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Facebook’un kr�pto 
parasına sıfır puan

Yalnızca b�r budala kend� 
parasal refahını Facebook’a 

emanet eder. Ama belk� 
de mesele tam da budur. 
Her dak�ka kaç enay�n�n 

doğduğunu, aylık 2.4 m�lyar 
akt�f kullanıcısı hakkında 

el�nde onca k�ş�sel ver� olan 
Facebook’tan daha �y� k�m 

b�leb�l�r k�?

F
acebook ve bazı şirket müttefikleri dünyanın gerçekten gereksinim 

duyduğu şeyin bir başka kripto para olduğuna ve böyle bir kripto 

parayı piyasaya sürmenin, elinin altında bulunan çok sayıdaki yeteneği 

kullanmanın en iyi yolu olduğuna karar vermiş durumda. Facebook’un 

böyle düşünmesi, yirmi birinci yüzyıl Amerikan kapitalizminde neyin bozuk olduğu 

hakkında çok şey ortaya koyuyor.

Bazı açılardan, piyasaya alternatif bir para birimi sürmek için ilginç bir zaman. 

Geçmişte geleneksel para birimleriyle ilgili en büyük şikâyet istikrarsız olmalarıydı, 

hızlı ve belirsiz enflasyon onları kötü bir değer saklama aracı yapıyordu. Ama dolar, 

Euro, yen ve renminbi dikkat çekecek ölçüde istikrarlı kaldılar. Bilakis, bugün insan-

lar enflasyon konusunda değil, para darlığı (deflasyon) konusunda endişeleniyorlar. 

Mali saydamlık ilerleme kaydetti

Dünya mali saydamlık konusunda çok ilerleme kaydetti ve para aklamak ve di-

ğer yasadışı eylemler için bankacılık sisteminin kullanılmasını çok daha zorlaştırdı. 

Teknoloji de işlemleri verimli bir şekilde tamamlamamıza olanak sağladı. Artık para, 

dolandırıcılığa karşı alınmış çok iyi önlemler altında müşterilerin hesaplarından 

satıcıların hesaplarına nano saniyelerde geçiyor. İhtiyaç duyduğumuz son şey, 

yasadışı faaliyetleri beslemek ve para aklamak için yeni bir araç  ama kripto paranın 

kesinlikle tam da bunu yaptığını göreceğiz.

Bir ödeme aracı olduğu kadar değer saklama aracı olarak da kullanılan mev-

cut para birimlerimiz ve mali düzenlemelerimizle ilgili gerçek sorun, işlemleri 

kontrol eden şirketler arasında rekabetin olmaması ve bu şirketlerin denetim altı-

na alınmaması. Bunun sonucu olarak özellikle Amerika’da tüketiciler ödemelerin 

olması gerekenden çok daha fazlasını ödemekte ve bu sırada Visa, Mastercard, 

American Express ve bankaların ceplerini milyarlarca dolarlık aşırı kazanç “rant”ı 

ile doldurmaktadır. 2010 Dodd-Frank mali reform yasasında yapılan Durbin 

Değişikliği, banka kartlarından alınan abartılı ücretleri sadece belirli bir ölçüde 

frenlemiş ama çok daha büyük bir sorun olan kredi kartlarından alınan abartılı 

ücretler konusunda hiçbir şey yapmamıştır.

Aralarında Avustralya’nın da olduğu diğer ülkeler, kredi kartı şirketlerinin reka-

beti kısıtlamak için sözleşme hükümlerini kullanmalarını yasaklayarak çok daha iyi 
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Facebook son b�r kaç senede, bankacılık sektörünün elde etmek �ç�n 
çok daha uzun çabaladığı b�r güvens�zl�k düzey�ne ulaşmış bulunuyor. 

Facebook’un l�derler� defalarca, para ve vaatler�n� yer�ne get�rme 
seçenekler� arasında kaldıklarında, parayı terc�h etm�şt�r. Ve h�çb�r şey yen� 

b�r para b�r�m� yaratmak kadar “parayla �lg�l�” olamaz.

bir iş çıkardılar. Amerikan Yüksek Mahkemesi ise 5’e 4 oyla alınan 

kararlarından birinde bu hükümlerin rekabeti engelleyici etki-

lerini görmezden geldi. Ama Amerika rekabetçi olmayan ikinci 

sınıf bir mali sisteme sahip olmaya karar vermiş olsa da Avrupa 

ve dünyanın geri kalan bölümü hayır demeli. Trump’ın, Avrupa 

Rekabet Komiseri Margrethe Vestager’i eleştirirken söylediği gibi, 

rekabet yanlısı olmak Amerikan karşıtlığı anlamına gelmiyor.

