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Paranın tasarımı

A ynı anda hem 
bu kadar soyut 
hem de somut 
olmayı ba!arab"len 

ba!ka b"r nesne var mı d"ye 
dü!ündü#ümde bulamıyorum. 
Bu özell"#" "le para, ku!kusuz 
"nsanlı#ın yarattı#ı e!s"z b"r 
meta. Var olan, ama aslında 
yok olan bu nesne "le olan 
"l"!k"m"z"n boyutu artık "lk 
ba!lardak" g"b" t"caret"n de#"l, 
nerede "se tüm "nsanlı#ın 
gösterges" konumunda. Para "le 
olan "l"!k"m"z kültürümüzün, 
aklımızın, varlı#ımızın 
dı!avurumu.

Netfl"x’te bu aralar pek 
ses get"ren Anna Delvey’"n 
gerçek olaylardan uyarlanmı! 
h"kayes", genç b"r sosyopatın 
New York’tak" g"b" öneml" b"r 
kültür ve sanat dünyasını, 
olmayan ama varmı! g"b" 
davrandı#ı servet" "le nasıl 
maskara ett"#"n" anlatıyor. Para 
kavramı üzer"ne dü!ünmek 
"ç"n oldukça etk"l" b"r h"kaye. 

Burada gördükler"n"z s"ze 
“Olur mu o kadar canım!” 
ded"rtmes"n, çünkü evet 
bunların tümü gerçekten 
ya!anmı!, hatta bana 
sorarsanız b"z"m ülkem"zde 
b"le pekala ya!anan olaylar. 
Delvey ve benzerler", paranın 
bu varlık/ yokluk "l"!k"s"n" "y" 
çözmü! kurnazlar.
$nsanlar de#er algılarını 

sadece gördükler"ne göre 
yönet"yorlar. %atafatlı b"r ev, 
ya!am b"ç"m", pahalı g"ys"ler, 
"çk"ler, yemekler, e!yalar 
"nsanları bazılarının gözünde 
daha “de#erl"” kılıyor. Bunların 
ötek"ler üzer"nde ez"c" b"r 
üstünlü#ü var. Bu üstünlü#ü 
ez"len b"rey"n kend"s", kend" 
yargıları "le yaratab"l"rken, 
Delvey g"b" bunu b"r araç 
olarak kullananlar da 
olab"l"yor. 

ANNA DELVEY ‘DEN 
ALAIN DE BOTTON’A 
STATÜ S"MGES": PARA

Ala"n de Botton, ünlü k"tabı 
Statü Korkusu’nda !öyle der:

“Zeng!nl!k mutlak de"!ld!r. 
Arzuya göre görecel!d!r. Madd! 
olarak kar#ılayamayaca"ımız 
b!r #ey! her arzuladı"ımızda, 
kaynaklarımız ne olursa 
olsun daha da fak!rle#!r!z. 
Ve el!m!zdek!lerle tatm!n 
oldu"umuz her an, aslında 
ne kadar az #eye sah!p 
olursak olalım, daha zeng!n 
sayılab!l!r!z.”

Bu de#er ve statü algısı ve 
buna yönel"k yargı gel"!t"rme, 
"nsanlı#ın kend"n" "ç"ne 
soktu#u en büyük açmaz. 
Üstel"k bununla her gün her 

