmek için mümkün olduğunca ulusal merkezi kripto para birimlerini, 

yabancı kripto para birimleri karşısında değersiz kılmaya çalışacaktır. Bu ise eko-

nomik birimlerin zaman içerisinde ulusal merkezi kripto para birimlerinden uzak-

laşmasına neden olacaktır. Diğer taraftan, özel kuruluşların çıkardığı kripto para 

birimleri, kendi değerini korumak için sınırlı sayıda arz edilecektir. Bu ise söz ko-

nusu özel kripto para birimlerini, devletin ulusal merkezi kripto para birimlerine 

göre daha değerli kılacak ve ekonomik birimlerin zaman içerisinde özel kuruluşla-

rın çıkardığı kripto para birimlerine yönelmesini sağlayacaktır. Ek olarak, özel 

kripto para birimlerinin devlet kontrolünden bir nebze olsun daha uzak olması da 

bu eğilimi kuvvetlendirecektir.  

Hem ulusal merkezi kripto paranın tedavülde olduğu hem de özel sektör kripto 

para birimlerine izin verdiği durumda devlet, özel sektör kripto para birimlerinin 

kullanımı caydırmak amacıyla maliye politikası araçlarını kullanabilir. Örneğin, 

kripto para birimlerine karşı çok yüksek vergiler getiren bir ülke düşünelim. Kuşku-

suz, söz konusu ülkenin amacı kripto para birimlerinin yaygın kullanımını yüksek 

vergiler ile caydırmaktır. Bu noktada, kripto paraları avantaj elde etmek için kendi 

ülkesinde toplamak isteyen başka bir ülke kripto paradan aldığı vergileri çok düşük 

düzeylere çekebilir. Bu ise vergi arbitrajı imkânı yaratacaktır. Vergi arbitrajı, her-

hangi bir riske girmeksizin vergi kanunlarındaki uluslararası fark ve boşluklardan 

yararlanarak risksiz vergi avantajı sağlamak yoluyla gerçekleşir (Taşkın, 2010: 80). 

Bu yaklaşıma bir başka örnek olarak, İngiliz Finansal Denetim Otoritesi (FCA), 

finans kuruluşları ve finansal hizmetleri destekleyen teknoloji şirketlerinin geliştir-

dikleri yeni uygulamaları deneyebilmeleri için bir sandbox ortamı açması verilebilir. 

İngiltere’de faaliyet gösteren şirketler, FCA’nın onayının ardından, kendi denemele-

rinde yine FCA tarafından belirlenen kuralları ihlal etme hakkına sahip olacaktır. 

Sandbox adı verilen bu deneme koşullarında, kanun uygulayıcılar şirketlere herhan-

gi bir yaptırımda bulunmayacaktır (Bilik ve Aydın, 2018: 41). Söz konusu düzenle-

me arbitrajı kripto para birimlerine yüksek kısıtlama uygulanan ülkeden, daha az 

kısıtlama uygulanan ülkeye doğru kripto para cinsinden sermaye akışına yol açacak-

tır. Bu durum ise ülkeler arasında çeşitli politik ve finansal sorunları beraberinde 
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getirebilecektir. Sonuç olarak özel kripto para birimlerini destekleyen eğilimler orta-

uzun vadede güçlü çıkacaktır ve ulusal merkezi kripto para birimlerine kıyasla özel 

sektörün merkezi olmayan kripto para birimleri egemen olacaktır.  

Tüm bu senaryoların içinde, 3 numaralı senaryo ve devamında özel sektör 

kripto para birimlerinin egemen olma durumu, gerçekleşme olasılığı en yüksek 

olan durumdur. Yani uzun vadede, devletlerin ulusal merkezi kripto para birimleri 

ile özel sektörün ve bireylerin merkezi olmayan kripto para birimleri aynı anda var 

olacak fakat zaman içerisinde devlet kontrolünde olmayan, özel sektörün ve birey-

lerin ürettiği kripto paralar görünür şekilde egemen para birimi konumuna gele-

cektir. 

