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ÖNSÖZ 

Bu kitap, son zamanlarda üzerinde sıkça durulan davranışsal finans ve 

İslami finans literatürüne değinerek, İslami davranışsal finans 

kavramını tartışmaktadır. Pozitivist bilim dünyasında hemen her şeyin 

maddede ve bilim kalıplarında arandığı bir yapı bulunmaktadır. Bilimin 

her alanında fizikten biyolojiye ve hatta sosyal bilimler alanına kadar 

pozitivist bir paradigma yaygınlaşmıştı. Bu durumdan ekonomi ve 

finans alanı da payını almıştır. Adam Smith’in ortaya attığı ‘Ulusların 

Zenginliği’ adlı eserle maddi ve maddede yoğunlaşan, menfaatini 

gözeten ‘homu ekonomicus’ yaklaşımı dönemin en popüler 

paradigması olmuştur. Ancak ondan daha önce yazılan ‘Ahlaki 

duygular teorisi’ bilim dünyasında çok popüler olmamıştır. Bununla 

beraber Daniel Kahneman ve Amos Tversk’nin (1979) ortaya attığı 

belirsizlik altında karar verme gibi çalışmalar davranışsal finansa zemin 

hazırladı. Beklenen fayda teorisine alternatif olarak beklenti teorisi 

gelişmeye başladı. Finansın sadece pozitivist bir yaklaşımdan ibaret 

olmadığını ve davranışsal yanılsamaların akılcılık ve maddeciliğin 

önüne geçebileceğini ortaya koyan çalışmalar pozitivist düşünceyi iyice 

temelinden sarsmıştır. Öte yandan yakın zamanlarda gelişen bir diğer 

finans paradigması da daha etik olduğunu ileri süren İslami finans 

kavramıdır. İslami finansın en önemli argümanı ise Şer’i kurallara 

riayet ettiğini ve mevcut finansal yapıya alternatif olarak daha etik bir 

değerler dizisi geliştirdiğini savunmasıdır. Her iki yaklaşımında 

eleştirel kaynak incelemesi ile sorunlarına vurgu yapılmaktadır. Bu 

yakın tarihli iki finans paradigması da davranışa dönük çıktıların ve 
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algıların finans düşüncesinde köklü değişikliklere zemin hazırlamasına 

neden oldu. Bu iki bakış açısını birleştiren İslami davranışsal finans 

yaklaşımının nasıl olacağı ise henüz çok tartışılmamıştır. Bu çalışma bu 

noktada eksiklikleri giderme ve yeni bir bakış açısı geliştirmeyi 

hedeflemektedir. Teorik olarak ele alınan yapıyı daha önce Kaakeh 

(2018) tarafından kullanılan bir ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması ve ilgili 

analizler için veriye dayalı bir metotla değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Öyle ki araştırmaya katılan deneklerden İslami finans tutumu, dini 

motivasyon ve farkındalık ile rasyonel müşteri seçimi değişkenlerinde 

toplanan İslami davranışsal finans ölçeği tartışılmıştır. Yine Farklı 

demografik özelliklere göre İslami davranışsal finans faktörünü t-

testleri ve ANOVA ile değerlendirmesi yapılmıştır. Öte yandan üç 

boyutta toplanan değişkenlerin kendi içindeki ilişkileri ve değişkenlere 

ait betimleyici istatistikler verilmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizi ile ilgili ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmıştır. Sonuç 

ve tartışma bölümü ile hem teorik olarak İslami davranışsal finansın 

yapısı hem de veriye dayalı pratik sonuçları irdelenmiştir. 
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BÖLÜM I 

Bu bölümde geleneksel finansal yaklaşıma alternatif olarak gelişen 

davranışsal finans yaklaşımı, varsayımları, araçları, unsurları ve birçok 

yönü ile değerlendirilmektedir. Giriş kısmıyla genel olarak geçmişten 

günümüze finans anlayışı ve gelişimi ardından davranışsal finansın ne 

olduğu neden önemli olduğu üzerinde kısaca durulmaktadır. Ardından 

konuyla alakalı kısa bir literatür taraması yapılmaktadır. Akabinde 

davranışsal finans, beklenti teorisi, beklenen fayda teorisi, zihinsel 

muhasebe, oto-kontrol, pişmanlık, kısa yollar, sürü davranışı, aşırı 

güven ve çapalama kavramlarına değinilmektedir. 

1.1. Finans teorisine genel bir bakış  

Organizasyonların para ve kredi ile alakalı aktivitelerini yönetme ve 

düzenlemeyi sağlayan disiplin finans olarak tanımlanabilir. Finansın 

amacını açıklayabilmek için finansla yönetimi tanımlamakta faydalı 

olacaktır. Finansal kararları alma ve bunları optimum şekilde 

uygulamaya finansal yönetim denir. Bu kapsamda finansal yönetim 

sayesinde finansın amaçları olan şirket kazançlarını arttırmak, piyasa 

değerini arttırmak, devamlılığı sağlamak, şirket ortaklarına kar 

sağlamak, gelir gider dengesi, çalışanların ücretlerinin ödenmesi, 

sürdürülebilir ekonomik büyüme ve risk analizi gibi amaçlar daha kolay 

gerçekleştirilmektedir (Altınöz ve Altınöz, 2019: 64). Diğer taraftan 

rasyonellik ve fayda maksimizasyonu doğrultusunda finansal 

piyasalarda etkin rol oynayan aktörler ve genel kabul görmüş finansal 

piyasaların davranışlarının açıklanması için Modern Portföy Teorisi, 
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Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli ve Etkin Piyasalar Hipotezi 

gibi geleneksel modeller çok fazla kullanılmıştır. Ardından gelişmiş ve 

gelişmekte olan piyasalarda gözlenen anomaliler nedeniyle bireylerin 

ve piyasaların bahsedildiği kadar rasyonel ve akılcı olmadığı görülmeye 

başlandı. Bu durum geleneksel finans teorilerinin sorgulanmasına 

neden oldu. Bu dönemde davranışsal hızlıca gelişmiş ve popülaritesini 

iyiden iyiye arttırmıştır (Tekin, 2020). Davranışsal finansın esasında 

yatırımcıların heterojen olduğu, asimetrik bilgi, yatırımcı 

irrasyonalitesi gibi o zamana kadar fark edilmeyen boyutlar tespit 

edilmiştir. İlk olarak Tversky ve Kahneman (1979) tarafından Beklenti 

Teorisi’nin ortaya atılmasıyla finansal yaklaşımlara psikoloji ve 

davranışsal yaklaşımların entegre edilme süreci başlamıştır.  

1.2. Tüketim, Tasarruf ve Yatırım  

Geleneksel finansta, en önemli kavramların başında tüketim, tasarruf ve 

yatırım kavramları gelmektedir. İnsanlar tüketen varlıklar oldukları için 

temel ihtiyaçlardan birçok genel ve lüks ihtiyaçlara kadar giden bir 

zincir bulunmaktadır. Finansal yaklaşım üretim ve tüketim arasında 

denge kurmaya çalışmaktadır. En eski zamanlardan beri tüketim 

bulunmaktadır. Farklı dönemlerde farklı tanımlamaları olsa da en genel 

manada tüketim, finansal açıdan mal veya hizmetlerin harcanması 

olarak ifade edilebilir.  

Gelirin tüketilmeyen kısmı olarak da bilinen tasarruf, bireysel miras 

bırakmak, büyük harcama gerektiren konut, otomobil gibi ürünleri satın 

almak, emeklilikte kullanmak ya da çocukların eğitiminde kullanmak 
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şeklinde biriktirilebilir (Yıldırım ve Kahraman, 2003). Öte yandan 

finans bilimi açısından tasarruf farklı şekilde ele alınmaktadır. 

Bireylerin şahsi birikimlerinin ekonomik sisteme dahil edilmeden 

(yastık altı) biriktirilmesi ekonomi bilimi perspektifinden tasarruf 

olarak değerlendirilmez. O halde her hangi bir mal ya da kıymetli 

değerin birikiminin tasarruf olarak ele alınabilmesi için yatırımlara ya 

da piyasadaki başka bir ihtiyaç sahibinin kullanımına sunulması 

gerekmektedir. Yani bankadaki bir mevduat ihtiyacı olan başka biri için 

kullanılabilir bir kaynak niteliği taşıdığında, diğer taraftan tasarruf 

niteliği kazanmaktadır (Eğilmez, 2015). 

Gelecekte gelir elde etmek için fonların bugünden belirli alanlara 

yönlendirilmesi olarak tanımlanan yatırım ise, daha fazla gelir elde 

etmek adına geleceğe yapılan harcamalar olarak da tanımlanabilir. 

Finans açısından yatırım ise, gelecekte kazanç sağlamak adına fonların 

mal ve hizmet üretimi dışında başka alanlara bağlanması olarak 

tanımlanmaktadır (Aşıkoğlu vd., 2011). 

1.3. Faiz: alternatifi mümkün mü? Olmazsa olmaz mı?  

Sosyo-politik-ekonomik sistem bir bütün olarak, üretimi, ticareti ve 

alım satımı destekleyen finans sistemine sahip bir ekonomik modelin 

gelişmesine neden olur. Adam Smith’in (1776) Milletlerin Zenginliği 

eseriyle temelleri atılan modern finans sistemi genellikle 

homoeconomicus anlayışına dayalıdır. Oysa yakın zamana kadar göz 

ardı edilen, yine aynı yazarın, Ahlaki Duygular Teorisi (1759) adlı 

eserinde bahsettiği ve modern ekonomistlerin görünmez el fikrini 
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piyasanın bağımsız kararlarının yönlendiricisi olarak gördüğü yapıyla 

çelişmektedir. Ahlaki duygular teorisinin ana paradigması, bir İlah’ın 

sunduğu kurallar dizinine tam entegre olmuş istikametli bir ahlak yapısı 

hayal edip bu kuralların sosyal hayatta bireylere nasıl uyarlanacağına 

ön ayak olmasıdır. Beşeri eksikliklerden kaynaklı farkındalık Adam 

Smith’i geçmişten günümüze aktarılan değerler birikiminin ortaya 

koyduğu bir etik sistemi şahıs ve toplumun yapısal bir değişime ihtiyacı 

olduğu kanaatine vardırmıştır (İkbal ve Mirakhol, 2013: 31). 

Geleneksel finansal sistem bireysel çıkar ve görünmez el kavramlarına 

odaklanırken, zenginle fakir arasındaki mesafeyi iyice açmış, risk 

paylaşımına girmemiş ve her dönem sistemin çıkmaza girmesine ve 

çekişmenin ulusal ve uluslararası boyutta krizlere dönüşmesine zemin 

hazırlamıştır. Öte yandan İslami finans sistemi olarak son zamanlar da 

hızla büyüyen bir yapı, bu sorunların temeline inerek teoride sorunlara 

çözüm üretmiştir. Ancak pratikteki uygulamaları ise geleneksel sistemi 

taklitten öteye geçememiştir. Hatta aşırı büyüme ve dünya çapında 

gelişmesi, her dinden müşterilere dönük hizmetler sunması, faydacılık 

ve dindarlık algılarını birlikte dikkate alması kıymetlidir. Ancak 

sistemin bir derde deva olmaya çalışırken daha büyük başka sorunlar 

doğurabileceği henüz tam olarak gözlenmese de, teorik yapısında 

savunduğu değerlerle taban tabana ters düşen uygulamalar (faizi 

yasaklamak ancak daha fazla sömürmek, sadece isimlerini değiştirerek 

uygulamada daha maliyetli olmak gibi) dikkate değerdir. Kısacası 

geleneksel finans modelinin meşru zemindeki avantajlarından 

yararlanarak, teoride bahsedildiği gibi daha etik bir sistem anlayışıyla, 
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kopyalama yapmadan orijinal bir çözüm önerisi geliştirmek 

gerekmektedir.  

1.4. Beklenen Fayda Teorisi 

Beklenen fayda teorisi neoklasik iktisadın kabul ettiği insan tipi, 

rasyonel, istikrarlı, çok iyi tanımlanmış fayda fonksiyonlarının 

maksimize etmeye çalışan insan modelidir. Bununla birlikte psikoloji 

biliminde durumun bu şekilde olmadığını sürekli tartışılmaktadır. 

Piyasalarda yaşanan birçok anomalinin sebebi insan psikolojisinden 

kaynaklanabileceği göz önüne alınarak, aslında karar alma süreçlerinde 

psikolojik faktörlerin eklenmesiyle davranışsal finans kavramı da 

ortaya çıkmış oldu (Çelik, 2013: 21-22). 1700 yıllarında Daniel 

Bernoulli tarafından beklenen fayda teorisinin temelleri atılmıştır. 

Teorinin saltanatı 1979 yılında Kahneman ve Tversky tarafından 

geliştirilen beklenti teorisi ile sonlanmıştır. Öte yandan Neuman ve 

Morgenstein, kişilerin mal ya da hizmetlerin tüketiminden gelecekte 

elde edecekleri faydayı gözeterek satın alma kararı verdiklerini ortaya 

attılar. Bahsi geçen fayda yalnızca belirli ihtimallere göre tahmin 

edilebilir özelliği haizdir. Bu nedenle Neuman ve Morgenstein, 

belirsizlik ve risk durumlarında fayda fonksiyonunun tüketimin 

kararlarını açıklamada yeterli olmadığını savunarak, bu fonksiyonu 

beklenen fayda fonksiyonu ile mübadele etmişlerdir. Beklenen fayda 

teorisinde fayda kavramı, belirsizlik altında verilen bir kararın sonucu 

olan olası faydanın, olayın gerçekleşme olasılığı ile çarpılmasıyla elde 

edilen sonuç olarak ifade edilmektedir. Bu tanımlamada fayda, kardinal 

olarak ifade edilmektedir ve kişilerin rasyonel hareket ettiği 
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varsayımına bağlanmıştır (Altınöz ve Altınöz, 2019: 67-68). Bu teoriye 

göre, rasyonel bir optimizasyon süreci izleyen tüm iktisadi bireyler, 

karşılarına çıkan belirsiz zamanlarında, olayların gerçekleşme 

ihtimallerini Bayesyen yöntemlerle bulmaktadırlar. Bu bireyler, elde 

ettikleri olasılık değerleriyle, fenomenlerden elde edecekleri 

kazanımları çarparak beklenen faydalarını maksimize ederler 

(Bostancı, 2003: 3). Beklenen faydanın maksimizasyonu; finans 

çerçevesinde ele alındığında, finansal değerin riske karşı rasyonel 

yönetilmesi olarak ortaya konabilir. Yani iktisadi birey, risk algısını 

tutarlı değerlendirmektedir. Paranın marjinal faydası riskten kaçınan 

birey için negatif, risk seven birey için ise pozitiftir. Yatırımcılar, 

maksimizasyon sorununda parasal getirinin beklenen faydasını risk 

algılarına göre saptarlar ve yatırım kararlarını bu değerlendirmeye 

binaen verirler (Sefil ve Çilingiroğlu, 2011: 250). 

Basit bir örnekle anlatacak olursak eğer 1000 TL’ye sahip bir kişi %10 

oranında kazanma şansına sahip ise bu kişinin beklenen faydası 

0.10*1000TL = 100 TL’dir. Belirsizlik durumunda optimal karar verme 

şekli ise, örneğin %25 oranıyla 100 TL ve %10 oranında 1000 TL 

kazanma seçeneklerini düşünelim. Beklenen faydayı maksimize etmek 

isteyen rasyonel bir kişi, ikinci seçeneği tercih edecektir. Zira birincinin 

beklenen faydası 25 TL iken, ikinci seçeneğin 100 TL’dir (Döm, 2003: 

13). 
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1.5. Etkin Piyasa Hipotezi 

Markowitz'in Ortalama Varyans modeli ve Sharpe ve diğerlerini 

CAPM'si. 1990'da Nobel Komitesi tarafından büyük bilimsel değeri 

tanınan katkılardı. Aynı zamanda finansa üçüncü büyük katkı da kabul 

edildi. Ama bunu açıklamadan önce, son 25 yılda finans alanının 

gelişimine çok şey katan, ancak şimdiye kadar Nobel Komitesi'nin 

dikkatini çekmemiş, hak ettiğine inandığım dördüncü büyük katkı, 

halihazırda yayınlanmış ve mevcut bilgilere dayanan hiçbir basit 

kuralın normalin üzerinde getiri oranları üretemeyeceğini söyleyen 

Etkin Piyasalar Hipotezi’dir. Mekanik kâr fırsatlarının var olup 

olmadığına ilişkin bu puanda, finans eğitiminin başarılı borsa 

spekülasyonunun yolunu açabileceği umudu, 1950'lerde modern 

bilimsel temeller atılmadan önce bile bu alana olan ilgiyi sürdürmeye 

hizmet etti. Aslında, borsa fiyatlarının ilk sistematik koleksiyonu 

1930'larda Alfred Cowles Vakfı'nın himayesinde derlendi. 1940'larda 

ve 50'lerde ekonometri üzerine yapılan birçok temel araştırmanın 

özünde, Cowles'ın hisse senedi fiyatları endekslerinin yerini, Chicago 

Üniversitesi'ndeki Güvenlik Fiyatları Araştırma Merkezi'ninkiler gibi 

çok daha ayrıntılı ve bilgisayarlı veri tabanları çoktan almıştır. Bununla 

birlikte, bu yeni bilgisayarlı endeksler 1960'ların başında yaygın olarak 

kullanılmaya başlamadan önce bile, normalin üzerinde yatırım 

getirilerine yönelik mekanik yaklaşıma ciddi şekilde meydan 

okunuyordu. Bu meydan okuma, tuhaf bir şekilde, ekonomistler 

tarafından değil, Kendall ve Harry Roberts - hisse senedi fiyatlarının 

esasen rassal hareket ettiklerini savundu. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, 
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"Modeller" açısından ne kadar zengin görünse de, geçmiş hisse senedi 

fiyatlarının kaydının, gelecekteki hisse senedi fiyatları ve getirileri için 

hiçbir tahmin gücüne sahip olmadığı anlamına gelmekteydi. Ancak 

1960'ların sonunda, hisse senedi fiyatlarının bu terimin en katı tanımına 

göre rastgele hareket olmadığına dair kanıtlar açıktı. Özellikle uzun 

dönemli getirilerde bazı öngörülebilirlik unsurları tespit edilebilir. 