onu metala!tırmı! 
oluyorsunuz. Para bu 
ba#lamda metala!tırdı#ımız 
b"r de#"! toku! aracı. Meta 
kel"mes"n"n Arapça anlamı 
kök. Farklı b"r b"ç"mde Ant"k 
Yunanlılar, “b"rl"kte, arasında 
veya ötes"nde” anlamında 
kullanmı!lar. Bu anlamların 
her b"r" farklı ve aslında "l"nt"l" 
de. Öteye geçmek "ç"n b"r 
arada olmak gereks"n"m"n" 
ça#rı!tırıyor bana bu kullanım.  
Kel"me bu hal" "le Lat"n 
d"ller"nde de#"!"m", açılımı, 
dönü!ümü s"mgeleyen b"r 
kel"me hal"ne dönü!mü!. 
Temel olarak, b"r öznen"n 
kend"s"n"n yansıması, ötes" 
"ç"n kullanılan b"r kavramdan 
söz edeb"l"r"z. M"zdek" sıradan 
e!yanın veya kavramın, anlam 
yüklenmes" "le matala!ması 
da aynı et"moloj"n"n ürünü. 
Metaf"z"k ded"#"m"zde 
f"z"#"n farklı kavramlarla 
bütünle!t"#" alanlardan, 
metateor" ded"#"m"zde, 
teor"n"n teor"s"nden, metaver" 
ded"#"m"zde, ver"n"n ba!ka 
alanlarda kullanılmak üzere 
"!lenmes"nden bahsed"yor 
olab"l"r"z. Metaverse, evren 
ötes"  anlamına gel"yor ve  
b"ld"#"m"z evrenden ba!ka 
b"r alemde ya!ayaca#ımızın 
müjdes"n" (!) ver"yor. Bu 
müjdeye sev"necek m"y"z, 
üzülecek m"y"z b"lmek 
durdu#umuz yerden mümkün 
de#"l. D"#er yandan ça#ımıza 
bunca uygun b"r kel"me 
olamazdı; z"ra b"ld"#"m"z 
her !ey"n ötes"n" görmeye 
ba!ladı#ımız b"r zamandayız. 
Paranın b"le.

PARA: META,  
EVREN: META
$nsanlık olarak metaları 

sev"yoruz. Para g"b" b"r varlı#ın 
üstümüzdek" egemenl"#"n" 
"y" anal"z etm"! olan 
g"r"!"mc"ler, bugün metaverse 
"le ya!amlarımızı dom"ne 
etmeye çalı!ıyorlar. $ron" !u k", 
olmayan b"r gerçekl"kte (sanal 
ve arttırılmı!), artık somut b"r 
varolu!a gerek b"le duymayan 
d"j"tal b"r para "le, gerçek 
dünyayı takl"t eden b"r ya!ama 
b"ç"m"ne yelken açan en büyük 
g"r"!"m"n de "sm" de Meta.

Meta kel"mes"n" 
kullanıyorum para "ç"n. 
Çünkü para da evren de 
meta kel"mes"n"n tüm 
anlamlar bütünün üstünde 
ta!ıyor. Somut b"r varlı#a 
anlam ve de#er yüklersen"z 

dak"ka her ortamda ya!amak 
durumundayız. Delvey g"b"ler 
s"stem"n bu bug’ını bulmu! 
k"!"ler. Açıkçası "ht"raslarına 
b"raz daha hak"m olsa "d", 
yan" Botton’un söyled"#" 
g"b" el"ndek"lerle yet"nmey" 
b"lseyd", gerçekten de “ba!arı” 
olarak alkı!lanacak o noktaya 
çok yakındı bana göre Anna 
Delvey bu arada. H"kayes"n"n 
bence en güzel yanı bu. 
Ne kadar kurnaz olursanız 
olun, "nsan" özell"kler"n"z, 
zayıflıklarınız da ortaya 
dökülüver"yor, kusursuz 
olamıyorsunuz.
$nsan" zaaflarımızın 

üzer"nde yücelen s"stem, 
aslında olmayan ama olan, ve 
hayatımızın her a!amasında 
etk"s" olan b"r metayla b"z" 
yönet"yor. 

Birle!ik Krallı"ın bozuk 
paraları bir araya 
geldi"inde Kraliyet 
arması olu!uyor.

Asgar! düzeydek! 
ücret!n!, ba#ka b!r 

dey!#le eme"!n!n ve 
zamanının en alt 

düzeydek! kar#ılı"ını 
alamadı"ı !ç!n eller!ne 

kelepçe vurulan !#ç!n!n, 
cam ardından ufka 
bakan ya#lı gözler!, 
s!stem!n !nsanlı"ı 

get!rd!"! acıklı durumun 
portres! olarak 

hafızalarımıza kazındı. 
S!stem!n merkez!nde 

para var. B!r uçuruma 
do"ru sürüklenen 

ekonom!m!z!n sayes!nde 
artık zeng!n!nden 
fak!r!ne hep!m!z!n 
gündem!nde para 

ba#rolde.
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PARANIN 
TAR"H" TÜRK"YE 
TOPRAKLARINDA

Paranın h"kayes"n" b"l"rs"n"z.  
$lk olarak k"m"n kullandı#ı b"-
l"nmese de "nsanlar arasındak" 
mal de#"! toku!unun zamanla 
sadece "ht"yaçlar "ç"n olmaktan 
çıkıp, t"caret "ç"n yapılmaya 
ba!laması "le ortaya çıktı#ı çok 
açık. 