Tüm bu yaşanacak süreçler, uluslararası ilişkilerde yepyeni etkileşimlere yol 

açacaktır. Örneğin, günümüzde ABD Doları dünya çapında en çok kullanılan, re-

zerv olarak en çok tercih edilen para birimidir. ABD Doları bu gücünü ABD’nin 

ekonomik ve askerî gücünden almaktadır. ABD Doları’nın dünyadaki bu egemen 

konumu, dünya ekonomisinin kontrolü bakımından ABD’ye ciddi politik ve eko-

nomik avantajlar sağlamaktadır. Kripto paraların hızla yaygınlaştığı bir gelecekte, 

ABD bu konumunu kaybedebilecektir. Hatta bu konuda Foroohar (2020) Bitcoin’in 

yükselişini ABD’nin ve ABD Doları’nın küresel düzeyde güç ve değer kaybetme-

sine bağlamakta ve gelecekte kripto paraların ABD Doları’nın egemen gücünü 

eline geçireceğini öne sürmektedir. Dolar’ın küresel gücünü kaybetmesi, uluslara-

rası ilişkilerin seyrinde ve küresel politik rekabette çok ciddi değişimlere yol aça-

caktır. ABD’nin küresel rezerv para rolünü kaybetmesi, politik olarak da güçsüz-

leşmesi ile sonuçlanacaktır. Böylece ABD’nin doğrudan veya dolaylı olarak dahil 

olduğu tüm ittifaklarda siyasi dengelerin yeniden kurulması söz konusu olabilecek-

tir. Örneğin bu durum dolaylı olarak ABD’nin Kuzey Kore’ye karşı desteklediği 

Güney Kore üzerinde de etkili olacak, Kuzey Kore, Güney Kore’ye çok daha teh-

ditkâr davranabilecektir. Bir başka örnek olarak söz konusu durum, ABD’nin Orta-

doğu’da desteklediği İsrail’in bölgede güçsüzleşmesine yol açacak dolayısıyla Or-

tadoğu’daki dengelerin büyük oranda değişmesine neden olabilecektir.  

Kripto para birimlerinin yaygınlaşması ve dış ticaretin tamamen bu para birim-

leri ile yapılması durumunda, küresel ticaret sisteminde kullanılacak olan “yeni 

egemen” kripto para birimi hangi ülkenin kripto para birimi olacaktır? Şu an bu 

para birimi büyük ihtimalle ABD’nin çıkaracağı kripto para birimi olabilecektir. 

Fakat gelecekte kripto para birimleri bu dengeyi değiştirdiğinde ülkelerin kendi 

kripto para birimlerini yeni egemen para birimi yapma çabası başlı başına uluslara-

rası bir siyasi/ekonomik rekabet konusu olarak belirecektir. Bu noktada çeşitli tah-

minlemeler yapmak mümkündür. Kripto paralar, algoritmalar ile üretilen, internet 
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altyapısında işleyen yani kısacası bilgi ve iletişim teknolojileri ile var olan dijital 

metalardır. Dolayısıyla uzun dönemde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretiminde 

ve denetiminde dünya çapında söz sahibi olabilen ülkenin veya birkaç ülkenin krip-

to parası, küresel değişim aracı hâline gelecektir. Bu da pek çok uluslararası anlaş-

mazlığı ve çatışmayı beraberinde getirebilecektir. 

Bu süreç ilginç bir paradigmal değişiklik yaratacaktır. Günümüzde ekonomik 

gücü en yüksek olan ülkelerin para birimleri küresel rezerv para birimleridir. Söz 

konusu devletlerin ekonomik güçlerinde yaşanan değişimler ise kısmen “öngörüle-

bilir”dir yani tahmin edilebilirdir. Bu ise para birimi kullanıcıları açısından yöneti-

lebilir bir risktir. Fakat gelecekte, kripto paraların egemen para birimi olduğu dün-

yada, bu değişecektir. Ekonomik gücü çok yüksek olmasa bile dijital ve algoritmik 

altyapısı çok kuvvetli olan ülkelerin kripto paraları küresel rezerv para birimleri 

hâline gelebilecektir. Fakat tüm bu dijital ve algoritmik güç, siber saldırılara açık-

tır. Gelecekte herhangi bir kuvvetli siber saldırı sonucunda bir ülkenin tüm dijital 

ağı çeşitli odaklar tarafından çökertilebilir. Bu ise gelecekte küresel rezerv para 

statüsünü elde edebilecek olan kripto paraların güvenliğini “belirsiz” kılmaktadır. 

Bu belirsizlik ortamında, ekonomik birimler çok daha detaylı hedging’e dayalı 

türev ürünler talep edeceklerdir. Buna ek olarak, ülkelerin kripto paralarını ürettik-

leri dijital platformların siber saldırılara açık olması, uluslararası ilişkilerde denge-

leri değiştirebilecektir. Çünkü artık rakip/düşman devletler oluşturdukları siber 

güçler ile hedefledikleri ülkelerin dijital altyapılarını hedef alabilecektir. Söz konu-

su siber saldırıların saniyeler içerisinde yapılabiliyor oluşu ise uluslararası ilişkiler-

deki bugünkü kısmi istikrar ve güven ortamını ciddi oranda zedeleyecektir. 