Başarılı borsa spekülasyonu için kamuya açık bilgilerin kullanılıp 

kullanılamayacağı konusu yeniden ifade edilmek zorundaydı -Eugene 

Fama (1965)'nın başrol oynadığı bir görev -adi hisse senetleri 

getirilerinin zaman serilerinde gözlemlenen rastgelelikten sapmalar 

olup olmadığı gibi- işlem maliyetlerinden sonra ve zaman içinde 

riskteki değişiklikler için uygun telafiden sonra gerçek kâr fırsatlarını 

temsil eder. Odak noktasının getirilerden maliyet ve riske göre 

ayarlanmış getirilere kaymasıyla, Etkin Piyasalar tartışması artık bir 

istatistik meselesi değil, ekonomi meselesi haline gelmişti. Ekonomiye 

bu geri dönüş, finansın Etkin Piyasa Hipotezinin, kendisine yöneltilen 

ampirik çalışmaların sürekli davullarına rağmen neden her zamanki 

kadar güçlü kaldığını açıklamaya yardımcı olur. Normal getirilerin 

üzerinde kazanç sağlayan bir mekanik kural bulduğunuzu varsayalım - 

ve binlerce araştırmacının geçmiş verilerden oluşan dağlar arasında 

dolaşırken, şu anda moda olan "momentum etkileri" gibi anormallikler 

ortaya çıkmaya devam edecek. Daha sonra taklitçiler, ekonomideki 

diğer herhangi bir ortamda olduğu gibi, normal getirilerin üzerindeki bu 

getirilere girecek ve rekabet edeceklerdir. Olağanüstü kârlar, nerede 

bulunursa bulunsun, kaçınılmaz olarak kendi çürümelerinin 

tohumlarını da beraberinde taşır (Miller, 2000: 11). 
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Sermaye piyasasının birincil rolü, ekonominin sermaye stokunun 

mülkiyetinin tahsis edilmesidir. Genel anlamda ideal, fiyatların kaynak 

tahsisi için doğru sinyaller sağladığı bir piyasadır: yani, firmaların 

üretim-yatırım kararları alabildiği ve yatırımcıların, şirketlerin 

faaliyetlerinin mülkiyetini temsil eden menkul kıymetler arasından 

seçim yapabildiği bir piyasadır. Menkul kıymet fiyatlarının herhangi bir 

zamanda mevcut tüm bilgileri "tamamen yansıttığı" varsayımı, 

fiyatların her zaman mevcut bilgiyi "tam olarak yansıttığı" bir piyasaya 

"etkin" denir. 1970 yılında, Fama tarafından ortaya atılan Etkin Piyasa 

Hipotezi, varlığını menkul fiyatların daima ulaşılır şeffaf ve eksiksiz 

bilgiler sunduğu zaman mümkün kılmaktadır (Fama, 1970: 383). 

Tesadüfi yürüyüş temeline dayanan bu teori, fiyat hareketlerindeki 

dağılımın benzer ve birbirinden bağımsız olduğunu ortaya atmaktadır. 

Bu bağlamda piyasalarda geçmişte rastlanan fiyat hareketleri ve 

eğilimlerinin gelecekte ortaya çıkacak fiyat değişimlerinin tahmininde 

kullanılmayacağını iddia etmektedir (Altınöz ve Altınöz, 2019: 64). Öte 

yandan rassal yürüyüş yaklaşımını ilk olarak ortaya atan Kendall 

(1953), 22 emtia ve hisse senedi fiyatlarına ait veri setleri üzerinde 

gerçekleştirdiği çalışmada, fiyat serilerinin birinden diğerine geçerken 

tesadüfi olarak hareket ettiğini ve fiyat hareketleri arasında sıfıra yakın 

ilişki olduğunu tespit etmiştir. 

Rassal yürüyüş teorisinde hisse senetlerinin rassal ve öngörülmesi 

imkansız olan bir yol izlediği varsayılır. Teoride ilave risk almaksızın 

piyasanın üzerinde getiri elde etmek mümkün değildir. Fakat teoriye 

karşı çıkanlar hisse senetlerinin zaman içinde belli trendler izlediğini, 
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bir başka deyişle hisse senedi yatırımları için dikkatli bir şekilde giriş 

çıkış noktalarının seçilmesiyle piyasanın üzerinde getiri elde etmenin 

mümkün olduğu varsayılır. Yani etkin piyasalar hipotezine göre bilgi 

bakımından finansal piyasalar etkin çalışmaktadır. Bu nedenle bono, 

senet gibi ticarete konu varlıkların mevcut bütün veriyi yansıttığı ve 

yeni bilgiye mümkün olan en yüksek hızla tepki verdiği söylenebilir. 

Dolayısıyla teoriye göre piyasada bulunmakta olan veriyi kullanarak 

umulandan fazla verim almak, şansın yardımı olmadan mümkün 

değildir. Etkin piyasalar hipotezine göre yeni bilgi şu anda bilinmeyen 

fakat gelecekte rassal olarak ortaya çıkan veri olarak tanımlanmaktadır. 

Neoklasik iktisadın temel varsayımlarından biri olan çok sayıda alıcı ve 

satıcının piyasada olması etkin piyasalar hipotezi için de geçerlidir. Söz 

konusu alıcı ve satıcıların tek başlarına piyasayı etkileme gücü 

bulunmamaktadır. Menkul kıymet enformasyonu hızlı ve çok düşük 

maliyetle elde edilmektedir. Teoride hisse senedi fiyatları açıklanan 

yeni bilgiye hemen tepki vermektedir. Etkin piyasalarda işlem giderleri 

minimum düzeydedir. Piyasaların kurumsal yapıları oldukça 

gelişmiştir. Bu tür piyasalarda vergiyle ilgili düzenleme yoktur ve 

finansal varlıklar tamamen bölüne bilmektedir. Etkin piyasalar 

hipotezine yönelik eleştirilere bakacak olursak, günümüz finans 

piyasalarında etkin piyasa hipotezinin geçerli olup olmadığı önemli bir 

tartışma konusudur. Etkin piyasa hipotezinin geçerli olması her şeyden 

önce söz konusu piyasalardaki işlem girdilerinin rekabete dayalı şekilde 

meydana gelmesi, veriler üzerinde tekelleşmenin olmamasına bağlıdır 

(Altınöz ve Altınöz, 2019: 65). 



İ S L A M İ  D A V R A N I Ş S A L  F İ N A N S :  
T e o r i d e n  P r a t i ğ e  Y e n i  B i r  P a r a d i g m a  | 15 

 

 

 

Etkin piyasalar hipotezine yönelik en temel eleştiriler, hipotezin 

varsayımsal olarak varlığını kabul ettiği rasyonel insan kavramına 

odaklanmaktadır. Yani yatırımcılar kararlarını her zaman rasyonel 

olarak veremediklerinden varlıkların değerlerini beklenen fayda 

teoremiyle ortaya çıkaramayacaklardır ve bu hesaplamaya dayanarak 

piyasadan aldıkları bilgiyi fiyatlara yansıtamayacaklardır. Öte yandan, 

son yıllarda yapılan araştırmalar, özellikle gelişmekte olan piyasalarda 

bilginin herkese aynı anda ve eşit biçimde ulaşamaması nedeniyle 

meydana gelen bilgi asimetrisinin, tam etkin piyasaların var olmasını 

imkânsızlaştırmaktadır (Sefil ve Çilingiroğlu, 2011: 251). 

1.6. Modern Portföy Teorisi  

Geleneksel finans teorisinin yapıtaşı olan diğer bir teori Modern 

Portföy Teorisidir. Harry Markowitz‟in (1952a) “Portfolio Selection” 

çalışması ile ortaya attığı bu teori, finansal varlıklarla oluşturulan bir 

portföyün beklenen getirisinin ve beklenen riskinin çeşitli varsayımlar 

ışığında hesaplanması esasına dayanmaktadır (Sefil ve Çilingiroğlu, 

2011: 251). Portföy analizi teorisi, esasen normatiftir; bireysel menkul 

kıymetlerin performansına ilişkin tahminlere dayalı olarak portföy 

seçimi için etkili teknikler açıklamaktadır. Portföy analistinin bakış 

açısındaki kilit unsur, hem beklenen getiriye hem de riske vurgu 

yapmasıdır. Burada tercih edilen bir risk ve beklenen getiri 

kombinasyonunun seçimi, son analizde, yatırımcının tercihlerine bağlı 

olmalı ve yalnızca analist tarafından yapılamaz. Bununla birlikte, 

analist, herhangi bir risk derecesi için beklenen en yüksek getiriyi vaat 

eden verimli portföy bulmaya çalışabilir ve çalışmalıdır. Portföy 
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analistinin görevleri bu nedenle (1) güvenlik performansı hakkındaki 

tahminleri portföy performansının tahminlerine dönüştürmek ve (2) çok 

sayıda olası portföy arasından verimli olanları seçmektir. Güvenlik 

analistinin görevi ise, menkul kıymetlerin performansları arasındaki 

karşılıklı ilişkiler dahil güvenlik performansına ilişkin gerekli 

tahminleri sağlamaktır. Burada yatırımcının görevi, risk ve beklenen 

getiri ile ilgili kendi özel hislerine dayanarak, verimli portföyler 

arasından en arzu edileni seçmektir (Sharpe, 1966: 119).  

Portföy teorisi ve belirsizlik altında rasyonel davranış teorisi Markowitz 

(1959)’in temel varsayımları arasında yer almaktadır. Her iki teorinin 

de temel kabulleri arasında, belirsizlik altında rasyonel karar verme ile 

ilgili aksiyomlar yatmaktadır. Yani rasyonel karar vericinin, nesnel 

olasılıkların bilinmediği durumlarda, kişisel olasılık inançlarını 

kullanarak beklenen faydayı maksimize ettiğini ifade eder. Varsayımlar 

arasında doğru olabilecek sınırlı sayıda hipotez olacağını ve nesnel 

olasılık varsayımlarını da hesaba katmaktadır. Markowitz (1952a) bu 

teorisinde, hem pozitif anlamda (yatırımcı davranışı hakkında bir 

hipotez olarak) hem de normatif anlamda (portföy seçimi için bir 

tavsiye olarak) ortalama varyansı önermektedir. Öte yandan Markowitz 

(1959) sonraki çalışmasında, yatırımcı davranışı hakkında olumlu bir 

hipotez olarak ortalama varyanstan bahsetmez. Yine Markowitz 

(1952a), ortalama varyansın normatif kullanımı için hiçbir gerekçe 

sunmayarak basitçe öneride bulunur. Ancak aynı Markowitz (1959) 

belirli koşullar altında, ortalama varyansın etkin sınırdan dikkatlice 

seçilmiş bir portföyün, yatırımcının beklenen faydasını yaklaşık olarak 
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maksimize edeceğini savunur. Markowitz (1952a) iki tür analiz 

sunmaktadır. İlki yatırımcıların gelecekteki getirilerin bugünkü 

değerinin yüksek ortalamasını ve düşük varyansını aradığını ifade eder. 

Diğeri, mevcut fırsatların (araçlara, varyanslara ve kovaryanslara göre) 

dengede olduğunu varsayar. Yani her dönemde aynı fırsatlar kendilerini 

sunar. Ancak aynı Markowitz (1959) yatırımcının bir bütün olarak oyun 

için beklenen değeri maksimize etmeye çalıştığını varsayar. Bu 

nedenle, ortalama varyansın yaklaşık olarak maksimize etmeye çalıştığı 

tek dönemli beklenen fayda fonksiyonu, dinamik programlama 

türetilmiş fayda fonksiyonu olmuştur.  

Modern portföy teorisinin eleştirilmesinin en önemli gerekçelerinden 

biri, teorinin ön kabullerinden biri olan etkin piyasalar varsayımının ve 

rasyonel yatırımcılarının varlığının gerçek hayatta geçerli olmamasıdır. 

Öte yandan, portföy getirisi hesaplanırken kullanılan geçmiş getiri 

verilerinin ortalamalarını alma yöntemi, beklenen gelecek getiri 

değerleri adına güvenilir olmayan tahminlerin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır (Miller, 2000: 11). Markowitz (1959)’in ortalama varyansı 

koşulsuz savunması mümkün değildir. Bu teoriyi desteklemek adına, 

portföyün tamamındaki getirilerin çoğunlukla, yatırımcının fayda 

fonksiyonunun ikinci dereceden bir yaklaşımla yeterince iyi tahmin 

edilebileceği bir aralıkla sınırlı olduğu ve bu aralıktan ara sıra 

sapmaların çok ciddi olmadığı durumların varlığını ileri sürer 

(Markowitz, 2010: 6). Ortalama varyansın geçerli olmadığı durumlarda 

hangi portföy seçim süreci kullanılabilir sorusuna yine Markowitz 

(2010)’in kendi önerilerini şu şekilde ifade etmek mümkündür. Risk-
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getiri analizlerinde diğer risk veya getirir ölçümlerini kullanmak (1), 

yatırımcının fayda fonksiyonunu açıkça belirlemek ve beklenen 

değerini maksimize etmek (2), optimizasyon yerine kısıtlama ve 

yönergeleri kullanmak (3) ve son olarak sezgisel olarak ilerlemek 

şeklinde özetlemektedir.  

1.7. Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli 

Portföy seçimi teorisi, risk koşulları altında sermaye varlıklarının 

fiyatlandırılması ve borsa fiyatlarının genel davranışı gibi üç alandaki 

değerlendirmelerin ortak özellikleri, elde edilen sonuçların yatırım fonu 

performansının değerlendirilmesi ile ilgilidir. Ne var ki yatırım 

fonlarıyla alakalı çalışmaların çok azı, ilgili alanlarla alakalı teorik ve 

ampirik çalışmalardan yararlanmıştır. Bu az yazarlardan biri olan 

Treynor, portföy analizi alanında elde edilen sonuçlardan yararlanarak, 

bir fon getirisinin oynaklığını basit ama anlamlı bir şekilde birleştirerek, 

daha önce kullanılan neredeyse hepsinden farklı olan yeni bir yatırım 

fonu tahmincisi önerdi (Sharpe, 1966: 119). Sharpe (1966) bahsi geçen 

modeli ampirik teste tabi tutarak daha da genişletmiştir. bu modelden 

yararlanarak İşletme biliminde önemli bir yeri olan Sharpe (1964), 

sermaye varlıklarını fiyatlandırma modelinin makro normatif modelin 

en güzel örneğini ortaya koymuştur. Sharpe, her yatırımcının bir 

Markowitz ortalama-varyans portföy seçicisi olduğu bir dünya hayal 

ederek modelini kurgular. Ayrıca, bu yatırımcıların hepsinin getiriler, 

varyanslar ve kovaryanslar konusunda aynı beklentiyi paylaştığını 

varsayar. Ancak portföy seçiminin girdileri aynıysa, her yatırımcı tam 

olarak riskli varlık portföyüne sahip olacaktır. Aynı zamanda tüm riskli 
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varlıkların birileri tarafından tutulması gerektiğinden, sonuç olarak, her 

yatırımcının ödenmemiş oranlarda hem riskli menkul kıymetin bir 

kısmı olan ‘piyasa portföyüne’ sahip olduğudur. Elbette ilk başta 

herkesin aynı portföye sahip olduğu önermesi, peşinden gitmeye 

değmeyecek kadar gerçekçi görünmüyor. Bununla birlikte ilk önce, 

teklifin yalnızca riskli varlıkların elde tutulması için geçerli olduğunu 

unutmamalıdır. Her yatırımcının aynı derecede riskten kaçındığını 

varsaymaz. Yatırımcılar, piyasa portföyündeki riskli hisse senetlerinin 

yanı sıra risksiz tahviller de bulundurarak taşıdıkları risk derecesini her 

zaman azaltabilirler; ve risksiz varlığın negatif tutarlarını elinde tutarak, 

yani piyasa portföyündeki varlıklarını ödünç alarak ve kaldıraç 

kullanarak risklerini arttırabilirler. İkincisi, piyasa portföyüne yatırım 

yapmak artık garip değildir. Doğa, sanatı adeta taklit etmiştir. Sharpe’ın 

çalışması ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra, piyasa, piyasadaki tüm 

hisseleri olağanüstü oranlarında tutmaya çalışan yatırım fonlarını 

meydana getirdi. Bu tür endeks fonları veya pasif yatırım stratejileri, 

genellikle isimlendirildikleri gibi, şimdi büyük ve artan sayıda yatırımcı 

tarafından, bilhassa da, ABD emeklilik fonları yatırımcıları tarafından 

benimsenmektedir (Miller, 2000: 10). 

Portföy analizi teorisinden sonra eleştirilmesine ve yeni alternatiflerin 

geliştirilmesinde önemli bir rolü olan Sharpe çalışmasında (1966), bir 

yatırım fonunun yatırımcılarının tercih modellerini pratik olarak 

doğrudan belirleyemeyeceğini vurgulamaktadır. Yine bu durum 

gerçekleşse bile, aralarında önemli farklılıklar olabileceğini ifade 

etmiştir. İdeal alternatifin yatırım fonu yönetiminin riske ve beklenen 
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getiriye yönelik bir tutum seçmesi ve ardından benzer tercihlere sahip 

yatırımcıları fonda hisse satın almaya davet etmesiyle süreç diğer yönde 

çalışmasıyla mümkün olacağını savunmuştur. Yani bir kayıtsızlık 

eğrileri modeli gibi bir uçta, sermaye, riske karşı beklenen getiri için 

tüm nispi tercih modelini tanımlamaya çalışabilir. Çok daha olası ve 

pratikte izleniyor gibi görünen bir yöntem, yalnızca fon portföyü için 

planlanan genel risk derecesinin bir tanımını içerir; sermaye daha sonra 

bu risk derecesi için etkin portföyü (yani, beklenen getirisi en yüksek 

olanı) seçmeye çalışır (Sharpe, 1966: 119-120). 

Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli (CAPM), tüm riskli varlıklar 

arasında beklenen getiri oranlarının dağılımının tek bir değişkenin 

doğrusal bir fonksiyonu olduğunu ifade eden bir yaklaşımdır. Yani, her 

bir varlığın piyasa portföyüne duyarlılığı veya ortak varyansı, bir 

menkul kıymetin riskinin doğal ölçüsü olan hesaplanan betadır. CAPM, 

yalnızca riskin doğasına ilişkin yeni ve güçlü teorik anlayışlar sunmakla 

kalmadı, aynı zamanda finans gibi yeni bir alanın geliştirilmesi için çok 

gerekli olan derinlemesine ampirik araştırma türüne takdire şayan bir 

şekilde kendisini ödünç verdi. Ayrıca, faydalar dar bir şekilde finans 

alanıyla sınırlı da değildir. CAPM'yi test eden büyük hacimli ampirik 

araştırma, hem teorik hem de uygulamalı ekonometride büyük 

yeniliklere yol açmıştır. Öte yandan bu modelin en önemli 

eleştirilerinden biri 30 yılı aşkın süre popüler olarak kullanılsa da, 

beklenen dönüşlerin kesiti için  bir risk faktörünü tanımlamak için 

yeterli olmamıştır. Her ne kadar üç faktörlü bir modelin verileri, tek 

faktörlü CAPM’dan daha iyi tanımlasa da, orijinal CAPM tarafından 
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uygulanan varlık fiyatlandırma teorisi üzerindeki etkisini takdirimizi 

azaltmamaktadır (Miller, 2000: 10). 

1.8. Geleneksel Finans Modellerinin Kritiği 

İktisat ve finans alanında uzun yıllar kullanılan beklenen değer teorisi, 

1950’lerden sonraki ampirik çalışmalar tarafından derinlemesine kritik 

edilmiştir. Bunlar arasında en çok dikkat çeken ve ön plana çıkan Allais 

ve Ellsberg paradoksudur.  

Allais paradoksu olarak literatüre geçen beklenen fayda teorilerinin 

insan davranışı ile nasıl ters düştüğünü gösteren bir çalışma yapılmıştır. 

Allais paradoksuna göre deneklerden sırasıyla aşağıdaki A, B, C ve D 

seçeneklerinden birini tercih etmesi istenmektedir (Aksoy ve Şahin, 

2009: 3). 

A) Bu seçeneği kesin olarak 1000000 $ kazanç elde edilecektir.  

B) B seçeneği %10 ihtimalle 5000000 $ kazanç elde edilecektir. 

%89 ihtimalle 1000000 $ kazanç elde edilecektir. %1 ihtimalle 

kazanç olmayacaktır.  

C) C seçeneği %11 ihtimalle 1000000 $ kazanç elde edilecek. %89 

ihtimalle kazanç olmayacaktır. 

D) Seçeneği %10 ihtimalle 5000000 $ kazanacak. Yüzde 90 

ihtimalle kazanç olmayacaktır.  

 

Allais A ve B durumunda deneklerin A’yı tercih etmesini beklemiş ve 

sonuç beklentileri doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Bu durumun sebebi 

ise A durumunda milyoner olmanın kesin olmasıdır. Halbuki beklenen 
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fayda (değer) teorisine göre B durumunun tercih edilmesi gerekirdi. 

Bununla tutarlı olarak ikinci durumda C’nin D’ye tercih edilmesi 

gerekirken D, C’ye tercih edilmiştir. Yani %10 ihtimalle 5000000 $ 

kazanç, %11 olasılıkla 1000000 $ kazanca tercih edilmektedir. 

Dolayısıyla burada beklenen fayda teorisinin varsayımları ihlal 

edilmekte ve bir paradoks ile sonuçlanmaktadır.  

Diğer önemli çelişkiyi de Ellsberg paradoksu oluşturmaktadır. Amerika 

askeri analiz uzmanı olan Daniel Ellsberg tarafından geliştirilen 

paradoksta, 90 adet (60 adet siyah ve sarı, 30 adet kırmızı) bilyenin 

bulunduğu bir kaptan bilye çekilmesi üzerine dayalı bir alternatif seçimi 

sunmaktadır. İlk seçenekte kırmızı bilye gelirse 1000 kazanma şansı, 

ikinci seçenekte siyah bilye gelirse 1000 kazanma şansı, üçüncü 

seçenekte kırmızı veya sarı gelirse 1000 kazanma şansı ve dördüncü 

seçenekte siyah veya sarı bile gelirse 1000 kazanma şansı alternatifleri 

ortaya konmuştur. Allias paradoksundan farksız bir sonuçla karşılaşmış 

ve beklenen fayda teorisine uymayan birinci ve dördüncü durum tercih 

edildiği tespit edilmiştir (Altınöz ve Altınöz, 2019: 71). Bu doğrultuda 

en nihayetin Kahneman ve Tversky (1979), belirsizlik altında karar 

verme üzerine yaptıkları araştırmada beklenti teorisini ortaya atarak 

geleneksel finans anlayışını iyiden iyiye ortadan kaldırmışlardır.  

Finansla ilgili teorilerin gelişmesinde en önemli rolu oynayan 

çalışmalar Friedman-Savage bulmacası, Von Neumann ve Morgenstern 

(1994) ve Bernoulli’nin fayda teorisi, Markowitz (1952b) varlık 

(servet) teorisi, Allais (1979) paradoksu ve Kahneman ve Tverky 

(1979), beklenti teorisi gibi teoriler geçmişten günümüze finans 
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yaklaşımlarının kümülatif ve tekamül eden yapısını ortaya koyar. 

Friedman-Savage bulmacası, nihai varlık konumu üzerinden 

tanımlanan içbükey fayda fonksiyonlarına dayanan geleneksel fayda 

teorisinin yanında bir diken durumundadır. Von Neumann ve 

Morgenstern (1994) Bernoulli’nin fayda teorisi temelinde beklenen 

fayda teorisini geliştirdi. Bu teori riske karşı tek tip bir tutumla tutarlı 

bir yapıdaydı. Bernoulli’nin fayda fonksiyonu tamıyla içbükeydir 

(Şekil, 1-a). Öte yandan Friedman-Savage bulmacası ise riske karşı tek 

tip tutumla tutarsızdır. Yani sigortalama ile piyango oynama arasındaki 

ilişkiye odaklana bu fonksiyon hem içbükey hem de dışbükey kısımları 

bünyesinde bulunduran bir fayda fonksiyonudur. İçbükey kısımlar, 

sigorta poliçesinin satın alınmasıyla ve dışbükey kısımlar, piyango 

biletlerinin satın alınmasıyla tutarlıdır (Şekil 1-b). Bu noktalara 

değinmek adına Markowitz (1952b), fayda fonksiyonunun bükülme 

noktalarından birini bularak Friedman ve Savage’in fonksiyonunu 

geleneksel servet fonksiyonu ile değiştirdi (Şekil 1-c). Bu fonksiyonda 

geleneksel servet statüko servettir. Yani genellikle var olan servettir 

(Shefrin ve Statman, 2000). 
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Kaynak: Lopes (1987) 

Şekil 1. Finansta Önemli Fayda Fonksiyonları 

Deneysel bir göreve iyi bir örnek, deneklere şuna benzer sorular soran 

Kahneman ve Tversky'den (1979) gelir: hangisini tercih ederdiniz, 

kesin olarak 3.000$ mı yoksa 4.000$ kazanma olasılığının %80'i mi? 

Denekler, kumarın beklenen faydası daha yüksek, .80 x 4.000 $ = 3.200 

$ olmasına rağmen kesinlikle 3.000 $'ı tercih ediyor. Bu tür tercihler, 

Bernoulli’in Fayda Fonksiyonu (1-a) 
Friedman-Savage’nin Fayda Fonksiyonu (Şekil 1-b) 

Markowitz’in Geleneksel-Zenginlik Fayda Fonksiyonu (Şekil 1-

c) 

Kahneman ve Tversky’nin Beklenti 

Teorisi Fayda Fonksiyonu Şekil 1-d 
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geleneksel olarak "riskten kaçınma" olarak etiketlenir. Deneysel 

psikologlar, riskten kaçınma davranışını iki yoldan biriyle açıklama 

eğilimindedir. Bazı riskli seçim teorileri, konuyu, sonuç dağılımındaki 

değişkenlik ile en sık tanımlanan bir yapı olan "risk" ile potansiyel 

getiriyi takas etmek olarak görür. Örneğin, Coombs'un (1975) "Portföy 

Teorisi", riskler arasındaki seçimlerin, beklenen faydayı en üst düzeye 

çıkarmak ile bireysel olarak belirlenmiş ideal bir risk düzeyine ulaşmak 

arasındaki bir uzlaşmayı yansıttığı öncülüne dayanmaktadır. Bu 

nedenle, düşük riski tercih eden yatırımcılar, tahvillerle ilişkili daha 

düşük ancak daha güvenli getirileri kabul etmek zorundayken, daha 

fazla riski tercih eden yatırımcılar, hisse senedi ve emtiaların daha 

yüksek ancak daha az güvenli getirilerini tercih edebilirler. Riski 

potansiyel sonuçlar arasındaki değişkenliğin bir fonksiyonu olarak 

gören teoriler sezgisel olarak çekicidir, ancak en iyi bilineni beklenen 

fayda teorisi olan ağırlıklı değer modellerine dayanan alternatif 

teorilerden daha az yaygın olarak kabul edilir. Beklenen fayda 

teorisinde, öznelerin beklenen değere benzer bir şeyi "hesapladığı" 

varsayılır, ancak nesnel dolar tutarlarını kullanmak yerine, genellikle 

dolar tutarlarıyla doğrusal olmayan bir şekilde ilişkili olan öznel tutarlar 

(veya yardımcı programlar) üzerinde çalışırlar. Fayda kavramının ilk 

kullanımı 1738'de Daniel Bernoulli tarafından yapıldı. Paranın 

değerinin mutlak olmadığını, kişinin halihazırda sahip olduğu miktara 

bağlı olduğunu savundu: "Ne kadar önemsiz olursa olsun servetteki 

herhangi bir artış, her zaman zaten sahip olunan malların miktarıyla ters 

orantılı olarak faydada bir artış sağlar" (Bernoulli 1967: 25). Bu görüş, 

sürekli bir kazancın, diyelim ki 1000 doların, fakir bir kişi için zengin 
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bir kişiden daha öznel bir değere sahip olacağını ima eder. Aynı 

zamanda, miktarların mutlak büyüklükleri büyüdükçe, bir sabitle 

farklılık gösteren para miktarları arasındaki sübjektif farklılıkların da 

küçüldüğünü ima eder. Başka bir deyişle, psikolojik olarak 1000$ ile 

2.000$ arasında, 10.000$ ile 11.000$ arasında olduğundan daha fazla 

fark vardır. Bernoulli'nin terimleriyle, paranın belirgin bir şekilde 

azalan faydası vardır. Bu, sabit artışların öznel değerinin giderek 

küçüldüğünü söylemenin kısaltmasıdır. Matematiksel olarak, fayda 

fonksiyonu (paranın nesnel değerini öznel değeriyle ilişkilendirir) 

negatif olarak hızlandırılır. Negatif olarak hızlandırılmış bir fayda 

fonksiyonu örneği, Şekil 1'in sol üst çeyreğinde gösterilmektedir 

(Lopes, 1987: 3-4). 

Bernoulli'nin fayda teorisi, riskten kaçınmayı öngörür. Bunu sezgisel 

olarak anlamak kolaydır. 0,5'lik 2.000$ kazanma şansı ve 0,5'lik hiçbir 

şey kazanmama şansı sunan bir kumar düşünün. Kumarın beklenen 

değeri 1.000 $'dır, ancak Bernoullian fayda fonksiyonuna sahip olan 

herkes için öznel olarak daha az değerlidir. Bunun nedeni, 1.000 doların 

öznel değerinin, hiçbir şey ile 2.000 dolar arasındaki mesafenin 

yarısından fazla olmasıdır. Bu nedenle, 1.000$'lık fayda, hiçbir şeyin 

faydasının ve 2.000$'lık faydanın ortalamasından kesinlikle daha büyük 

olmalıdır (beklenen faydanın tamamı budur; faydaların meydana gelme 

olasılıklarına göre ağırlıklandırıldığı bir ortalama). Bununla birlikte, bir 

sorun, insanların her zaman riskten kaçınmamasıdır. Örneğin, piyango 

biletlerinin, matematiksel olarak adaletsiz olduğu iyi bilinmesine 

rağmen -bu, elbette, çarpık oldukları anlamına gelmez, ancak yalnızca 
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biletin fiyatının, beklenen faydadan daha fazla olduğu anlamına gelir- 

satın alırlar. İnsanlar bazen olumsuz sonuçları olan riskler arasından 

seçim yaparken (gelenekselde olduğu gibi) "risk arayıcı" olurlar 

(Markowitz, 1959; Williams, 1966; Kahneman ve Tversky, 1979). 

Örneğin, birçok insan, riskli kaybın beklenen değeri (3.200$) kesin 

kayıptan daha büyük olsa bile, 3.000$ kaybetmektense %80'lik bir 

ihtimalle 4.000$ kaybetmeyi tercih eder. Risk arama tercihleri, ağırlıklı 

değer teorileri ile iki farklı şekilde açıklanabilir. Fayda fonksiyonunun 

bir yolu da her zaman negatif olarak hızlandırılmadığını, bunun yerine 

bir veya daha fazla pozitif hızlanma bölgesine sahip olduğunu 

söylemektir. Bu tür enteresan fayda fonksiyonlarının üç örneği Şekil 

1'de gösterilmiştir. Sağ üst kadrandaki fonksiyon Friedman ve Savage 

(1948), sol altta Markowitz (1952b), sağ alt kadranda ise Kahneman ve 

Tversky (1979). Bu işlevlerin her biri, bir veya daha fazla negatif 

hızlanma bölgesine (sigorta satın alma ve kumarın reddedilmesi gibi 

riskten kaçınma davranışını öngören) ve bir veya daha fazla pozitif 

ivme bölgesinde (kumar satın alma, özellikle çok küçük olasılıklarda 

çok büyük ödüller sunan uzun atışlar gibi risk arama davranışına) 

tahminler sunar. Risk arama seçeneklerini açıklamanın bir başka yolu, 

insanların kumarları değerlendirirken kullandıkları ağırlıkların nesnel 

olasılıklarla aynı olmadığını varsaymaktır. Bu nedenle, insanlar 

(iyimser olarak) kazanma olasılığına objektif olarak haklı olduğundan 

daha fazla ağırlık verdikleri için piyango bileti satın alabilirler. 

Sübjektif olasılıkların belirtilen olasılıklardan farklı olabileceği fikri, 

öznel olarak beklenen fayda teorisi ile tutarlıdır (Savage, 1954). Ayrıca, 

olasılıklara bağlı öznel değerlerin olasılıklar gibi davranmadığı daha 
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genel ağırlıklı faydalı modellerle (Karmarkar, 1978; Kahneman ve 

Tversky, 1979) tutarlıdır. Özetlemek gerekirse, çoğu deneyci, riskli 

seçimi, kumarları değerlendirmek için yapısal olarak beklenen değerleri 

hesaplamaya benzer bir içsel süreç öne sürerek açıklar. Ancak, nesnel 

değerlerin yerini, nesnel karşılıklarından nicel olarak farklı olan 

yardımcı programlar ve olasılık ağırlıkları gibi öznel değerler alır 

(Lopes, 1987: 4-5). 

Klasik finansal teorilere alternatif olarak çalışan Kahneman (2017: 366-

368), mevcut sitemde önde gelen çalışmalardan da yararlanarak 

boşlukları ve yeni çözüm önerilerini tespit etmiştir. Çalışmada ortaya 

attığı Dörtlü Model yaklaşımıyla insanların seçimlerini ve davranışsal 

finans paradigmalarını yeniden tanımlamıştır. İlgili model şu şekilde 

ifade edilmiştir; 

Beklenti teorisi üzerinde çalışmaya başladığımızda çabucak iki sonuca 

vardık. İnsanlar varlıktan çok kayıp ve kazançlara değer verirler ve 

sonuçlara atfettikleri karar ağırlıkları olasılıklardan farklıdır. Bu 

fikirlerin ikisi de tümüyle yeni değil değildi. Ama birlikte ele 

alındıklarında Dörtlü Model diye adlandırdığımız kendine özgü bir 

tercih modelini açıklıyorlardı.  
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Şekil 2. Tercihlerde Dörtlü Model 

Kaynak: Kahneman (2017: 367). 

- Her bir hücredeki üst satır, aydınlatıcı beklentiyi gösteriyor.  

- İkinci satır, beklentinin uyandırdığı odaktaki duyguyu tanımlıyor.  

- Üçüncü satır, kumar ile onun beklenen değerlerine karşılık gelen 

kesin kazanç (ya da kayıp) arasında (Örneğin %95 olasılıkla 

kazanma ile kesin olarak 9500 $ kazanma arasında) bir seçme 

şansı verildiğinde çoğu kişinin nasıl davrandığını belirtiyor. Eğer 

kesin şey tercih edildiyse, seçimler için riskten kaçınma; kumar 

tercih edildiyse, risk peşinde koşma denir.  

- Dördüncü satır, bir sulh hukuk davasında çözüm üzerine tartışan 

bir davalı ile davacının beklenen tutumlarını tarif ediyor.  

 

Tercihlerde dörtlü model beklenti teorisinin temel başarılarından biri 

sayılır. Dört hücrenin üçü tanıdıktır dördüncüsü (üst sağ) ise yeni ve 

beklenmedikti. 