Ar"stotales M.Ö. 350 yılın-
da yazdı#ı Pol"t"kalar "s"ml" 
eser"nde, malları "k"ye ayırır. 
$lk" "!lev "ç"n tasarlanan ve 
üret"lenler, "k"nc"s" "se t"caret 
"ç"n üret"lenler. Para, bu "k"nc" 
amaç u#runda, b"r tür ölçüm 
ve standartla!ma b"r"m" olarak, 
sayab"lmek, de#"! toku! adına 
b"r adalet sa#layab"lmek "ç"n 
ortaya çıkarılmı! b"r araç. Ta-
r"hte hak geçmes"n d"ye ortaya 
çıkarılmı! b"r aracın bugün en 
büyük e!"ts"zl"kler"n ba! rolün-
de olması, "nsan ırkının kend"-
n" h"ç anlayamamı! b"r varlık 
olarak, kend" kapas"tes"n"n 
altında b"r b"ç"mde ya!amını 
sürdürüyor olmasının sonucu-
dur bana göre.

Ba!larda sıradan ta!lar, sonra 
de#erl" ta!lar ve metaller kul-
lanılmı!. Kaynaklar kes"nl"k 
göstermese de, L"dya’lıların 
b"ld"#"m"z anlamdak" "lk parayı 
kullandıklarını belgeler. Me-
zopotamya !"l"n" denen metal 
paralar da y"ne "lk örnekler 
arasında yer"n" alır. Mezo-
potamya bölges"nde sadece 
paranın de#"l "lk bankacılık 
s"stemler"n"n de tar"h"ne rastla-
nır. Kütahya’dak" A"zano" ant"k 
kent"nde, dünyada b"l"nen en 
esk" borsa oldu#u bel"rt"len o 
koca ta!a nasıl da hayretle ba-
kakalmı!tım. Burada yüz yıllar 
önce Fr"gyalılar’a ba#lı olarak 
ya!ayan A"zan"t"s’ler"n ya!amı 
hakkında beklenmed"k b"r f"k"r 
ver"yor o koca ta!ta yazılanlar.

Parasının de#er" bugün dün-
yada en alt sırada bulunan 
Türk"ye, aslında paranın ve 
t"caret"n tar"h"n"n ba!ladı#ı 
co#rafyada kurulu b"r ülke. Ne 
büyük tal"hs"zl"k! Tar"hten, de-
ney"mden, farklı kültürlerden 
ö#renmemek tam da b"z"mk"s" 
g"b" b"r !ey olmalı.

Oysa para de#"l, b"lg" en 
büyük servet. Karahanlı Türk-
ler"nden Yusuf Has Hac"b ta-
rafından 11. yüzyılda kaleme 
alınmı! Kutadgu B"l"g’de !u 
söze rastladım: “B"lg" h"çb"r 
zaman fak"rl"#e dü!meyen b"r 
servett"r. Hırsız ve dolandırı-
cıların el" ona er"!emez”. Ka-
tadgu B"l"g, yan" Türkçes" "le 
“Kutlu olma b"lg"s"” kend" kül-
türümüzün kökler"nden yüz-
yıllarca önce b"ze seslen"yor. 
Sadece üzer"ne kondu#umuz 
co#rafyayı ve buradak" farklı 
kültürler"n b"lg"s" "le b"rl"kte 
yürümey" b"lseyd"k, bu b"lg" ve 
b"rl"ktel"klerle zeng"nle!sey-
d"k, bugün meta evrende de-
#"l, hang" evrende olurduk b"r 
dü!ünel"m.