Konuya ilişkin bir diğer nokta ise dünyanın mevcut küresel siyasi-ekonomik 

kutuplu düzeninin değişecek olmasıdır. Kripto paraların dünya çapında kitleselleş-

mesiyle yine günümüzde olduğu gibi bir veya iki para biriminin egemen olduğu bir 

düzene geçiş arasında çok uzun sürecek bir geçiş dönemi olacağı aşikârdır. Bu 

dönemde, günümüzdeki gelişmiş ülkelerin küresel para transferleri dolayısıyla 

küresel ticaretin kontrolü üzerindeki belirleyici etkisi ortadan kalkacaktır. Bu ise 

küresel yaptırım mekanizmalarının etkinliğini kaybetmesi ile sonuçlanacaktır. Ör-

neğin günümüzde ABD, herhangi bir ülkenin küresel ABD Doları transferleri üze-

rinde yaptırım uygulayarak söz konusu ülkenin hem finansal akışlarını hem de dış 

ticaretini hedef alabilmektedir. Gelecekteki söz konusu geçiş evresinde ise bu 

mümkün olmayacaktır veya çok daha fazla zorlaşacaktır. Bu da pek çok yeni ulus-

lararası çatışmaya zemin hazırlayacaktır. Örneğin günümüzde ABD, İran üzerinde 

çeşitli parasal yaptırımlar uygulamaktadır. Gelecekte bu yaptırımları uygulayama-

ması durumunda ABD, İran’a veya benzeri parasal yaptırım uyguladığı ülkelere 

karşı “doğrudan” sıcak çatışmaya neden olabilecek askerî önlemler alabilecektir. 
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Bir başka deyişle, günümüzde ABD’nin küresel para sisteminde büyük söz ve 

kontrol sahibi olması, daha sert askerî çatışmaları engelleyen bir çeşit “emniyet 

supabı” işlevi görmektedir. Bu “emniyet supabı” ortadan kalktığında, uluslararası 

ilişkiler daha ihtilaflı ve askerî yöntemlerin daha yoğun kullanıldığı bir alan hâline 

gelebilecektir. Bilindiği gibi, I. Dünya Savaşı ile II. Dünya Savaşı arasındaki dö-

nem söz konusu geçiş dönemine bir örnektir. Bu dönemde hiçbir ülkenin parası, 

küresel anlamda üstünlük sağlayamamıştır. Bu durum ve daha pek çok küresel 

sorun ise ne yazık ki II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi ile sonuçlanmıştır. Gele-

cekte yaşanacak söz konusu geçiş dönemi de benzer uluslararası güç mücadeleleri-

ne zemin hazırlayabilecektir. 

Küresel sistemik risklerin de kripto paraların değerine önemli etkileri bulun-

maktadır. Fakat herhangi bir küresel savaş durumunda majör para birimlerinin ve 

kripto para birimlerinin değeri aynı anda düşecek, buna karşın büyük olasılıkla 

değerli metallerin (altın, gümüş vb.) fiyatı hızlı bir şekilde yükselecektir. Bu nokta-

da, fiyatı en çok düşecek olan varlık, kripto para birimleri olabilecektir. Bunun bazı 

önemli sebepleri vardır: 

Küresel savaş ve çatışma dönemlerinde altın ve benzeri değerli metal fiyatları-

nın yükselmesinin en temel nedeni, değerli metaller üzerindeki “bireysel kontrol” 

gücünün yüksek olmasıdır. Bir başka deyişle, değerli metallerin üretimi dünya 

çapındadır. İnsanın yanında taşınabilir ve rahatlıkla ulaşılabilir. Savaş dönemlerin-

de ülkelerin finans sistemleri saldırılara, sabotajlara maruz kalabilir. Dolayısıyla 

merkez bankacılığı başta olmak üzere tüm finans sistemini bir savaş durumunda 

çökertilebilir. Bu ise insanların bankacılık sistemindeki tüm birikimlerinin yok 

olması anlamına gelmektedir. Dikkat edilirse, banknot para sistemi, değerli metal-

lere göre daha düşük bir “bireysel kontrole” sahiptir, banknot paralara ulaşmak için 

finans sistemi büyük oranda zorunludur. Herhangi bir küresel savaş durumunda, 

kripto paraların en çok değer kaybedecek meta olmasının nedeni ise kripto para 

sisteminin direkt olarak dijital altyapılara bağımlı olmasıdır. Herhangi bir savaş 

durumunda dijital altyapıların zarar görme derecesi, fiziksel altyapılara göre doğal 

olarak çok daha fazla olacaktır. Bu da kripto para birimlerinin “fiziki bireysel kont-

rol” bakımından en düşük seviyede konumlanmasına neden olmaktadır. 