 

30 | Ö ğ r .  G ö r .  D r .  K a y h a n  A H M E T O Ğ U L L A R I  

 

- Üst soldaki Bernoulli’nin bahsettiği fayda teorisidir. İnsanlar 

büyük bir kazanç elde etme olasılığı yüksek olan beklentileri göz 

önüne alırken riskten kaçınırlar. Kesin kazanca kenetlenmek için 

kumarın beklenen değerinden daha azını kabul etmeye razı 

olurlar.  

- Alt sol hücredeki olabilirlik etkisi, piyangoların neden gözde 

olduğunu açıklıyor? Büyük ödülün miktarı çok yüksek olduğunda, 

bilet alanlar kazanma olasılıkları çok düşük olduğu gerçeğine 

kayıtsız görünürler. Piyango bileti, olabilirlik etkisinin nihai 

örneğidir. Biletiniz yoksa kazanamazsınız. Biletle bir olasılığınız 

olur ve olasılığın küçücük ya da sadece küçük olması pek fark 

etmez. İnsanların bir biletle elde ettikleri kazanma olasılığından 

ibaret değildir. Elbette aynı zamanda kazanmayı keyifli bir 

şekilde hayal etme hakkıdır.  

- Alt sağdaki hücre sigortanın satın alındığı yerdir. İnsanlar 

sigortaya beklenen değerden çok daha fazlasını ödemeye 

hazırdırlar. Sigorta şirketleri böylelikle masraflarını çıkarır, kar 

ederler. Burada yine insanlar olanaksız bir felakete karşı 

korunmadan fazlasını satın alırlar; bir endişeyi ortadan kaldırır 

ve gönül rahatlığı alırlar.  

- Üst sağ hücredeki sonuçlar ilk başlarda bizi şaşırttı. Piyangonun 

tercih edildiği alt sol hücre haricinde, kayıptan kaçınma 

açısından düşünmeye alışmıştık. Kötü seçeneklerden yana 

seçimlerimize baktığımızda kazanç alanından riskten ne kadar 

kaçınıyorsak kayıp alanında o kadar risk peşinde koştuğumuzu 

çabucak fark ettik. Uygunsuz beklentilerle risk peşinde 
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koşulduğunu gözlemleyen ilk kişiler biz değildik. Bu olguyu en az 

iki yazar bildirmiş ama üzerinde pek durmamışlardır. Ancak biz 

risk peşinde koşma bulgusunu yorumlanması kolay hale getiren 

bir çerçeveye sahip olduğumuz için şanslıydık ve bu 

düşünüşümüzde bir dönüm noktası oldu. Gerçekten de bu etki için 

iki neden tespit ettik. 

 

Birincisi kesin kaybın çok iticiliğinden duyarlılıktaki azalmadır. Çünkü 

900 dolarlık bir kayba verilen tepki, 1000 dolarlık bir kayba verilen 

tepkinin %90’ından daha şiddetli olacaktır. İkinci unsur daha da güçlü 

olabilir: %90 oranında bir olasılığa karşılık gelen kar ağırlığı sadece 

71’dir, yani olasılıktan çok daha düşüktür. Sonuç olarak kesin bir kayıp 

ile yüksek olasılıkla daha büyük bir kayıp içeren bir kumar arasındaki 

tercihi değerlendirdiğinizde, azalan duyarlılık kesin kaybı daha itici 

kılar ve böylece kesinlik etkisi kumarın iticiliğini azaltır. Sonuçlar 

olumlu olduğunda ise aynı iki unsur kesin şeyin çekiciliğini artırır, 

kumarınkini azaltır. Hem değer fonksiyonunun biçimi hem de karar 

ağırlıkları, Şekil 1’in üst satırında gözlemlediğimiz modele katkıda 

bulunur. Alt satırda ise iki faktör zıt yönlerde etki eder; azalan 

duyarlılık kazançlar için riskten kaçınmayı, kayıplar için risk peşinde 

koşmayı desteklemeyi sürdürür. Ancak düşük olasılıklara fazla ağırlık 

verilmesi bu etkinin üstesinden gelir ve kazançlar için kumar, kayıplar 

için ihtiyat kalıbını meydana getirir. Birçok talihsiz insani durum üst 

sağ hücrede gelişir. Burası çok kötü seçeneklerle karşı karşıya kalan 

insanların umutsuz kumar oynayarak büyük bir kayıptan kaçınmanın 

küçücük umudunu ve işleri beter etmenin yüksek olasılığını kabul 
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ettikleri hücredir. Bu tür bir riske girmek idare edilebilir başarısızlıkları 

sıklıkla felakete dönüştürür. Kayıpları azaltma zamanının geldiğine dair 

mantıklı bir karar vermek için büyük kesin kaybı kabul etme düşüncesi 

fazlasıyla acı verici, tam bir rahatlama umudu ise fazlasıyla baştan 

çıkarıcıdır. Piyasadaki payını daha üstün bir teknolojiye kaptıran 

şirketlerin beyhude arayı kapatma çabaları yetmezmiş gibi geride kalan 

varlıklarını da çarçur ettikleri yer de bu noktadır. Yenilgiyi kabul etmek 

çok zor olduğundan, savaşta kaybeden taraf, öteki tarafının zaferinin 

kesin ve yalnızca zaman meselesi olduğu noktayı geçene kadar, uzun 

süre mücadele eder (Kahneman, 2017: 369). 
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BÖLÜM II 

 

2.1. Giriş 

Günümüzde baskın olan finans akımı 17. Yüzyıl sonrası artan pozitivist 

anlayışın her alanda olduğu gibi finans alanında da inançlardan, 

metafizikten ve psikolojiden bağımsız bir disiplin olarak doğmuştur. 

Aydınlanma süreciyle beraber bilimsel bilgi kaynaklarının sadece akıl, 

gözlem ve deneysel metodolojilere dayandığı varsayılmıştır. Bu 

kapsamda Newton fiziğinin sosyal bilimlere uyarlanması sonucu da 

finans öğretisi bir bilim olarak ortaya çıktı. Bu batı kaynaklı pozitivist 

paradigma, kendi mahallesinde çok ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. 

Karl Popper’in ‘yanlışlanabilirlik’ yaklaşımı, Thomas Khun’un 

‘paradigma’ kavramı, Feyerabend’in ‘her şey gider’  ilkesi ciddi 

manada pozitivist paradigmaya meydan okumuştur. Bu alternatif 

yaklaşımlar, bilhassa krizlerden sonra kritik biçimde ilgi odağı olmaya 

başlamıştır. Gerçekten de adil ve sürdürülebilir bir ekonomik sistem ya 

da modelin mevcut pozitivist yaklaşımla mümkün olmadığına 

geçmişten günümüze sürekli dünya krizlerinin artması ve derinleşmesi 

pratik örnekler sunarken, davranışsal finans ve ekonomi disiplinin 

ortaya çıkması da teorik olarak önemli değişiklere zemin hazırlamıştır 

(Saraç, 2018: 5). 

Klasik iktisat teorisinde pozitivizm hakimdir. Bu yapının insan unsuru 

rasyonel hareket eder ve ekonomik güdüleri ön plandadır. Bu teorinin 

daha da yerleşmesinde Adam Smith’in 1776’da ortaya attığı ‘Ulusların 

zenginliği’ kitabı oldukça önemli bir rol oynamıştır. Burada İnsanların 
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ekonomik davranışlarının şahsi çıkar ya da bencillikle alakalı 

olabileceği vurgulanmıştır. Öte yandan Smith’in bu eserden daha önce 

ortaya attığı (1759) ‘Ahlaki Duygular’ kitabında davranışsal ekonomi 

varsayımlarından olan kaçınma tanımlanmıştır. Burada aynı yazarın bir 

inanca dayanmanın önemi, ekonomik ilişkilerde ahlaki temellerin 

varlığı, tek Yaradan’ın emirlerine uyulduğunda hak ve adaletin 

sağlanabileceğine yapılan vurgular göz ardı edilmiştir. Hatta Smith’in 

‘görünmez el’ ifadesinin İlahi bir eli kastedebileceği de 

değerlendirilmiştir (Oslington, 2018: 60). Bu bağlamda inanç ve 

kâinatın düzenini sağlayan bir İlah’a dayalı prensiplerle finansal 

davranışların şekillenmesi klasik ekonomi, finansa ve davranışsal 

finansa bir tamamlayıcı rol üstleneceği düşünülebilir. Öyle ki klasik 

ekonomi ve finansın kurucuları da iyi incelendiğinde bir teolojik 

doktrinden yararlandığı gözlenebilir. Aynı şekilde davranışsal finans 

paradigması da bilişsel ve duygusal kısa yollardan bahsetmekte ve 

zihnin yapısını birinci ve ikinci sistem olarak ele almaktadır. Olayları 

derinlemesine analiz edip detaylıca sağlıklı düşünme modeline uyan 

sistem iki, aslında İslam inancının en önemli argümanlarından olan 

işlerin yürütülmesinde teenni ve itidali (orta hali) seçmek 

yaklaşımlarına benzemektedir. Sistem bir ise, nefsi ve hevayı 

dinleyerek anlık hazlara odaklanan bir yaklaşımla bağdaşmaktadır. Bu 

noktada davranışsal finansal yaklaşımın İslami bir modelle 

değerlendirilmesi, Daniel Kahneman’ın (2011) ‘Hızlı ve Yavaş 

Düşünme’ adlı eserinde vurguladığı hızlı, sezgisel ve duygusal olan 1. 

Sistem’den ziyade; daha yavaş, daha kontrollü, daha mantıklı olan 2. 

Sistem’e ışık tutmaktadır (Ahmetoğulları, 2021: 402). Aynı zaman 
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İslami finansın temellerinden olan etik davranışa da vurgu yapılmıştır. 

Her nedense bu davranışsal ve etik ekonomi vurgusu, pozitivist 

düşüncenin hakim olduğu bilim dünyasında ve ekonomi alanında hak 

ettiği değeri bulamamıştır. Esasında geleneksel finans modeli, insanın 

rasyonel düşünüp rasyonel kararlar aldığı ‘homo economicus’ modelini 

benimser (Gazel, 2016: 1). Bu düşüncenin özünde ise, ekonomik 

faaliyetleri içerisinde bireyler kendi çıkarlarını kovalayan, yakaladığı 

mutluluğu ve refahı yükseltmeyi arzulayan, hali hazırdaki gelirini 

maksimize etmeye çabalayan rasyonel davranışlar sergiler. Bireylerin 

çıkarlarını maksimize etmeye çalıştığını varsayan bu yaklaşımların en 

büyük handikabı ise, sabit varsayımlar altında modeller geliştirilmesi 

ve getiri-risk, kazanç ve kayıp konusunda tahminlerde bulunmasıdır. 

Geleneksel finansın temelini oluşturan bu modeller, modern portföy 

teorisi, sermaye varlıklarını fiyatlandırılma ve arbitraj fiyatlandırma 

modeli, oyun teorisi, beklenen fayda teorisi ve etkin piyasalar 

hipotezlerinden oluşmaktadır. Ana düşüncesi aynı olan bu modeller 

özünde sistematik hatalar yapmayan, karşılaştıkları bilgileri aynı 

rasyonellikle değerlendiren ve yorumlayan bireyler olarak kabul 

etmektedir (Aydın ve Ağan, 2017: 1).  

Ekonomik ve finansal karar alma sistemi, topluma özgü inançları, 

değerleri, kaygıları ve her bir bireyin davranışlarını dikkate almak 

gereklidir. Bireylerin ekonomik amaçları davranışlarıyla şekillenmekte 

ve karar alma süreçleri mantık, duygular, sezgiler, bilgi ve deneyimler 

gibi faktörlerle ortaya çıkar. Finansal karar almada ise, bireylerin 

ekonomik ve finansal göstergelerin yanı sıra kendi iç dünyaları, 
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tecrübeleri ve algılayış farklılıkları da rol oynamaktadır. Bu kapsamda 

ekonomik modeller değerlendirildiğinde, her durumda kendini düşünen 

ve faydayı maksimize etmeye çalışan rasyonel birey üzerinden bir 

ekonomik model oluşturmak güçleşmiştir. Öyle ki, geleneksel finans 

teorilerinin finans piyasalarındaki volatiliteleri kestirmekte yetersiz 

kalmasına mukabil, bilhassa deneysel ve bilişsel psikolojiyle elde 

edilen kanıtlar daha iyi çözümler üretmiştir (Aydın ve Ağan, 2017: 1). 

Psikolog Kehnaman ve Tversky (1979), ortaya attıkları beklenti teorisi 

ile, bireylerin yatırım kararlarını alırken her zaman rasyonel hareket 

etmeyebileceklerini ve sistematik hatalar yapabileceklerini teyit 

etmişlerdir. Bir sonraki aşamada davranışsal finansın diğer kilometre 

taşı olan De Bondt ve Thaler (1985)’in ‘Finansal piyasalar aşırı 

reaksiyon gösterir mi?’, adlı çalışmasıyla, davranışsal finans iyiden 

iyiye finansal piyasalara girmiş oldu. Öyle ki, insanların borsada 

beklenmedik ve çarpıcı olaylara sistematik olarak aşırı tepki 

verdiklerini ve bu durumun derin ve şaşırtıcı hisse senedi verimsizliği 

sonuçlarına yol açtığı gözlenmiştir. Diğer taraftan Kehnaman ve 

Tversky (1981), aynı problemin farklı şekilde lanse edilmesiyle, gerek 

karar algılamasında, gerek olasılık ve sonuçların değerlendirilmesinde 

psikolojik ilkelerin, öngörülebilir sapmalar ürettiğini göstererek nihai 

çerçeveyi çizdiler. Sonraki aşamalarda beyne psikolojik ve diğer 

etmenler davranışsal finansın etkisini güçlendirmek için sürece dahil 

edilmiştir (Ahmetoğulları, 2021: 402). 
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2.2. Davranışsal Finans 

Davranışsal finans, finansa yeni bakış açısı kazandırmıştır. Bu 

yaklaşımda bir oyuncu karar verirken piyasa oyuncusunun davranışsal 

yönlerini göz önünde bulundurarak pratik ve geleneksel finans 

teorilerini tamamlamaya çalışır. Yani piyasaların çıkarları 

doğrultusunda karar verme sürecini arttırmak adına psikolojik 

müdahalelerin finansal piyasalar üzerindeki sonuçlarını anlamak ve 

tahmin etmek için her bireyin veri toplama ve analiz etme sürecini ve 

bu veri sürecinden üretilen bilgilerin kararlarını nasıl etkilediğini 

dikkate alan yaklaşımdır (Olsen, 1998).  

2.2.1. Beklenti Teorisi 

 

Beklenen fayda teorisinin insan davranışını açıklama konusunda 

yetersizliğinden sonra, Kahneman ve Tversky 1979’da beklenti 

teorisini ortaya attılar. Teori esasında insanların kazançtan çok kaybı 

tarttığını ileri sürmektedir. Bu nedenle, insanlar algılanan kayıptan daha 

fazla algılanan kazancın peşinden gitmek için kararlar alma 

eğilimindedirler. Kaybın kazanmaktan daha önemli bir duygusal etkiye 

sahip olduğunu söylemek mümkündür. Yani aynı seçenekler, biri 

algılanan kazançla, diğeri algılanan kayıpla iki farklı şekilde 

sunulduğunda, oyuncu, sonuçta aynı seçenek olsa bile, kesinlikle 

algılanan kazançlı seçeneği seçecektir. Mesela, sonucunda oyuncuya 

250 TL sağlayan, ancak iki seçenekli bir oyun teklif ettiğinizde, ilk 

olarak oyuncuya doğrudan 250 TL verirsiniz. İkincisinde 500 TL 

kazanıp 250 TL kaybetmesi durumunda ilk seçenek daha cazip 
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gelmektedir. Ayrıca beklenti teorisinin varsayımlarında biri de, 

bireylerin çoğu kazanç için riskten kaçınmalarıdır. Mesela, Oyunculara 

iki piyango seçeneği arasında seçim yapmaları istenmiştir. İlk 

seçenekte kayıp oyunu olarak adlandırılan 3000 TL kazanma olasılığı 

%25, ikinci seçenek ise %20 olasılıkla 4000 TL kazanma olasılığı 

sunulmuştur. Sonuç olarak bireylerin %65’inin ikinci seçeneği (4000, 

%20) tercih ettiğini gördüler. Algılanan kazanç durumunda ise 

sonuçların değiştiğini gözlemlemişlerdir. Mesela, %100 olasılıkla 3000 

TL ve %80 olasılıkla 4000 TL kazandılar. Bu senaryoda da oyuncuların 

%80’i ilk seçeneği (%100, 3000) tercih ettiler. Bu oyunların sonuçları, 

kazanç durumunda 4000x0.80>3000x1 ve kayıp durumunda 

4000x0.20>3000x0.25 olarak gerçekleşmesiyle beklenen fayda 

teorisine ters düştü. Bu durum beklenti teorisi olarak adlandırılan 

bireylerin kayıp durumunda risk alan ve kazanç durumunda riskten 

kaçınana kişiler olduğunu ortaya koydu.  

Rasyonel seçimden sapmaların çoğu beklenti teorisi ile ortaya 

çıkarılmaktadır. Beklenti teorisi insanların belirsizlik altında nasıl karar 

verdiklerini açıklamaya çalışan bir teoridir. Beklenti teorisi davranışsal 

finansın en iyi resmedildiği yapıdır. En önemli özelliği ise teorik 

öğelerle psikolojinin önemli özelliklerini birleştirilmesidir 

(Mullainathan ve Thaler, 2000: 6). Hülasa bu teori, insanların kazançlar 

ve kayıplar farklı olasılık düzeylerinde farklı ağırlık verdiklerini ortaya 

koymuştur. Bunun yanında beklenen riskten ziyade algılanan riskin 

hesaba katılması gerektiği öne sürülmüştür (Döm, 2003: 1). Beklenti 

teorisi kayıpların ve kazançların olduğu eksenler ile yatırımcıların riske 
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karşı tutumlarını ve davranışlarını açıklamaktadır (Gazel, 2016: 9). 