TASARIM NESNES" 
OLARAK PARA

Para teknoloj"k özell"klerle 
b"rl"kte tasarlanan b"r nesne. 
Her kültürün kend"ne a"t b"r 
para b"r"m" var ve bu b"r"mler"n 
s"stem" de kend"s" de o kültüre 
göre farklı tasarımlara sah"p. 
Genell"kle ka#ıt ve dem"r ala!ı-
mından üret"len bu nesnen"n 
üzer"ne o kültürü s"mgeleyen 
görsel unsurlar yerle!t"r"l"yor. 
Ba#naz Amer"ka’nın parası-
nın üstünde 1957’den bu yana 
ülken"n sloganı olan ‘In God 

nacak tüm b"lg"ler, bankanın 
yönet"m konsey" tarafından 
de#erlend"r"lecek. Bu de#erlen-
d"rme esnasında son dönemde 
yapılan "k" büyük ara!tırmanın 
da yön gösterece#" bel"rt"l"yor. 
Bu ara!tırmaların neler oldu-
#unu merak edenler "ç"n, b"r" 
SPACE (Euro bölges"ndek" tüke-
t"c"ler"n ödeme e#"l"mler" ara!-
tırması), d"#er" "se Cash 2030 
stratej"s". 

Avrupa’yı pek çok bakımdan 
b"zden üstün kılan özell"kler-
den b"r" bu katılımcı ve ara!-
tırmaya dayalı metodoloj"ler". 
B"zdek" g"b" b"r gecede, b"r k"!" 
tarafından alınmıyor kararlar. 
Katılımcılı#ın oldu#u yerde tep-
k" yer"ne sah"plenme olu!uyor. 
$!te sürdürüleb"l"rl"#"n esası da 
bu sah"plenme duygusundan 
ba!kası de#"l.

Buradan çıkacak sonucu, 
yan" 20 yıl sonra de#"!ecek 
Euro tasarımın heyecanla bek-
lerken, ne çıkaca#ı yönünde az 
çok f"kr"m var. D"j"tal paradan 
sonrasını da görür g"b"y"m. B"r 
tür metamoney (kr"pto para 
b"r"m" markası olan de#"l!), 
para ötes"nden söz ed"len b"r 
dönem"n de çok uzak olmadı#ı-
nı dü!ünüyorum. Ba!ta sadece 
"ht"yacı kadar üret"p, "ht"yaç-
larını aralarında de#"! toku! 
eden "nsanlı#ın, krallar, lordlar 
ve patronlar "stemese de, b"r ta-
raftan y"ne o esk" özüne a#ır ve 
em"n adımlarla g"tt"#"n" h"sse-
d"yorum. Alın s"ze opt"m"zm.

z"nc"rlere vurulmu! köleler var! 
Her ne kadar mantı#a oturtma-
ya çalı!sa da bunu, bugünkü 
aklım ve öngörümle b"r kez 
daha okuduktan sonra, bana 
büyük resm" daha "y" gösteren 
b"r ters tepk"mes" oldu bu ese-
r"n. Bu hayal kırıklı#ı b"r yana, 
parasız b"r dünya "deal"n" "y" 
tasv"r etm"! olması hala öneml".

Meta evren tümüyle parasız 
de#"l ama en azından somut 
anlamda parasız b"r dünyayı 
da beraber"nde get"r"yor. D"-
j"tal para artık kaçınılmaz b"r 
gerçek ve önümüzdek" on yıllık 
dönemde tüm kültürler kend" 
d"j"tal para b"r"mler"n" yaratma 
ve konumlama yarı!ında ola-
caklar. D"j"tal para konsept"n"n 
tasarımı günümüzün en sıcak 
konusu.