Gelecekte, merkez bankalarının kendi merkezi kripto paralarını çıkarmaları 

durumunda, bu para birimleri, sistemik riske en çok maruz kalacak metalar olacak-

tır. Çünkü herhangi bir ülkenin merkezi dijital kripto para üretim mekanizmasının 

düşman unsurlar tarafından farklı silahlar (konvansiyonel, kitle imha ve özellikle 

siber saldırılar) ile hedef alınıp yok edilmesi söz konusu merkezi kripto parayı bü-

yük bir hızla değersizleştirecektir.  
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Merkez bankaları tarafından üretilen merkezi kripto paralar ile kıyaslandığında, 

merkezi olmayan kripto paraların “bireysel kontrolü” daha fazla olacaktır. Çünkü 

dünyanın herhangi bir x bölgesinde savaş çıktığında, y bölgesindeki dijital üretim ve 

dağıtım sistemi ile söz konusu kripto para birimi, dünya çapında geçerliliğini koru-

yabilecektir. Burada önemli olan nokta, herhangi bir savaşın küresel çapta dijital 

altyapıya zarar vermemesidir. Eğer küresel çapta dijital altyapıda bir çöküş yaşanırsa, 

yeryüzündeki merkezi veya merkezi olmayan kripto paralar değerini yitirecektir. 

Tüm dünyada sistemik olarak küresel dijital altyapının tümünü çökertebilecek 

kadar güçlü bir savaşın çıkmayacağını varsayarsak, herhangi bir merkezi olmayan 

kripto para biriminin üretim ve dağıtım altyapısının mümkün olduğu kadar çok mer-

kezli olması, söz konusu kripto paranın lehine olacaktır. Bu aynı zamanda, söz konu-

su kripto paranın daha güvenilir olmasına yol açacak ve değerini artıracaktır. 

Bu noktada, devletler kendi ürettikleri ulusal merkezi kripto para birimlerini si-

ber veya askerî saldırılara karşı koruyabilmek amacıyla uluslararası kuruluşlardan 

yararlanabilirler. Bu amaçla Uluslararası Para Fonu veya benzeri bir uluslararası 

kurum bu işlevi yerine getirebilir. Bir başka deyişle, devletler kendi ulusal merkezi 

para birimlerinin dijital üretim ve saklama altyapılarının bir kopyasını bu amaçla 

kurulmuş uluslararası bir kuruluşta yedekleyebilir, daha doğrusu blok zincirin bir ya 

da daha fazla düğümünü bu kurumsal yapı oluşturabilir. Böylece devletlerin ulusal 

merkezi kripto para birimleri, saldırıların getirdiği risklerden korunmuş olur. Dolayı-

sıyla ekonomik birimlerin bu para birimlerine daha çok güven duyması sağlanmış 

olacaktır. 

Her üç senaryo için geçerli olabilecek bir durum da ülkelerin dış açıklarını ka-

patmak noktasında kendi ulusal para birimlerinin değerini düşürmekte zorlanacak 

olmalarıdır. Çünkü bu şekilde bir kur savaşına girmek isteyen ülkenin ulusal parası-

nın değerini düşürmesi durumunda ekonomik birimler kripto paralara özellikle de 

özel birimler tarafından üretilen Bitcoin gibi kripto paralara yönelebileceklerdir. Öte 

yandan günümüzde dahi özellikle güven bunalımına bağlı olarak ulusal para birimi-

nin değer kaybettiği durumlarda kripto para birimleri bu açığı doldurmak için yeni 

bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla gelecekte dış ticaret açıkları-

nın giderilmesi amacıyla kur savaşlarının yaşanması daha az olası görünmektedir. 