Beklenti teorisinin diğer ana hipotezi değer fonksiyonudur (Kahneman 

ve Tversky, 1979). Değer işlevi, referans noktasını ifade eder. Referans 

noktası, bireylerin öznel inanç ve izlenimlerinin belirlediği psikolojik 

bir noktadır. Burada herkes karşılaştırma amacıyla referans noktasını 

belirler. Örneğin, sabit bir miktar para, bir milyon dolar noktası gibi bir 

servet eşiğini temsil eder ve bu referans noktasının altındaki 

yatırımcılar için risk alırlar; referans noktalarını aşmak için daha fazla 

risk iştahına sahip olacaklardır. Bu noktanın üzerindeki bireyler için, 

ancak yine de bunu referans noktaları olarak kabul ederken, bireyler 

riskten kaçınacak ve temkinli olacaktır (Kahneman ve Tversky, 1979). 

Bu, bir bankayla uğraşmanın patronaj faktörlerini anlamada önemli bir 

yön olabilir, çünkü rasyonel müşteriler, yeni bir banka için alışveriş 

yaparken referans noktası olarak mevcut bankalarının fiyatlarını alırlar.  

Şekil 3. Kuramsal Değer Fonksiyonu 

Kaynak: Kahneman ve Tversky, 1979: 279. 
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Beklenti teorisinin temel çıkarımı bireylerin riskten kaçınma 

eğilimlerinin fazla olduğudur. Beklenti teorisinin üç temel özelliği 

bulunmaktadır. Bu özellikler aynı zamanda Şekil 1’deki kuramsal değer 

fonksiyonunu da açıklamaktadır.  

• Bireyler yatırımlarında geldikleri son noktayı bir referans 

noktası olarak tayin ederler. Böylece değer fonksiyonu toplam 

varlığı değil de kazanç ya da kayıplardan oluşmaktadır.  

• İnsanlar kayıplardan kaçınma eğiliminde olduklarından, 

kayıplara, kazançlarından daha fazla duyarlılık 

göstermektedirler. Bu nedenle değer fonksiyonu kayıplar için 

getirilere göre daha diktir. Yani kayıpların verdiği acı, 

kazançların verdiği mutluluktan daha fazladır. Birçok çalışma 

ile kayıpların verdiği acının, kazançların verdiği mutluluktan 

daha fazla olduğu ortaya konulmuştur (Kahneman ve Tversky, 

1979; Nofsinger, 2005; Benartzi and Thaler, 1995). 

• Değer fonksiyonunu nitelendiren eğri kazanç bölgesi için iç 

bükey kayıp bölgesi için dış bükey olarak belirmiştir. Bu durum 

insanların kazanç ve kayıplar arasında risk altında karar 

verirken, riskten kaçınma eğiliminde olduklarını gösterir. 

Örneğin yatırımcılar 300 TL kazandıkları zaman kendilerini iyi 

600 TL kazanırlarsa çok iyi hissetmektedirler. Ancak 600 TL 

kazandıklarında 300 TL kazanmış olmanın verdiği sevincin tam 

olarak iki katını hissetmemektedirler (Kahneman ve Tversky, 

1979; Nofsinger, 2005).  
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Kuramsal değer fonksiyonun da eğimin kayıp bölgesine daha dik 

olduğunu görüyoruz. Bu durum kazançların insanları risk almada daha 

az istekli yaptığına işaret ediyor. Nitekim yüksek kazancın verdiği ilave 

bir birimlik değer düşük kazanç ile ortaya çıkacak olan değer kaybından 

daha düşüktür. Öte yandan bu kayıplardaki artışın yatırımcıların risk 

almada daha fazla istekli duruma getirdiğini göstermektedir. Kayıp 

halindeki olumsuz bir durum yatırımı daha cazip hale getirebilir 

(Redhead, 2008: 35). Öyle ki kuramsal değer fonksiyonundaki S 

simgesi bu durumu açıklamaktadır. Şeklin bu yapısı kazanç ve kayıp 

durumlarındaki azalan marjinal duyarlılığı ortaya koymaktadır (Thaler, 

2000: 137). Bu keşifler, karar vermedeki bazı yatırımcı davranışlarının, 

özellikle de aşağıdaki bölümde daha ayrıntılı tartışılacak olan 

“Kayıptan Kaçınma” olarak adlandırılan nosyonun açıklanmasına 

yardımcı oldu. Aynı şekilde pişmanlık da beklenti teorisinin sunduğu 

bir başka kavramdır. 

 

2.2.2. Kayıptan kaçınma 
 

Tversky ve Kahneman (1991), belirsizlik durumunda karar vericinin 

davranışını açıklayabilecek bir teori formüle etmek istediler. Değer 

fonksiyonu eğimi, bireylerin kazanç ve kayıp değerlemelerindeki 

eşitsizliği gösterir. Deneysel deneyleri, insanların kaybı kazancın iki 

katı kadar tarttığını gösterdi, bu nedenle bir kişi bir doları kaybetmenin 

acısını 1 dolar kazanmanın zevkinin iki katı kadar tartacaktır. Beklenti 

teorisi bunu açıklayabilir, değer fonksiyonu yatırımcıların referans 

noktasının altındayken yukarı doğru eğimlidir. Yatırımcıların kazanç 

durumunda riskten kaçınacakları ve miyop görüşten muzdarip olacağı 
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da belirtildi. Tversky ve Kahneman'ın (1991) kayıptan kaçınmasına 

kavramına bir örnek de, Samuelson (1963) tarafından gösterildi. Bir 

arkadaşına 50/50 bahis teklif etti, kazanması durumunda 200$ alacak 

ve kaybetmesi durumunda 100$ kaybedecek. Bu arkadaş bahsi reddetti 

ve kabul etmek istemedi. Ama matematiksel bir bakış açısından, eğer 

olaylar bağımsızsa, bu arkadaşın bu bahislerden 100 tanesini yapmış 

olması ve ona neredeyse 5000$ civarında kazandırması gerekirdi. Bu 

olaylara verilen bu tür tepkiler Benartzi ve Thaler (1995) tarafından 

“miyop kayıptan kaçınma” olarak adlandırılmaktadır. Kayba karşı 

diğerlerine göre daha yüksek hassasiyet ve sonuçları sık sık 

değerlendirme eğiliminin bir karışımıdır. Yatırımcılar, bu mevcut tek 

dönemlik plandan sonra meydana gelebilecek tüm olasılıkları 

görmezden geldiklerinde miyop bir davranışa sahiptir veya miyoptur. 

Bu nedenle, çoğu yatırımcı bir elde tutma dönemi için proje yapar 

(Bodie vd., 2014). 

Miyopik kayıptan kaçınma olgusu iki kavramdan oluşur. Bunlar sözü 

edilen kayıptan kaçınma kavramı ve zihinsel muhasebe kavramıdır. 

Kayıptan kaçınma, insanların zararları ve kayıpları kazançlardan çok 

daha fazla tartma eğilimidir (Kahneman ve Tversky, 1979). Benartzi ve 

Thaler (1995) makalelerinde Mehra ve Prescott'un (1985) hisse senedi 

primi bulmacasının çözümünü tartışmışlardır. Öz sermaye bulmacası, 

tarihsel olarak T-bonoları gibi diğer hisse senetlerinden çok daha riskli 

olan bazı hisse senetleri üzerindeki primi açıklama girişimidir. 

Primdeki fark çok daha yüksektir ve sadece risk faktörleri ile 

açıklanabilir, bu nedenle buradaki prim, yatırımcılar için daha güvenli 
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T-Bonolardan ziyade hisse senetlerine yatırım yapmaları için bir teşvik 

olarak kabul edilir. Kayıptan kaçınma bakış açısından, yatırımcılar 

zarar eden hisse senetlerini elinde tutma ve kazanan hisseleri çok hızlı 

satma eğilimindedir. Shefrin ve Statman (1984) bu olayı yatkınlık etkisi 

olarak adlandırmıştır. Yatırımcılar bu hisse senetlerini bireysel olarak 

gözden geçirirler. Kayıptan kaçınma, kazanan değişken hisse 

senetlerini çok erken satmalarına, hisse senedi fiyatı üzerinde baskı 

oluşturmasına ve gerçek değerinin altına düşürmesine neden olurken, 

aynı kayıptan kaçınma faktörü, bu yatırımcıların, toparlanmalarını 

bekleyen kaybeden hisse senetlerine tutunmasını sağlar. Bu durum, 

hisse senedinin gerçek değerinin üzerinde bir hisse senedi fiyatına daha 

yüksek bir işaret koyar (Scott, Stumpp ve Xu, 1999). Burada ayrıntılı 

olarak bahsetmeye değer bir başka faktör de oyunun tanımlanma şekli, 

teklifin çerçevesidir (Tversky, Slovic ve Kahneman, 1990). Bu aynı 

zamanda zihinsel muhasebe olarak da adlandırılan şeydir ve bir sonraki 

bölümde tartışılacaktır. 

Kayıptan kaçınma kavramını örneklendirmek gerekirse, Karışık, bir 

beklentin basit bir örneği olarak aşağıdaki soruya tepkinizi inceleyelim. 

Diyelim ki bir yazı tura atmanız teklif ediliyor. Yazı gelirse 100 $ 

kaybedeceksiniz. Tura gelirse 150 $ kazanacaksınız. Bu oyun çekici 

midir, kabul eder misiniz? Bu seçimi yapmak için 150 $ kazanmanın 

yararının 100 $ kaybetmenin psikolojik maliyeti ile kıyaslamanız lazım. 

Bu konuda ne hissettiniz? Kumarın beklenen değeri açıkça olumlu olsa 

da kazanacağınız kaydedebileceğinizden daha fazla olduğu için 

muhtemelen hoşumuza gitmedi. Çoğu kişinin de gitmez. Bu oyunu 
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reddetmek ikinci sistemin işidir. Hassas ele alınırsa birinci sistemin 

ürettiği duygusal tepkidir. Çoğu kişi için 100 $ kaybetme korkusu, 150 

$ kazanma umudundan daha yoğundur. Bu tür pek çok gözlemden 

hareketle kayıplar kazançlardan önemlidir ve insanlar kayıttan 

kaçınırlar sonucuna varıldı. Kayıptan kaçınmanın boyutunu kendinize 

bir soru sorarak ölçebilirsiniz. 100 $ kazanmanın eşit olasılığını 

dengelemek için ihtiyacım olan en küçük kazanç nedir? Birçok kişi için 

bu sorunun yanıtı kaybın iki katı olan 200 dolardır. Kayıptan kaçınma 

oranı birçok deneyde tahmin edilmiştir ve genellikle 1.5 ile 2.5 

aralığındadır. Elbette bunlar ortalama değer olsa da bazı insanlar 

diğerlerine kıyasla kayıptan daha fazla kaçınırlar. Finans piyasalarında 

risk alan profesyoneller, muhtemelen her iniş çıkışa duygusal bir tepki 

vermedikleri için kayıplara daha dayanıklıdırlar. Yine bir deneyde 

katılımcılardan borsacı gibi düşünmeleri istendiğinde kayıptan daha az 

kaçmaya başladılar ve kayıplara karşı (fizyolojik bir duygusal uyarım 

endeksiyle ölçülen) duygusal tepkileri hızla azaldı (Kehnaman, 2017: 

327-328).     

2.2.3. Zihinsel Muhasebe 
 

Zihinsel Muhasebe, kişilerin olayları zihinsel duruma göre çerçeveleme 

veya farklı tedavi sepetlerine yerleştirme eylemidir ve irrasyonel liyakat 

nedeniyle gerçekleşir (Shiller, 2001). Bir senaryo, bir Hisse Senedini 

zararına satmayı ve kazanan bir hisse senedi satın almak için fonu 

kullanmayı içerirken, bir zararda bir hesabı kapatmak olarak 

çerçevelenirken, yani bir kayıp durumunda zihinsel muhasebeyi bir 
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anda kapatmanın, çok zor olduğu uzun zamandır tartışılmaktadır 

(Thaler ve Johnson, 1990). 

Yatırımcılar kendi yatırımlarını bir bütün olarak incelemek yerine her 

birini ayrı bir zihinsel hesapta düşünmektedir. Başka bir deyişle mental 

muhasebe insanların beyninde harcamalarına ve tasarruflarına dair 

hesapları olarak ifade eden Thaler (1999), muhasebeyi zihinsel 

muhasebeyi ve her ikisinin ilişkisini açıklamaya çalışmasında şöyle 

özetlemiştir; 

Benim lügatima göre, muhasebe ticari ve finansal işlemlerin defterlere 

kayıt edilip özetlenmesi, analiz edilmesi, doğrulanması ve sonuçların 

rapor edilmesini içeren bir sistemdir. Elbette ki bireyler ve hane halkı 

da işlemlerini ve diğer finansal olayları kaydetmeye, özetlemeye, analiz 

etmeye ve sonuçları rapor etmeye ihtiyaç duyarlar. Bireyler işletmeleri 

yönetim muhasebesi kullanmaya sevk eden sebepler benzer sebeplerle 

(parasının gidişatı ve harcamaları kontrol altında tutmak gibi) 

muhasebe hesabı tutarlar. Mental muhasebe insanların zihinlerinde 

oluşturdukları hesapları ifade etmektedir.   

Bireylerin finansal karar alma davranışlarını izlemek, kayıtlarını 

tutmak, analiz etmek ve sonuçlarını raporlamak zihinsel muhasebe 

olarak tanımlanabilir. Bu eğilime göre bireyler, ekonomik koşullar 

altında ve referans noktasına bağlı olarak kazanç veya kayıp 

durumlarını ele almaktadır. Örneğin, birey, maaşının bir bölümü olan 

200$’ı hesabında tutmayı tercih ederken, kumarda kazandığı 200$’ı ise 

harcamayı tercih etmektedir (Thaler, 1999: 183-184). 
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Zihinsel hesaplar skor tutmak için yaygın biçimde kullanılır. 

Profesyonel golfçülerin birdie’ye diye ulaşmaya değil bogey’den 

kaçırmaya çalışırken daha başarılı vuruş yaptıkları görülmüştür. 

Bundan çıkarabileceğimiz sonuçlardan biri en iyi golfçülerin her delik 

için ayrı bir hesap oluşturduklarıdır. Genel başarı için tek bir hesap 

tutmazlar. Thaler’in daha önceki bir çalışmasında bahsettiği ironik bir 

örnek zihinsel muhasebenin davranışı nasıl etkilediğinin en iyi 

açıklamalarından biridir (Kahneman, 2017: 397).  

İki açgözlü taraftar 65 kilometre yol kat ederek bir basketbol maçını 

izlemeyi planlıyor, içlerinden biri biletini parayla alıyor. Öteki tam 

bilet almaya hazırlanırken bir arkadaşından bedava bilet bulur. Maç 

akşamı kar fırtınası olacağı duyurulur. İki bilet sahibinden hangisinin 

maçı izlemek için bir kar fırtınasına göğüs gelme olasılığı daha 

yüksektir?   

Mantıksal bir çerçevede bakıldığında biletini parayla almış olan 

taraftarın kar fırtınasında araba sürme ihtimali daha yüksektir. İşte tam 

bu noktayı açıklamaya yarayan kavrama zihinsel muhasebe 

denmektedir. Her iki tarafın da izlemeyi bekledikleri maç için bir hesap 

açtığını kabul edelim. Maçı kaçırmak biletleri nasıl edindiklerine 

bakmaksızın, hesapları eksi bakiyeye dönüştürecektir. İkisi de hayal 

kırıklığına uğrayacaktır ama kapanış bakiyesi bileti satın almış ve şimdi 

hem cepten ödeme yapmış hem de maçta mahrum kalmış taraflar için 

daha belirgin bir şekilde bakiye negatiftir. Evde oturmak bu kişi için 

daha kötü olduğundan maçı izlemeye daha heveslidir. Dolayısıyla 

tipide araba kullanma çabasını gösterme ihtimali daha yüksektir. Bunlar 
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Kahneman’ın (2017) bahsettiği sistem 1’in kafa yormadan yaptığı, üstü 

örtülü, duygusal denge hesaplarıdır. Yani insanların zihinsel 

hesaplarına atfettikleri duygular standart ekonomi teorisinde kabul 

görmemektedir. Fanatik bir taraftarın biletin ücretini ödemesi, iade 

edilmeyeceğini hemen anlaması ve bunun batık maliyet olması onun 

bileti başkasından bedavaya alma ihtimalini düşünmesini gerektiren 

sistem 2’yi devreye sokmasını ve kar fırtınasında evde oturmasını 

oldukça zorlaştırır. Bu rasyonel davranışı gerçekleştirdiğinde ikinci 

sistem karşı-olgusal olasılığın farkında olacaktır. Bileti bir 

arkadaşımdan ücretsiz alsaydım yine de kar fırtınasında araba kullanır 

mıydım? sorusunu soracaktır. Böyle bir zor soruyu ortaya atmak için 

aktif ve disiplinli bir zihin gereklidir (Kahneman, 2017: 398). 

İnsanlar harcamalarını takip etmek ve kontrol etmek için finansal 

bütçeleri kullanırlar. Beyin, tüketimin faydalarını her bir zihinsel 

hesaptaki maliyetlerle ilişkilendirmek için zihinsel bütçeleri kullanır. 

Mal ve hizmetlerin satın alınmasıyla ilişkili acının (veya maliyetlerin) 

finansal kayıpların acısına benzer olduğunu düşünün. Benzer şekilde, 

mal ve hizmetleri tüketmenin sevinci (veya faydaları), maddi 

kazançların sevinci gibidir. Zihinsel bütçeleme, duygusal acıyı 

duygusal sevinçle eşleştirir (Nofsinger, 2017). 