AVRUPA’NIN EURO’SUNA 
YEN" TASARIM

Avrupa Merkez Bankası 
(ECB), 2 ay önce 2024’te Euro 
para b"r"m"n"n tasarımının 
de#"!ece#"n" duyurdu. Bu 
de#"!"m "ç"n çalı!malara ba!-
layan ve programı açıklayan 
ECB, aralarında tüm AB üyes" 
ülkelerden tar"hç"ler"n, tasa-
rımcıların, m"marların, arke-
ologların, sosyologların, b"l"m 
"nsanlarının, fotografçıların ve 
sanatçıların oldu#u gen"! b"r 
de danı!ma kurulu tanıttı. Bu 
kurul "lk kez 7 Ocak tar"h"nde 
Malta adasında bulu!tu. Yapı-
lan açıklamalara göre Euro’nun 
yen"den tasarımı "ç"n öncel"kle 
bel"rl" temaları bel"rleyecek 
çalı!ma grupları olu!turuluyor. 
Bu çalı!ma grupları öncel"kle 
tüm Avrupa genel"nde gen"! 
çaplı ara!tırmalar yaparak b"lg" 
toplayacak. Bel"rlenen temalar 
etrafında "steyen tüm Avrupa 
vatanda!larının katılımı "le 
yen" f"k"rler"n aranaca#ı atöl-
yeler gerçekle!t"r"lecek. B"r de 
yarı!ma açılacak.

Sonra bu yöntemlerle topla-

We Trust / B"z Tanrı’ya $nanı-
rız” yazar. Oysa daha önceler" 
“E Plur"bus Unum” yan" “B"r 
çoktan, tek do#ar” bu ülken"n 
sloganıydı. Büyük b"r tasarım 
olan devlet s"stem", aynı b"r 
kurumsal !"rket g"b", bu tasa-
rımı destekleyen reklam ve 
tanıtım araçları "le desteklen"r. 
Sloganlar ve para bu araçların 
en kuvvetl"ler"d"r. Para böylece 
her gün m"lyarlarca "nsanın 
ya!amında elden ele geçen en 
büyük mesaj ta!ıyıcıdır. Ör-
ne#"n B"rle!"k Krallı#ın metal 
paraları b"r araya geld"#"nde, 
krallı#ın gücünü s"mgeleyen 
kral"yet armasını olu!tururlar.

Tar"h boyunca kültürlere ve 
co#rafyalara göre farklıla!an 
para tasarımında öneml" b"r 
d"#er unsur da malzemes"d"r. 
Den"zc" ada ülkeler"nde "nc" 
veya bal"na d"!ler" en kıymetl" 
malzeme "ken, ço#u kültürde 
de#erl" b"r metal olan gümü!, 
para tasarımı "ç"n kullanılmı!; 
pek çok d"lde para  "ç"n hala 
gümü! anlamına gelen kel"me-
ler terc"h ed"l"yor. 

Daha da de#erl" olab"lmek 
"ç"n altının b"le para olarak kul-
lanıldı#ı dönemler çok da uzak 
de#"l. Böyles" b"r dünyaya ele!-
t"r" olarak Thomas More tara-
fından kaleme alınan Utop"a’yı 
geçenlerde "k"nc" kez okudum. 
More’un tasv"rled"#" "deal ada-
da ne altına ne de paraya gerek 
yoktur. Herkes"n temel "ht"yaç-
ları fazlası "le en "y" b"ç"mde 
kar!ılanmaktadır. Bu nedenle 
k"msen"n b"r !ey satın almasına 
gerek kalmaz. Herkes bell" b"r 
ya!a gel"nceye kadar temel ta-
rımı, tam"r etmey", bas"t üret"m 
yöntemler"n" ö#rend"#"nden 
kend" "ht"yaçlarını da üreteb"l"r 
durumdadır. Altın kullanmak, 
büyük görgüsüzlüktür. Bu de-
#erl" metal" de#ers"zle!t"rmek 
"ç"n onu köleler"n üzer"nde kul-
lanırlar. Evet, More’un "deal"ze 
ett"#" Ütop"k dünyasında altın 

Norveç’in para tasarımını 2016 
yılında açılan bir yarı!ma sonu-
cunda kazanan, günümüzün öncü 
tasarım stüdyolarından biri olan 
Snohetta gerçekle!tirdi.
Norveç in do"al özelliklerinin gör-
sellerini, ça"da! ya!amı simgel-
en biçimde  piksellere ayıran bu 
tasarımların her birinde farklı bir 
renk  ve pikselizasyon kullanılıyor. 
Paranın basımı için gerekli teknik alt 
yapı 2019 yılında tamamlanabildi.