   Sonuç 

Küresel para sisteminde yaşanan değişim ve dönüşümler, dünya ekonomisini ve 

uluslararası ilişkiler bağlamında dünya siyasetini daima etkilemiş ve yakından ilgilen-

dirmiştir. Son dönemde küresel para sisteminde yaşanan en önemli değişikliklerden 
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biri, 2009 yılında ortaya çıkan kripto para birimleri olmuştur. Kripto para birimleri, 

ortaya çıktığından beri çok uzun bir zaman dilimi geçmemiş olmasına rağmen büyük 

bir hızla dünya ekonomisini ve küresel politik ilişkileri etkilemeye başlamıştır. Kripto 

para birimlerinin ortaya çıkmasından önce dünya çapındaki tüm ulusal ve uluslararası 

mal ve hizmet ticareti, tamamen devletlerin kontrolünde olan para birimleri tarafından 

yapılmaktaydı. Kripto para birimleri henüz kitleselleşmemiş olmasına rağmen önemli 

ölçüde bu düzeni değiştirmiştir. Gelecekte kripto paraların kitleselleşmesi ve egemen 

para birimi hâline gelmesi durumunda devletlerin vereceği tepkiler ve bu tepkilerin 

farklı durumlarına göre ortaya çıkacak olan yeni parasal düzen seçenekleri, yakın 

gelecekte dünya ekonomisini ve siyasetini yakından ilgilendirecek konulardan biri 

olacaktır. Bunun yanı sıra, geçmişte ve günümüzde yaşanan kur savaşları da küresel 

para sistemini ve dünya siyasetini etkilemektedir. Çalışmada da analiz edildiği gibi, 

kur savaşlarının gelecekte kripto para birimlerinin egemen para birimi olduğu dönem-

lerde de tekrar etmesi durumunda küresel para sisteminde ve uluslararası ilişkilerde 

ciddi değişim ve dönüşümler ortaya çıkacaktır. Kripto paraların egemen para birimi 

olması, uluslararası siyasetteki güç dengelerini büyük oranda değiştirecektir. Özellikle 

devletlerin kripto paralara karşı vereceği tepkiler ve bu esnada ortaya çıkan kur savaş-

ları, çok farklı senaryolar üzerinden uluslararası güç dengelerini yeniden tanımlaya-

caktır. Söz konusu süreçte, uluslararası ilişkilerde yeni ilişki türleri ortaya çıkacak, 

özellikle geçiş döneminde uluslararası siyasi iklim sertleşebilecektir. Kripto paraların 

dayanağı olan dijital altyapıların güvenliği ile ilgili konular, dünya ekonomisinde, 

siyasetinde ve uluslararası ilişkilerde yeni belirsizlik unsurları yaratacaktır. 

Geçmişte ve günümüzde yaşanan kur savaşları da devletlerin kripto paralara 

karşı geliştireceği tutum ve politikalara göre farklı boyutlar kazanabilecektir. Öte 

yandan en olası senaryo özel ve merkez bankaları tarafından çıkarılan kripto para-

ların aynı anda piyasada bulunması durumudur. Bu durum ülkelerin özellikle de 

küresel güç olma iddiasındaki ülkelerin cari açıklarını kapatmak için girişecekleri 

kur savaşlarını engelleyici bir güç oluşturabilecektir. Çünkü olası bir kur savaşına 

girişilmesi durumunda ekonomik birimler kripto paralizasyona yönelebileceklerdir. 

Böylece kur savaşına girme çabasında olan ülke uygulamaya çalıştığı politikada 

başarısız olduğu gibi enflasyon sorunu ile de karşı karşıya kalabilecektir.  

Çalışmada ulaşılan bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye de gelecekte daha güçlü bir 

ülke yolunda ilerlemek için birtakım politikaları şimdiden yürürlüğe koymalıdır. Önce-

likle gelecekte hem özel hem de merkez bankası kripto paralarının var olacağı duruma 

göre pozisyon almalıdır. Bu doğrultuda hızlı bir şekilde yasal ve kurumsal altyapıyı 

hazırlamalıdır. Çünkü bu alanda yasal ve kurumsal boşluklara bağlı olarak yaşanan ve 

yaşanacak olan olumsuzluklar kripto paralara olan güveni sarsacak ve gelecekte bu 

alanda gerçekleştirilecek atılımları zaafa uğratabilecektir. Bunun yanı sıra Türkcoin 
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gibi bir merkez bankası kripto parasının piyasaya sürülmesi çalışmalarına hız verilme-

lidir. Ayrıca bu paranın gerek ulusal gerekse uluslararası para transferlerinde kullanıl-

masının yaygınlaşmasını sağlamak için gerekli politikalar ve anlaşmalar devreye so-

kulmalıdır. Daha önce de ifade edildiği üzere bu alanda ilk ülkelerden olmak büyük 

önem arz etmektedir. Hatta uygulanacak doğru politikalarla gerek ulusal düzeyde ge-

rekse uluslararası düzeyde ABD Doları’nın nüfus etme etkisi zayıflatılabilir.  
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