2.2.4. Kontrol yanılsaması 
 

Zihinsel muhasebe bir taraftan sorun olabilirken, diğer taraftan bir 

kişinin zihnindeki sorunların çözümünde faydalı olabilir. Zihinsel 

muhasebe ile çözülebilecek temel sorunlardan biri, öz kontrol 

eksikliğidir. Bazı tasarruf sahipleri, kendine özgü amacı nedeniyle bu 
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hesapların “dokunulmaz” olduğu zihinsel statüde özel tasarruf hesapları 

oluşturur. Böylece harcama dürtülerini kontrol edebilirler (Thaler ve 

Shefrin, 1981). Buradaki temel sorun, bu yatırımcıların kaybeden 

hesapları kapatmak için yeterli öz denetimden yoksun olmaları ve bunu 

yapmanın mantıksız olduğunu bildikleri için onları tutmaktan 

kaçınmalarıdır. Bir başka örnek de birikimleriyle oluşturduğu 

portföyleriyle geçinen emekliler. “Varlıklarını aşırı yaşamak ve anında 

tatmin olmak” ikileminden muzdariptirler ve öz kontrollerini 

kaybetmekten korkarlar ve bu tatmini elde etmek için planladıklarından 

daha fazlasını harcarlar (Shefrin, 2002). 

Bir diğer önemli psikolojik faktör de kontrol yanılsamasıdır. İnsanlar 

genellikle kontrol edilemeyen olayların sonuçları üzerinde etkilerinin 

olduğuna inanırlar. Kontrol yanılsamasını besleyen temel nitelikler 

seçim, sonuç sıralaması, göreve aşinalık, bilgi ve aktif katılımdır. Aktif 

bir seçim yapmak kontrolü teşvik eder. Örneğin, kendi piyango 

oyununu seçen kişiler, kendilerine rastgele numara verilen kişilere göre 

kazanma şanslarının daha yüksek olduğuna inanırlar. Çevrimiçi 

brokerler yatırımcılara tavsiye vermediğinden, yatırımcılar neyi (ve ne 

zaman) alıp satacakları konusunda kendi seçimlerini yapmalıdır. Sonuç 

sırası da bir sonucun meydana gelme şekli, kontrol yanılsamasını 

etkiler. Erken olumlu sonuçlar, kişiye erken olumsuz sonuçlardan daha 

fazla kontrol yanılsaması verir. 1990'ların sonlarında yatırımcılar 

Web'e giriyor ve yatırımlarının kontrolünü ellerine alıyorlardı ve bu 

dönem uzun bir boğa piyasası aralığı olduğu için muhtemelen birçok 

olumlu sonuç yaşadılar. Dahası insanlar bir göreve ne kadar aşina 
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olursa, görevin kontrolünü o kadar fazla hissederler. Daha fazla 

miktarda bilgi elde edildiğinde, kontrol yanılsaması da artar. 

İnternetteki büyük miktarda bilgi zaten gösterilmiştir. Bir kişi bir 

göreve çok fazla katıldığında (aktif katılım), kontrolde olma hissi de 

orantılı olarak daha fazladır. Online yatırımcılar yatırım sürecine 

yüksek katılım oranlarına sahiptir. Aşırı güven, geçmiş başarılardan 

öğrenilir. Bir kararın iyi olduğu ortaya çıkarsa, o zaman beceri ve 

yeteneğe atfedilir. Bir kararın kötü olduğu ortaya çıkarsa, o zaman kötü 

şansa atfedilir. İnsanlar ne kadar çok başarı elde ederlerse, işin içinde 

bol şans olsa bile, bunu kendi yeteneklerine o kadar çok 

bağlayacaklardır. Boğa piyasaları sırasında, bireysel yatırımcılar, 

başarılarının çoğunu kendi yeteneklerine bağlayacak ve bu da onları 

aşırı özgüvenli hale getirecektir. Sonuç olarak, aşırı özgüvenli 

davranışlar (örneğin, yüksek düzeyde ticaret ve risk alma), boğa 

piyasalarında ayı piyasalarına göre daha belirgin olacaktır. Bu durum 

1990'ların sonundaki boğa piyasası ve müteakip ayı piyasası sırasında 

yatırımcıların davranışlarında doğrulanmıştır. Boğa piyasası tüm 

hızıyla devam ederken, bireysel yatırımcılar her zamankinden daha 

fazla işlem gördü. Buna ek olarak, yatırımcılar varlıklarının daha 

yüksek oranlarını hisse senetlerine ayırmış, daha riskli şirketlere 

yatırım yapmış ve hatta daha fazla marj (ödünç para) kullanarak 

pozisyonlarını kaldıraç olarak kullanmışlardır. Boğa piyasasına yatırım 

yapan insanların aşırı güveni azaldıkça ve ayı piyasası uzadıkça bu 

davranışlar yavaş yavaş tersine döndü. Aşırı güven, olumsuz ticaret 

sonuçlarından sonra bir süre devam ediyor gibi görünüyor. Bu nedenle, 
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aşırı güven azalmadan önce birkaç kötü performans alabilir (Nofsinger, 

2017: 55-56). 

2.2.5. Pişmanlık 
 

Pişmanlık, batış hissi, yapılan bir hataya ve kaçırılan fırsatlara dair 

düşünceler, başını taşlara vurup hataları düzeltme eğilimi ve olayı telafi 

edip ikinci bir şans elde etme isteği gibi daha iyi bilinmesi gereken 

duygulardan ibarettir (Kahneman, 2017: 401). İnsanlar doğası gereği 

küçük de olsa hata yapmaktan pişmanlık duyma eğilimindedir. Kişinin 

daha önce verdiği bir karardan kaynaklanan kötü bir sonuç hakkında 

üzüntü hissi olarak gelir. Kişi pişmanlıktan kaçınmak isterse, bazen hiç 

karar vermemekte ya da mantıksız kararlar almaktadır (Thaler, 1980). 

Bilişsel uyumsuzluk, pişmanlık teorisi tarafından yorumlanabilecek 

başka bir olgudur. İnsanların inançlarıyla çelişen gerçeklerle ve bu 

inançların yanlış olduğunun kanıtıyla karşılaştıklarında yaşadıkları 

zihinsel strestir. Bir tür pişmanlık, yanlış inançlar için pişmanlık ve bu 

inançlar nedeniyle verilen tüm kararlar olarak kategorize edilebilir 

(Kaakeh, 2018: 23). Festinger (1962) teorisi, insanların, inançları 

hakkında yeni bilgilerden kaçınmak veya inançlarını korumak için bir 

boşluk argümanı sürdürmek gibi bilişsel uyumsuzluktan kaçınmak için 

irrasyonel eylemlerde bulunma eğiliminde olduklarını belirtir. Kişinin 

inancıyla çelişen yeni bilgilerden kaçınması ve koruyucu argümanlar 

geliştirmesi İslami finansta yaşanan sürü davranışını açıklamaya 

yardımcı olabilir. 

Pişmanlık bir duygudur, aynı zamanda insanın kendine verdiği bir 

cezadır. Pişmanlık korkusu ise, insanların verdikleri kararların 
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birçoğunda önemli bir etmendir. Karar alıcılar pişmanlığa yatkın 

olduklarını bilirler ve bu acı verici duygunun beklentisi pek çok kararda 

bir rol oynar. Pişmanlıkla ilgili sezgiler aşağıdaki örnekte görüldüğü 

gibi dikkat çekecek kadar tekdüze ve ikna edicidir. Paul'ün elinde A 

şirketinin hisseleri var. Geçen yıl onları B şirketinin hisseleri ile 

değiştirmeyi düşündü ama aksi yönde karar verdi. Şimdi B şirketinin 

hisse senetlerine geçiş yapsaydı, varlığının 1200 $ tutarında artmış 

olacağını öğreniyor. George'un elinde B şirketinin hisseleri vardı. 

Geçen yıl A Şirketinin hisse senetlerine geçiş yaptı. Şimdi B şirketinin 

hisselerini elinde tutsaydı, varlığın 1200 $ tutarında artmış olacağını 

öğreniyor. Kim daha fazla pişmanlık duyacak? Sonuçlar çok açık. Yanıt 

verenlerin %8’i Paul, %92’si George diyor. Bu çok ilginç, çünkü nesnel 

olarak bakıldığında iki yatırımcının durumları aynı, ikisi de şu anda A 

hisselerine sahip ve ikisi de B hisse senetlerini elde tutsaydı, aynı 

miktarda karlı çıkmış olacaktı. Aradaki tek fark George'un bulunduğu 

yere bir şey yaparak Paul'ün ise hiçbir şey yapmadan varmış olması. Bu 

kısa örnek kapsamlı bir hikâye anlatıyor. İnsanlar bir şey yaparak 

üretilen bir sonuca verilen duygusal tepkilerin pişmanlık dahil hiçbir 

şey yapmadan üretilen, aynı sonuca verilenden daha güçlü olmasını 

beklerler. Bu durum kumar oynama bağlamında doğrulanmıştır. 

İnsanlar kumar oynayıp kazanırsa, kumar oynamaktan kendilerini alı 

koyarak aynı miktarı elde ettikleri duruma oranla daha mutlu olmayı 

beklerler. Asimetri, kayıplar için de en az bir o kadar güçlüdür ve 

pişmanlık kadar suçlama için de geçerlidir. İşin anahtarı, yapmamakla 

yapmak arasındaki fark değil, varsayılan seçenekler ile varsayılandan 

sapan eylemler arasındaki ayrımdır. Varsayılandan saptığınızda normu 
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kolaylıkla hayal edebilirsiniz ve varsayılan kötü sonuçları çağırdığında, 

ikisi arasındaki uyuşmazlık acı veren duyguların kaynağı olabilir. 

Elinizde bir menkul değer bulunduğunda, varsayılan seçenek onu 

satmak değildir, ama sabah meslektaşınızla karşılaştığınızda, varsayılan 

seçenek onu selamlamaktır. Hem menkul değer satmak hem de çalışma 

arkadaşımızı selamlaşmayı ihmal etmek, varsayılan seçenekten birer 

sapmadır. İkisi de pişmanlık ya da suçlama için doğal adaylardır 

(Kahneman, 2017: 401-402). 

2.2.6. Kısa yollar (Hevristikler) 
 

Sezgisel (kısa yollar), insanların deneme yanılma yöntemini kullanarak 

kendi başlarına öğrenmek için izledikleri ve onları temel kuralları 

geliştirmeye yönlendiren süreçtir. Buradaki sorun, sezgisel yöntemlerin 

başka hatalara yol açabilmesidir (Shefrin, 2002). Bilgi miktarı arttıkça 

ve genel olarak finans sektöründeki yatırımcılar için prosedürler 

karmaşıklaştıkça, “soruları cevaplamak veya performansı artırmak için 

deneyim ve pratik çabaların kullanılması” olarak tanımlanabilir. 

Sezgisel süreç çoğu yatırımcı için kaçınılmazdır ancak her zaman 

verimli değildir (Fromlet, 2001). Sezgisel yöntemler, yatırımcıların 

finansal seçimlerini ve neden bazen tam olarak bilgilendirilmiş piyasa 

oyuncuları fikriyle çelişen mantıksız kararlar aldıklarını açıklamak için 

mükemmel bir kavram olabilir. Yeni bilgi ararken, farklı yatırımcılar 

bu bilgiyi doğru veya yanlış olabilecek sezgisel kurallarına göre farklı 

yorumlayarak yeni bir öğrenme eğrisi oluşturur ve sezgisel kurallarını 

yeniden gözden geçirmelerini sağlar (Kaakeh, 2018: 24). 
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Sezgi biçimleri çoktur, bunlardan biri sürü davranışıdır ve 

yatırımcıların bireylerin çoğunluğunu takip etme eğiliminde olduğu 

durumdur. Finansal kararlarını vermede onlar için ana çizgi, örneğin 

belirli bir bankacılık türüyle uğraşırken, çok fazla talep olduğu için ve 

bu, insanların herhangi bir rasyonellik olmadan sadece piyasa trendini 

takip ederek yanlış kararlar vermesine neden olabilir. Sürü davranışı 

aşağıdaki bölümde daha fazla tartışılmaktadır. 

Genellikle temel kurallar olarak adlandırılan buluşsal yöntemler (kısa 

yollar), bir soruna çözüm bulmak için gerekli bilişsel kaynakları 

azaltma araçlarıdır. Bunlar, genellikle karar vermek için gereken 

karmaşık yöntemleri basitleştiren zihinsel kısa yollardır. Karar vericiler 

sıklıkla, sonuçların olasılığını ölçmek için geniş bir belirsizlik ve sınırlı 

yetenek ile bir dizi seçenekle karşı karşıya kalırlar. Bilim adamları, 

finansal karar vermeyi etkileyebilecek tüm buluşsal yöntemleri 

belirlemeye, uzlaştırmaya ve anlamaya devam ediyor. Bununla birlikte, 

bazı tanıdık buluşsal terimler, duygulanım, temsiliyet, kullanılabilirlik, 

çıpalama ve uyum, aşinalık, aşırı güven, statüko, kayıp ve pişmanlıktan 

kaçınma, belirsizlikten kaçınma, muhafazakarlık ve zihinsel 

muhasebedir. Sezgisel yöntemler, beynin bu ortamda karar vermesine 

yardımcı olmak için çok uygundur (Baker ve Nofsinger, 2010: 6). 

Sezgisel yöntemler, öznel olarak zorlayıcı yaklaşımlar sağlar ve 

insanların olasılık ve risk değerlendirmelerinin genellikle kesin olarak 

olasılık yasalarına uymadığı gerçeğini yansıtır. İnsanlar, olasılığı 

olaylarla değil, olayların tanımlarıyla ilişkilendirme eğilimindedirler. 

İnsanlar, tercihleri veya veri kümelerini basitleştirmek için buluşsal 
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yöntemleri kullanabilse de, buluşsal yöntemler en iyi alternatifler 

arasında seçim yapma sürecini basitleştirmeye yarayan aygıtlar olarak 

görülür. Sezgisel yöntemler, karmaşık mantıksal hesaplamaların 

kullanışlılığını zayıflatan belirsizlik varlığında özellikle önemli hale 

gelir (Schwartz, 2010: 58). 

2.2.7. Sürü davranışları 
 

Toplumlarla ilgili temel bir gözlem, düzenli olarak etkileşime giren 

bireylerin benzer bir düşünce tarzına sahip olmasıdır. Düşüncedeki bu 

eşleşmenin nedenini anlamak, teorilerin arkasındaki makullüğü 

değerlendirmek ve fiyattaki bir dalgalanmanın hatalı düşünceden 

kaynaklandığını iddia eden spekülatif dalgalanmalar teorisinin 

güvenilirliğini yargılamak çok önemlidir. İnsanların benzer 

düşünmelerinin veya aynı şekilde tepki vermelerinin bir başka nedeni 

de, belirli bir bankayla işlem yapmak gibi, aynı durumda aynı bilgiyle 

karşılaşmalarıdır. Topluluk etkisinin bireysel değerlendirme üzerinde 

önemli bir etkisi vardır. Bireyin cevabı grup cevabından farklı 

olduğunda, "Ben doğru olamam ve tüm bu insanlar yanlış" diye 

düşünerek yanıtını çoğunluğa uyacak şekilde değiştirme eğilimindedir. 

İnsanların çoğunluğunun aldığı ve belirli bir şekilde yanıt verdiği aynı 

bilgilere farklı tepki verdiklerinin farkındalar. Günlük eylemlerde, 

çoğunluğun bir şeye aynı şekilde davrandıkları takdirde yanılmış 

olamayacağını öğreniriz (Shiller, 2001). Buna sosyal baskı denir ve 

kararlarımız üzerinde önemli bir etkisi vardır. Sürü davranışının bir 

yaşam örneği modadır. Finansal dünyadaki sürü davranışına 

mükemmel bir örnek, spekülatif balonlar ve çöküşlerle bağlantılı trend 
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olan finansal ürünler olsa da, sürü davranışı finans dünyasında en çok 

tanınan psikolojik fenomendir. Tekrarlayan finansal krizlere kadar 

günlük işlemler üzerinde etkisi vardır. Finansal trendler için 

pazarlamada merkezi bir oyuncu olabilir, ancak yatırımcılar özellikle 

bu kazanma eylemi bir kereden fazla tekrarlandığında, yatırımcıların 

piyasa kazananlarını fark etme eğiliminde olduklarından, balon 

oluşturmada ana oyuncu olabilir. İki tür sürü davranışı vardır: gönüllü 

ve zorunlu. Örneğin, bazı yatırımcılar bir hisse senedinin düşük fiyatlı 

olduğunu hissedebilir, ancak sürüyle savaşmak istemediklerini, 

sürünün daha iyi bildiğini ya da sürünün sahip olduğu yeterli analitik 

araçlardan yoksun olduklarını düşündükleri için yatırım yapma 

eylemini gerçekleştirmezler. Buna zorunlu sürü davranışı denir ve 

yatırımcıların kendi tercihleriyle değil, fark edilmeyen hayal 

kırıklıklarından uzak durmak için sürüye itaat etmesiyle olur (Fromlet, 

2001). 

Rasyonellik burada bir ölçü değildir, çünkü bazen rasyonel tüketiciler, 

herkesin ana akımda kaybolduğunu fark etseler bile, diğer insanların 

görüşlerini dikkate aldıklarında sürü davranışının bir parçası olabilirler. 

Davranışları, bireysel düzeyde rasyonel olsa da, irrasyonel bir akış 

davranışı oluşturur ve piyasada istikrarsızlıklar meydana gelir (Kaakeh, 

2018: 25). Thaler (2005), “gürültü ticareti teorisi” ile piyasayı uzun 

vadeli yatırımcılardan daha fazla etkileyen kısa vadeli yatırımcıların 

hareketinden türetildiğini savundu. Yatırımcılar bu gürültü, kendilerine 

avantaj sağlayan bir bilgiymiş gibi, gürültüye göre hareket ederler. 