Ranttan kendilerine pay istiyorlar

Facebook’un iş modeli nedir ve neden bu kadar çok kişi Fa-

cebook’un bu yeni girişimiyle ilgileniyor diye sorulabilir. Bunun 

nedeni, işlemlerin gerçekleştirildiği platformlarda oluşan ranttan 

kendi paylarını istemeleri olabilir. Daha fazla rekabetin kârı nere-

deyse sıfıra indirmeyeceğine olan inançları, şirketlerin piyasanın 

gücünü kullanma yeteneklerine ve hükümetin bu aşırılıkları 

frenlemek için müdahale etmemesini sağlayacak siyasi güçlerine 

olan inançlarının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 

Tam da ABD Yüksek Mahkemesi, Amerikan demokrasisini 

baltalama konusundaki kararlılığını tazelemişken Facebook 

ve arkadaşları kendilerinin korkacak bir şeylerinin olmadığını 

düşünüyor olabilirler. Ama sadece istikrarı korumakla değil, 

aynı zamanda mali sektörde rekabetin varlığını sağlamakla 

da görevli olan düzenleyiciler bu noktada devreye girmelidir. 

Ayrıca dünyanın geri kalanı, Amerika’nın rekabeti engelleyici 

uygulamalarıyla birlikte teknoloji hâkimiyetine sahip olması 

konusunda çok daha az heyecanlı. 

İddia edildiğine göre yeni Libra para biriminin değeri, bir 

küresel para birimi sepetine dayanarak sabitlenecek ve muhte-

melen bir devlet hazineleri karışımı tarafından da %100 destekle-

necek. Alın size bir başka gelir kaynağı daha: “mevduatlar” (Libra 

karşılığında verilen geleneksel para birimleri) için herhangi bir 

faiz ödemeyen Facebook, bu “mevduatlar”dan alacağı faizden bir 

arbitraj kârı elde edebilir. Ama paralarını daha güvenli olan ABD 

Devlet tahviline ya da para piyasası yatırım ortaklığına yatırmak 

varken kim Facebook’a ve neden sıfır faizle mevduat versin ki? 

(Eğer Facebook (tıpkı gizlilik ve rekabet konularında yaptığı gibi) 

vergi sistemimize de karşıda sorumsuz hareket edebileceğini dü-

şünmüyorsa, Libra yerel para birimlerine çevrilirken her bir işlem 

gerçekleştiğinde sermaye kazanç ve zararlarının kaydedilmesi, 

önünde önemli bir engel gibi duruyor).

Böyle bir araca göz yumulur mu?

İş modeliyle ilgili soruya verilecek iki bariz cevap var: Birincisi, 

yasadışı faaliyetler ile uğraşan insanlar (bunlara muhtemelen 

Amerika’nın mevcut başkanı da dâhildir) yolsuzluk, vergi kaçırma, 

uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm faaliyetlerinin fark edilmeme-

sini sağlamak için çok para vermeye dünden razı. Bununla birlikte, 

suçu kolaylaştırmak için mali sistemin kullanılmasını engelleme 

konusunda bu kadar ilerleme kaydetmişken neden birisi (hele 

hele hükümet veya mali düzenleyiciler) sırf üzerinde “teknolojik” 

etiketi var diye böyle bir araca göz yumsunlar ki?

Eğer Libra’nın iş modeli buysa, hükümetler Libra’ya derhal 

son vermelidir. Libra en azından mali sektörün geri kalanına uy-

gulanan şeffaflık düzenlemelerine tabi olmalıdır. Ama o zaman 

da kripto para olmaz.

Bunun yerine, tıpkı Facebook’un eline geçen diğer bütün 

verilerde olduğu gibi Libra işlemlerinin sağladığı verilerin de ma-

denciliği yapılabilir, bu da onun piyasa gücünü ve kârını artırabilir 

ve bizim güvenlik ve gizliliğimizi baltalayabilir. Facebook (ya da 

Libra) bunu yapmamayı vaat edebilir, ama kim buna inanır ki?

Bir de bundan çok daha geniş kapsamlı olan “güven” meselesi 

var. Her para birimi, güç kazanılmış ve kendisine “yatırılmış” de-

ğerin istenildiğinde geri alınabileceği güvenine dayanmaktadır. 

Özel bankacılık sektörü kendisinin bu açıdan güvenilmez oldu-

ğunu uzun süre önce gösterdi, işte bu nedenle yeni sağduyulu 

düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor.

Ama Facebook son bir kaç senede, bankacılık sektörünün 

elde etmek için çok daha uzun çabaladığı bir güvensizlik 

düzeyine ulaşmış bulunuyor. Facebook’un liderleri defalarca, 

para ve vaatlerini yerine getirme seçenekleri arasında kaldık-

larında,  parayı tercih etmiştir. Ve hiçbir şey yeni bir para birimi 

yaratmak kadar “parayla ilgili” olamaz. Yalnızca bir budala kendi 

parasal refahını Facebook’a emanet eder. Ama belki de mesele 

tam da budur. Her dakika kaç enayinin doğduğunu, aylık 2.4 

milyar aktif kullanıcısı hakkında elinde onca kişisel veri olan 

Facebook’tan daha iyi kim bilebilir ki?