İnsanlar medyaya, aile üyeleri, iş ve sosyal arkadaşlarından daha az 
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güvenmektedir. Bu nedenle sürü davranışı kulaktan kulağa daha fazla 

yayılır. Medyanın tüm kanalları, televizyonu, gazeteleri ve radyosu, 

fikirleri dağıtma konusunda yüksek bir yeteneğe sahiptir, ancak yine de 

aynı eylem oluşturma yeteneğinden yoksundur. Bir araştırma 

çalışmasında, insanlara son zamanlarda yatırım yaptıkları işlere 

dikkatlerini çeken asıl şeyin ne olduğu sorulduğunda, sadece %6'sı 

bunun süreli yayınlar ve gazeteler olduğunu belirtmiştir (Pound ve 

Shiller, 1986). Tüm yatırımcıların değerlemelerinin toplamından 

oluştuğu için piyasa fiyatlarının piyasanın gerçeğe uygun değerini 

yansıttığı inancı yanlış olabilir. Yatırımcılar, hisse senetlerini 

değerlendirmek için herhangi bir zaman veya çaba harcamamayı tercih 

edebilir ve sürü davranışına yol açabilecek ve piyasa fiyatlarını yukarı 

veya aşağı etkileyebilecek piyasa üzerinde herhangi bir bağımsız 

etkiden kaçınmayı seçebilir (Shiller, 2001). 

2.2.8. Aşırı güven 
 

Merkezi davranışsal fenomen ve belki de piyasa düzensizliklerini 

anlamaya yönelik uzun bir dizi psikolojik çalışmanın en önemli sonucu, 

aşırı güvendir. İnsanlar yeteneklerine güvenme konusunda abartırlar ve 

bu sonuçları kontrol edemeyeceklerini düşünerek sonuçlar hakkında 

yüzeysel bir iyimserlik içindedirler. Aşırı özgüven ile iyimserliği bir 

araya getirdiğinde, insanlar becerilerini ve bilgilerini abartma, riskleri 

hafife alma ve sonucu kontrol etme yeteneği konusunda abartılı bir 

duyguya kapılır, bu da mantıksız kararlara ve mantıksız finansal 

kararlara yol açar. Aşırı güven, güven olarak başlar, güven arttıkça, aşırı 

güven riski de artar. Bu güven, gerçek bir eğitimle bağlantılı olmadığı 



İ S L A M İ  D A V R A N I Ş S A L  F İ N A N S :  
T e o r i d e n  P r a t i ğ e  Y e n i  B i r  P a r a d i g m a  | 57 

 

 

 

için, insanların çok bilgili olmadığı alanlarda daha çok ortaya çıkar (De 

Bondt ve Thaler, 1995). 

Burada bahsetmeye değer ilişki, aşırı güven ve yeterlilik arasındaki 

ilişkidir. Uzman olduklarına inanan yöneticiler, başarı olasılığını 

abartma eğilimindedir (March ve Shapira, 1987). İnsanlar dramatik 

veya beklenmedik haberlerle karşılaştıklarında aşırı tepki gösterme 

eğilimindedirler (De Bondt ve Thaler, 1985). Ross (1987), yüksek aşırı 

güvenin, bir kişinin bakış açısındaki şüphe için yeterli izin vermede 

daha büyük bir zorlukla bağlantılı olduğunu belirtti. Kahneman ve 

Tversky (1974), insanların olayları iyi bilinen bir kategorinin tipik veya 

karakteristik özelliği olarak sınıflandırma eğiliminde olduklarını 

savundular. Dahası bu sınıflandırmaya dayanarak farklı boyutlara işaret 

eden kanıtları göz ardı ederek sınıflandırmalarının önemini aşırı 

vurgulamak için tahminler oluşturduklarını gösterdiler. Aşırı güvenin 

ana sonucu, insanların gerçekten rastgele verilerde kalıplar bulmasıdır 

(Kaakeh, 2018: 27). 

Aşırı güven, yatırımcıların risk alma davranışlarını da etkiler. Rasyonel 

yatırımcılar, alınan risk miktarını en aza indirirken getiriyi en üst 

düzeye çıkarmaya çalışırlar. Bununla birlikte, kendine aşırı güvenen 

yatırımcılar, aldıkları risk seviyesini yanlış yorumlamaktadır. Sonuçta, 

bir yatırımcı, seçilen hisse senetlerinin yüksek getiri sağlayacağından 

eminse, o zaman risk nerede? Kendine aşırı güvenen yatırımcıların 

portföyleri iki nedenden dolayı daha yüksek riske sahip olacaktır. 

Birincisi, daha yüksek riskli hisse senetleri satın alma eğilimidir. Daha 

yüksek riskli hisse senetleri genellikle daha küçük, daha yeni 
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şirketlerden gelir. İkinci neden, portföylerini az çeşitlendirme 

eğilimidir. Yaygın olarak risk portföy oynaklığı, beta ve portföydeki 

firmaların büyüklüğü gibi birkaç yolla ölçülebilir. Portföy oynaklığı, 

portföy deneyimlerindeki iniş ve çıkışların derecesini ölçer. Oynaklığın 

yüksek olduğu portföyler, fiyatta çarpıcı dalgalanmalar sergiler ve 

yetersiz çeşitlendirmenin göstergesidir. Beta, bir menkul kıymetin 

riskliliğini ölçmek için yatırım endüstrisinde yaygın olarak kullanılan 

bir değişkendir. Bir portföyün borsa ile ne kadar değiştiğini ölçer. 1’in 

bir betası, portföyün piyasayı yakından takip ettiğini gösterir. Daha 

yüksek bir beta, menkul kıymetin daha yüksek risk taşıdığını ve genel 

olarak borsadan daha fazla oynaklık sergileyeceğini gösterir. Barber ve 

Odean tarafından yapılan bir dizi araştırma, kendine aşırı güvenen 

yatırımcıların daha fazla risk aldığını gösteriyor. Bekar erkeklerin en 

yüksek riskli portföylere sahip olduğunu, ardından evli erkekler, evli 

kadınlar ve bekar kadınların izlediğini buldular. Yani, bekar erkeklerin 

portföyleri en yüksek oynaklığa ve en yüksek betaya sahiptir ve daha 

küçük şirketlerin hisse senetlerini içerme eğilimindedir. Ciroya göre 

sıralanan beş yatırımcı grubu arasında, yüksek cirolu grup, düşük cirolu 

grubun hisse senetlerine kıyasla daha yüksek betaya sahip daha küçük 

firmaların hisse senetlerine yatırım yaptığı gözlenmektedir. Genel 

olarak, kendine aşırı güvenen yatırımcılar, eylemlerinin genellikle 

kanıtladığından daha az riskli olduğunu düşünürler (Nofsinger, 2017: 

50).
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2.2.9. Çıpalama 
 

Bu değerlemelerin kişisel önerilerden etkilendiği nicel bir değerlemeye 

dayalı karar verme sürecini ifade eder. Bireylerin her finansal karar için 

bir referans noktası (çıpa) vardır ve bu noktalarla mevcut senaryo ile 

karşılaştırmaya devam ederler ve yeni bilgileri aldıklarında bu çıpa 

noktasını edindikleri haberlere göre eksik tepki verirler ve yetersiz 

hareket ettirirler. Demirleme, insanların mevcut senaryolara vurgu 

yapmayı ve trend geçmişini görmezden gelmeyi öğrendiği bir olgudur. 

Olgun olmayan piyasalardaki fiyatlar çoğunlukla spekülatif ve 

belirsizdir, hatta olgunlaşmış olanlar bile ve Dow Jones Endüstriyel 

Ortalamanın değerinin ne olması gerektiğini sağlamak zordur. Bu 

nedenle, önceki fiyatlar ve rakiplerin fiyatları, bugünün fiyatlarının 

belirlenmesinde önemli bir rol oynar ve çıpa olarak kullanılabilir 

(Shiller, 2001). Yatırımcılar, bir yatırımdaki değişiklikleri piyasadaki 

diğer yatırımlardaki değişikliklere bağlama eğilimindedir ve bir 

şirketteki kazanç oranları diğer şirketlerin kazançlarına sabitlenebilir. 

Bu tür çıpalama, bireysel yatırım fiyatlarının grup hareketini açıklar 

(Shiller, 1989). 

Aynı zamanda, farklı işletmelerde bulunan ancak aynı coğrafi bölgede 

yer alan şirketlerin, benzer bir işte çalışan ancak farklı bir coğrafi 

bölgede bulunan şirketlere göre neden paralel fiyat değişimlerine daha 

fazla meyilli olduklarını açıklayabilir, bu da endüstrinin konumu değil 

fiyatı yönlendirmesi gerektiği beklentisiyle çelişiyor (Griffin ve 

Karolyi, 1998). 
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Davranışsal finansın bu temel kavramları, karar vermede dini inançların 

etkisini hesaba katmamıştır. Daha sonra, dindarlıktan etkilendiğinde 

bireysel davranışı açıklamaya çalışan farklı teoriler ortaya atılmıştır 

(Hirschman, 1981; McDaniel ve Burnett, 1990). Bu çalışmaların çoğu 

batı dünyasında Katoliklik ve Protestanlık etkilerini ele almıştır 

(Delener, 1994; Sood ve Nasu, 1995; Essoo ve Dibb, 2004; Shyan Fam, 

Waller ve Zafer Erdoğan, 2004; Cohen ve Hill, 2007; Mokhlis, 2009). 

; Choi, Kale ve Shin, 2010; Benjamin, Choi ve Fisher, 2016; Klein, 

Turk ve Weill, 2017). Katoliklik ve Protestanlık büyük ilgi görürken, 

İslam'ın Müslümanlar arasında karar verme üzerindeki etkisi 90'lı 

yılların sonlarında ortaya çıkmaya başladı. İslami davranışsal finansın 

ilk çalışmasının üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, bu 

alan da hala yeterince çalışılmamıştır ve birçok yönü hala ortaya 

çıkarılmıştır (Yürüyüş ve Worthington, 2008). Temel İslami finans 

ilkeleri ve eleştirileri, İslami finansı davranışsal bir perspektiften 

incelemeye odaklanma ihtiyacını vurgulamak için tartışılmıştır. 

2.3. Beklenti teorisinin kör noktaları  

Beklenti teorisinin içine monte edilen rasyonellik hatasının bazı 

durumlarda büyük bir hassasiyetle çözüm üreten, bazılarında ise iyi 

tahminler sağlayan ekonomi teorisinin öngörüleri ile ilgisizdir. Ancak 

bazı bağlamlarda farklılık önem kazanır. Beklenti teorisinin tarif ettiği 

insanlar uzun erimli varlık ve genel fayda beklentileriyle değil, kazanç 

ve kayıpların anlık, duygusal etkisiyle yönlendirilirler. Yani görece kısa 

vadeli değerlendirmeler sunar. Teoriden kaynaklanan körlüğü, 

Bernoulli’nin 200 yıldan uzun bir süre sorgulamadan kalan 



İ S L A M İ  D A V R A N I Ş S A L  F İ N A N S :  
T e o r i d e n  P r a t i ğ e  Y e n i  B i r  P a r a d i g m a  | 61 

 

 

 

modelindeki hatalarından bahsederken vurgulanan ama tabi ki teori ile 

ilişkili körlük beklenen fayda teorisi ile kısıtlı değildir. Beklenti 

teorisinin de kendine ait hataları vardır ve bu hatalara karşı teoriden 

kaynaklanan körlük ,fayda teorisinin başlıca alternatif olarak kabul 

edilmesine katkıda bulunmuştur. Beklenti teorisinin genellikle mevcut 

durum olan referans noktasının sıfır değere sahip olduğu yönündeki 

varsayımını ele alalım. Bu varsayım mantıklı görünür ama insanı bazı 

saçma sonuçlara götürür. Aşağıdaki beklentilere bir göz atalım. Onlara 

sahip olmak nasıl bir şey olurdu (Kehnaman, 2017: 311).  

- A. milyonda 1 olasılıkla 1000000 TL kazanma 

- B. %90 olasılıkla 12 TL kazanma ve %10 olasılıkla hiçbir şey 

kazanmama 

- C. %90 olasılıkla 1000000 TL kazanma ve %10 olasılıkla hiçbir 

şey kazanmamış.  

 

Hiçbir şey kazanmama ihtimali bu oyunların üçünde de olası bir 

sonuçtur ve beklenti teorisi üç örnekte de bu sonuca aynı değeri atfeder. 

Hiçbir şey kazanmama referans noktasıdır ve değeri sıfırdır. Bu 

çözümler bu cümleler sizin deneyiminize uyuyor mu? Tabi ki hayır. 

Hiçbir şey kazanmama ilk iki örnekte önemsizdir ve ona sıfır değer 

atfetmek mantıklıdır. Buna karşılık üçüncü senaryoda kazanmamak 

fena halde moral bozucudur. Gayri resmi olarak vaat edilmiş bir maaş 

artışı gibi, büyük meblağ kazanmanın yüksek olasılığı da geçici bir yeni 

referans noktası oluşturur. Beklentilerinize göre hiçbir şey 

kazanmamak büyük bir kayıp olarak deneyimlenecektir. Beklenti 

teorisi bu gerçekle başa çıkamaz. Çünkü çok olanaksız ya da alternatifi 



 

62 | Ö ğ r .  G ö r .  D r .  K a y h a n  A H M E T O Ğ U L L A R I  

 

çok değerli olduğunda, bir sonucun değerinin (bu örnekte, hiçbir şey 

kazanmamak) değişmesine izin vermez. Basit bir ifadeyle beklenti 

teorisi hayal kırıklığıyla baş edemez. Oysa hayal kırıklığı ve hayal 

kırıklığına uğrama beklentisi gerçektir ve bunları kabul edememek 

Bernoulli’nin teorisini eleştirirken başvurduğu karşı örnekler kadar 

bariz bir kusurdur. Beklenti teorisi gibi fayda teorisi de pişmanlığa 

olanak tanımaz. Bu iki teorinin ortak varsayımı bir seçimde eldeki 

seçeneklerin ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak değerlendirildiği 

ve değeri en yüksek seçeneğin seçildiğidir. Bu varsayım, aşağıdaki 

örneğin gösterdiği gibi kesinlikle yanlıştır (Kahneman, 2017: 332).  

- %90 olasılıkla 1000000 $ kazanmak veya kesin olarak 50 $ 

kazanmak arasında seçim yapın.  

- %90 olasılıkla 1000000 $ kazanmak veya kesin olarak 150000 

$ kazanmak arasında seçim yapın.  

 

Bu iki örnekte oyunu seçip kazanmamanın beklenen acısını 

karşılaştırın. Kazanmamak ikisinde de hayal kırıklığı oluşturur ama 

oyunu seçip kaybederseniz 150000 dolarlık kesin bir armağanı geri 

çevirerek verdiğiniz bu açgözlü karara pişman olacağınızı bilmeniz 

ikinci önermeyle potansiyel acıyı şiddetlendirir. Pişmanlıkta bir 

sonucun yaşanması benimsenebileceğiniz ama benimsenemediğiniz bir 

seçeneğe bağlıdır (Kahneman, 2017: 332). 
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BÖLÜM III 

 

Bu bölümde, İslami bankacılık ve finansın yapısı, gelişim süreci, 

karakteristiği, araçları ve epistemolojisi ele alınmaktadır. Daha etik 

olduğunu ileri süren bu yaklaşımın konvansiyonel yaklaşımlarla hangi 

noktalarda farklılaştığı da ele alınmaktadır. Daha etik, insancıl ve 

ahlaklı kazanç öneren bu yapının kendi içerisindeki tutarlılığı, diğer 

bankalar ve finansal yapıların varsayımlarından farkı 

değerlendirilmektedir. Dahası pratikte bankacılık araçları ile daha fazla 

kazanan yapıları sorgulanmaktadır. Diğer taraftan İslami bir 

perspektifte gerçekten bir sistem oluşturmanın olasılığı tartışılmaktadır. 

Din, vicdan ve fayda ikilemi arasında seçim yapmak ve karar vermek 

belirsizlik altında karar vermek söylemli davranışsal finansla nasıl bir 

ilişki içerisinde olabilir? Bu gibi sorularla hem iki finansal yaklaşımın 

mezcedilme ihtimali hem de iki yapının artı ve eksi yönlerinin 

tartışılması alternatif öneriler çerçevesinde değerlendirilmektedir.  

3. İSLAMİ BANKACILIK VE FİNANS 

 

İslami bankacılık ve finans kavramlarının temelinde daha etik 

olduğunu, davranışları ve seçimleri etkileyen en önemli unsurun Şer’i 

kurallar manzumesi olduğu söylenebilir. Şeriatın her alan da olduğu 

gibi ticarette, bankacılık ve finans alanında da kendi kurallarının 

bulunduğu aşikardır. Bu kapsamda İslami bankacılığın yapısı, İslami 

finansal araçlar ve İslami finans kavramlarına kısaca değinilecektir.  
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3.1. Giriş 

 

İslami bankacılık çerçevesinde faizsiz kavramı üzerine doğan ilk fiili 

finans kurumu 1963 yılında Mısır'da Mit Ghamr adlı küçük bir şehirde 

kurulmuş ancak bu yapı uzun sürmemiş ve 1967'de kapanmıştır. Kurum 

hem tasarruf hesapları prensibi üzerine çalışmış, hem de kâr ve risk 

paylaşımı üzerine çalışmıştır (Ariff, 1988; Siddiqui, 2001). Daha sonra 

70'lerin başlarında, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulan İslam 

Kalkınma Bankası'nın (IDB) 1975'te doğuşuyla İslami bankacılık 

önemli bir ivme kazandı. Bu durum İslami bankacılığın mevcut 

aşamasının gerçek doğuşu olarak kabul edildi. 

Bundan sonra birçok İslami banka farklı ülkelerde, Müslüman ve daha 

sonra gayrimüslim ülkelerde ortaya çıkmaya başladı. Özel bankalar 

1975 yılında Dubai İslami bankasının kurulmasıyla başlamıştır. 

Lüksemburg'daki İslami Finans Evi 1978'de faaliyete geçerken, bu 

gayrimüslim ülkelerde ilk İslami banka kurma girişimini oluşturur 

(Ariff, 1988). Daha sonra 80'lerin başında ilk İslami sigorta şirketi 

(Takaful) 1983 yılında Lüksemburg'da kurulmuştur (Derbel, Bouraoui 

ve Dammak, 2011). İslami bankacılık, HSBC, Merrill Lynch, Standard 

Chartered, vb. gibi birçok geleneksel bilinen ticari bankanın İslami 

pencereler açmasına (İslami bir departman geleneksel bir bankada 

İslami bankacılık ürünleri sunmaktadır) büyük bir hit oldu (Han, 2000). 

İslami bankacılık sistemi, İran ve Sudan gibi bazı Müslüman ülkelerde 

tek sistem haline geldi (Sundararajan ve Errico, 2002). 
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Piyasaların gelişmesiyle birlikte İslami finans kurumları, tüm yasal 

yönleri kapsayacak şekilde gelişti ve talebi karşılamak için bağımsız 

kuruluşlar haline geldi. İslami finans kurumları artık ticari ve yatırım 

bankaları (İslami bankalar, İslami pencereli konvansiyonel bankalar, 

İslami bankacılık yan kuruluşları gibi farklı biçimlere sahip), yatırım ve 

finans şirketleri, Sigorta (Tekafül) şirketleri ve işbirliği şekline dönüştü. 

1975'ten bugüne İslami bankacılık, bir ülkedeki tek bir yerel bankadan 

dünya çapında 75 ülkeden fazla, 300'den çok İslami finans kurumuna 

dönüştü (El-Qorchi, 2005).  

İslami finansın ortaya çıkmasında 1950 yıllarından itibaren Müslüman 

ülkeler tarafından faiz ve ribaya dayalı sistemin paradigmalarına 

yapılan eleştirilerin rolü büyüktür. Bu durum 1970 yılından itibaren 

İslami finans ve katılım bankacılığı sistemi girişimini hızlandırmış ve 

Müslüman ülkelerin çoğu mevcut finansal sisteme farklı bir bakış 

açısını sunan ve kendi değerleri ile daha uyumlu bir yapı arayışına 

girmişlerdir. Dahası 1990 yılından sonra bu yeni ve farklı sistemin 

dünya çapında dikkat çeken ve konvansiyonel dev bankaların bile, 

Müslüman ağırlıklı bölgelere yeni sisteme uyumlu, bir alternatif sunma 

çabasına neden olmuştur. 1991 yılına gelindiğinde, Hem Müslüman 

ülkelerdeki bu yeni oluşumun süratle yayılması hem de uluslararası 

platformda ilgi çekici bir sistem haline gelmesi, sistem pratiklerinin 

sahada yansımalarını düzenlemek ve yasal alt yapıyı desteklemek adına 

sektörü daha da cesaretlendiren İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe 

ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) ortaya çıkmıştır. Bu temel atma 

çalışmaları 2000’li yıllarda meyvesini vermeye başlamış ve sektörün 
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gözle görülür ivmesi bu dönemden sonra ortaya çıkmıştır. Artık katılım 

bankacılığına ve sunduğu hizmetlere olan talep artarken, sadece 

Müslüman ülkelerde değil dünya çapında geleceği parlak olan bir 

potansiyele ulaşmıştır. Daha da ötesinde sektörün rakiplerine kıyasla 

oldukça hızlı büyümesi ve son yıllardaki yüksek büyüme ivmesine 

kavuşmasının ana tetikleyicisi 2008 yılındaki küresel finansal krizin yol 

açtığı dünya çapındaki finansal yıkım olmuştur. Bu dönemlerde 

dünyada hakim bankacılık ve finans sistemi kar etmenin ötesinde 

zararlarını en aza indirmeye çalışmış ve toparlanma süreci yıllarca 

devam etmiştir. Öte yandan faizsiz bankacılık ve finans sitemi aynı 

dönemleri çok daha verimlik atlatma eğilimindedir. Bu sistemin 

karlılığının artması ve küresel krizden büyüyerek çıkması, daha da 

cazip bir yapı haline getirmiştir. Bilhassa reel ekonomiyle içli dışlı olan 

bu alternatif sistem sayesinde küresel çaptaki krizin üstesinde gelmek 

daha kolay olmuştur. 2020’li yıllara gelindiğinde ise dünya çapında 

meydana gelen salgının (Covid-19) birçok sonucunun yanında 

ekonomik anlamda büyük olumsuz sonuçları olmuştur. Benzer şekilde 

mevcut baskın sistem çözüm üretmekte zorlanırken, faizsiz finansal 

sistem büyüme ivmesini devam ettirmiştir. Artık günümüzde 37 yıllık 

bir geçmişi olmasına rağmen faizsiz sistem ve bankacılık oldukça hızlı, 

güvenilir ve sağlam büyüme eğilimi sergilemektedir. Örneğin Kuveyt 

Türk Avrupa’nın en iyi işvereni ödülünü pandemi döneminde almıştır 

(TKBB, 2021). Bu da Müslüman ülkelerde daha da cazip, dünya da ise 

oldukça dikkat çeken aynı dinden olmayan müşterileri bile bünyesine 

katan yenilikçi bu sistemi daha da güçlendirmiştir. Dijitalleşme, 

pandeminin tetikleyici rolü ve teknolojik alanlardaki gelişmeler ile 
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beraber teknolojiye dayalı mali çözüm alternatiflerinin keşfi, katılım 

bankacılık sektörü için daha kıymetli olmuştur (TKBB, 2021: 10).  

Küresel çapta katılım bankacılığı ve bu yeni alternatif finansal sistem 

2019 yılında, küresel faizsiz bankacılık aktif büyüklüğü, sukuk, İslami 

fonlar ve tekafül değerlerinin toplamı; 2018 yılına (2,2 trilyon 

Amerikan doları) kıyasla %11,4 oranında büyüme göstermiş olup 2,44 

trilyon Amerikan dolarına seviyesine yükselmiştir. Belirsizliklerin 

dünya çapında arttığı, bilhassa pandeminin küresel finansal 

piyasalardaki negatif atmosfere neden olduğu bir ortamda, dünya 

çapında İslami finanstaki olumlu gelişmeler, özellikle İslami sermaye 

piyasaları ve faizsiz bankacılık sahalarının etkisine dayanmaktadır. Öte 

yandan uluslararası faizsiz finans sektöründe %45,4 ile en yüksek paya 

sahip olan Körfez Ülkelerini; %25,9 pay ile Ortadoğu & Güney Asya 

ve %23,5’lik pay ile Güneydoğu Asya takip etmektedir. İslami fonlar, 

hem fon değeri hem de fon sayısı olarak 2019 yılında faizsiz finans 

sektöründe önemli bir yere sahip olmuştur. 2018 yılında 67,1 milyar 

Amerikan doları olan fon değeri 2019 yılında 102,3 milyar Amerikan 

dolarına ulaşmıştır. Dahası 2018 yılında 1.489 olan fon sayısı 2019 

yılında 1.545’e ulaşmıştır. Tekafül ve retekafül pencereleri dahil olmak 

üzere tekafül ürünleri sunan ve çoğunlukla Körfez Ülkeleri, Ortadoğu 

Asya & Güney Asya ve Güneydoğu Asya bölgelerinde bulunan 353 

tekafül kurumu bulunmaktadır. 2018 yılında Körfez Ülkeleri 11,7 

milyar Amerikan doları tekafül büyüklüğü ile küresel pazarda en büyük 

paya (%43) sahip olmuştur (IFSISR, 2020). Dahası Türkiye’de faizsiz 

bankacılık ve İslami finansal ürünler her yıl düzenli olarak artmaktadır. 
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Bu artışın 2020 yılı itibariyle toplam bankacılık sektörü içindeki 

payında %7’lere kadar yükseldiği gözlenmektedir. Ayrıca stratejik 

hedeflere bakıldığında 2025 yılı itibariyle faizsiz finansal sistemin 

toplam sistem içerisindeki payının iki katına çıkarılarak %15’lere 

yükseltilmesi hedeflenmektedir (TKBB, 2021). 

3.2. İslami Bankacılığın Karakteristiği 

 

Daha önceki literatür (Mirakhor, 2000; Warde, 2000; Siddiqui, 2001; 

Naqvi, 2003; Haron ve Kamaruddin, 2005; Derbel, Bouraoui ve 

Dammak, 2011) İslami finans ve finans kurumlarının aşağıdaki 

özelliklerini vurgulamıştır: 

• Faizsiz bir sektördür. İslami bankacılıkta “Riba” adı verilen faiz 

yasaktır. Tüm sözleşmeler ve işlemler, borç para vererek başlar 

ve para kendi başına para üretmediğinden, bu parayı 

nemalandırarak geri ödemeye izin verilmez. Para bir meta 

değildir. Zaman ise konvansiyonel bankacılığın ideal yöntemi 

olan bir krediden para üretemez. Bu yasak, Kur'an-ı Kerim'den 

(İslam Kitabı) ve İslam Peygamberi'nin (SAV) emirlerinden 

türetilen İslam Hukuku'ndan elde edilmiştir. Faiz, ister basit 

ister bileşik olsun, ne yüksek ne de düşük oranlı hiçbir şekilde 

kabul edilemez. 

• İslami bankacılığın kumar, silah ve alkol gibi İslami açıdan etik 

dışı kabul edilen çeşitli faaliyetlere yatırım yapması ve işlem 

yapması yasaktır ve bunlar sistem tarafından desteklenmez. 
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• Belirsizlik, muğlaklık ve istismarın olmadığı, tüm sözleşmeler 

ve koşullar ilgili tüm taraflar için şeffaf olduğu bir ortam 

gerekmektedir.  

• İşlemde taraflardan herhangi birine veya tümüne zarar vermek 

yasaktır. 

• Para üretimi ancak ticaret ile varlıklara ve emtialara meşru 

yatırımlar yoluyla gerçekleşebilir. Bu, faiz yoluyla para 

üretilemeyeceği için yukarıdaki koşulların bir sonucudur. Başka 

bir yerden gelmesi gerekir, ancak üretimden de gelebilir. Üretim 

amaçlı muşaraka ve mudaraba, ticari amaçlı murabaha gibi 

birçok İslami finansal araç ve sözleşme bu koşullara uymak için 

geliştirilmiştir. Tüm bu sözleşmeler, her işlemde temel bir emtia 

içermelidir. 

• Risk/kar paylaşımı kavramı: İşleme dahil olan taraflar, işlemde 

altı çizilen riski, sermayeye katkılarının yüzdesi oranında 

üstlenmek zorundayken, kar paylaşımı için yüzde üzerinde 

pazarlık yapma hakları vardır. Bazen biri diğerlerine göre 

alanında uzman olduğundan ve daha fazla çaba sarf ettiğinden 

kâr paylaşımında daha çok hak sahibi olur. Bu nedenle, tüm 

tarafların bunu kabul etmesi koşuluyla, kârın daha yüksek bir 

kısmına hak kazanabilir. 

3.3. İslami Finansal Araçlar  

 

Belirtildiği gibi İslami finansın temel kuralı, faizin tüm formaliteleri, 

yolları ve yöntemleriyle yasaklanmasıdır. Dolayısıyla bir kişi (veya 
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kurum) başkasına ödünç para verebilir ancak bundan herhangi bir 

şekilde yararlanmayı bekleyemez. Bu, İslami bankaların, bu işlemden 

elde edilen riski ve karı paylaşmak için bir banka ile bir müşteri 

arasındaki ticaret ve ortaklıklara dayalı yeni para kazanma araçları 

oluşturmak için ana ticaret ve işbirliği sözleşmelerine geri dönmeleri 

için bir zorluk meydana getirdi. Bu koşulların bir sonucu olarak İslami 

bankacılık uzmanları, geleneksel bankacılık işlemlerinin çoğunu İslami 

kuralları ihlal etmeden taklit etmelerine yol açan birçok finansman, 

ortaklık sözleşmesi ve tekniği geliştirdi (Derbel vd., 2011). İslami 

finansın dört ana sözleşmesi tartışılmaktadır: 

4.3.1. Murabaha 

 

Bu yöntemin esasında maliyete artı kar payı eklenmesiyle ortaya çıkan 

bir sözleşme bulunmaktadır. Tanım gereği: Maliyet artı kâr satışı olarak 

ifade edilmektedir. Satıcı burada mallar için ödediği bedeli alıcıya 

bildirmekle yükümlüdür ve daha sonra bu bedele kar marjı veya kar 

payı ekleyip alıcıya satabilir. Bu tür bir satış, maliyetin dürüst bir 

beyanını içermelidir. İslami bankacılıkta rolleri dağıtmak için 

genellikle banka satıcı, müşteri ise alıcı olacaktır. Murabaha, İslami 

bankacılık sektöründe çok popüler bir finansman yöntemidir. İslami 

bankacılığın ilk aşamalarında, mal ve emtiaların çoğunu finanse etmek 

için sadece Murabaha kavramını kullandılar. Bugüne kadar taşıtların, 

evlerin, malların finansmanı ve ticaret finansmanı için yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Hanif, 2011). 

Bu modeli esas olan bankalar daha çok emtia ve ticaret finansmanı 

sahasında yer edinmektedir. Bu sözleşmenin nasıl işlediğini bir örnekle 
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açıklamak gerekirse, ilgili müşteri faizsiz bankaya talep ettiği herhangi 

bir malı, ki bu ev, araba olabilir, satın almak istediğini belirtir. 

Müracaatın ana nedeni nakit sıkıntısı yaşamasıdır. Faizsiz banka, 

sipariş olarak söylenen ilgili malın talebini alır ve bu doğrultuda ilgili 

malı peşin olarak kendi adına satın alır. Daha sonra alınan ilgili ürünü 

talep eden müşteriye yeniden taksitli fiyatı üzerinden kar payını da 

koyarak satışa sunar. Ürüne konulacak kar payı ve taksitli satım 

sözleşmesi baştan anlaşılan rakamlarla gerçekleşir. Yani müşteri adına 

peşin alınan ürün, yine müşteriye baştan anlaşılan oranlarla 

taksitlendirilerek satılır. Esasında geleneksel bankaların 

uygulamasından pek farkı yok gibi gözükse de asıl kritik nokta, ilgili 

ürünün banka tarafından kendi adına satın alınması ve ardından taksitle 

müşteriye baştan anlaşılan oranla satılması ve ortada fiziki bir mal 

olmasıdır (Abdul-Rahman, 2010: 55). 

4.3.2. Mudaraba 

 

İki taraf arasında bir ortaklık sözleşmesidir. Biri finansmanı (fon 

sağlayıcısı) sağlarken, diğeri bu ortaklığa ilişkin bilgi birikimini 

(uzman) sunar. Ortaklık başlamadan önce bir kar paylaşım 

sözleşmesine sahip olmaları gerekir, bu nedenle işlemlerinden herhangi 

bir kar elde edilirse, önceden kararlaştırılan oranlara göre 

paylaşabilirler. Ancak işlem zarar ederse, tüm zararı fon sahibi üstlenir 

ve uzman sadece çabasını kaybeder. Uzman, uzmanlığına dayalı olarak 

sınırlı veya sınırsız bir faaliyet listesine fonları yatırmaktan sorumludur 

ve bu yatırımı kararlaştırılan bir süre boyunca yönetir. Mudaraba, esas 

olarak İslami bankacılıkta, müşterinin fon sağlayıcı ve bankanın uzman 
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olacağı Yatırım Mevduat ve Tasarruf Hesaplarını yönetmek için 

kullanılmaktadır (Hanif, 2011). 

Bu araç, üretim ve büyümenin sürdürülebilirliğinin artmasını 

amaçlayan katılım bankacılığı temel ürünlerinden biridir. Bir tarafta 

sermayesi olan kesim, diğer tarafta iş becerilerini, yönetim ve girişimini 

ortaya koyan tarafın birlikte hareket ederek bir ortaklık kurması esasına 

dayanmaktadır (Biancone, 2013: 88). Yatırım kalkınma ve büyüme 

odaklı bir yaklaşım olan bu yapı, sermayesi ve birikimi olan tarafın 

emeği, girişimi ve iş fikri olan tarafa parasını emanet etmesini sağlar. 

Burada sermayeyi alan tarafın hedefi, elde ettiği sermaye ve fon 

kaynağını Şer’i usullere uygun sahalarda yatırım ve girişim için 

kullanmaktır. Yani sermayedar girişimdeki bütün parayı temin ederken, 

anlaşmanın diğer tarafındaki girişimci ise emek ve kabiliyetlerini ortaya 

koyarak eldeki sermayenin en optimum çıktıya dönüşmesi için çalışır. 

Sonuç olarak elde edilen kar varsa, başta anlaşılan sözleşme kuralları 

doğrultusunda, dağıtılır. Faaliyetler neticesinde zarar oluşursa, zarardan 

sorumlu olan taraf sermayesini ortaya koyan fon sahibidir. Diğer 

taraftan işleri yöneten tarafında emek, zaman ve çabaları gibi beşeri 

sermaye kaybettiğini unutmamalıdır (Alrifai, 2014: 188). Ayrıca ilgili 

ürünü, sermayeyi sağlayan ile, hizmet sunan müteşebbis arasındaki 

yapılandırılmış sözleşme olarak tanımlamak da mümkündür. Yani 

taraflardan biri, sunulan ürün ve hizmetlerin her iki tarafında anlaştığı 

bir oranda paylaştırılmasını hedefler. Aynı zamanda sermayede 

meydana gelen kayıpların tamamı (genel olarak katılım bankaları) 

sermayedar tarafından karşılanması şartıyla farklı ticari aktivitelerin 
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gerçekleşmesi için fonu bir başka müteşebbise tahsis eder. Müteşebbis 

açısından kayıp olarak zaman ve emeğin fırsat maliyeti ortaya çıkar 

(Kettell, 2011: 26). 

4.3.3. İcaar 

 

İcara faizsiz finansal ürünler içerisinden en yaygın kullanılan 

araçlardan biridir. Bu yapıda iki taraf arasında kiralama sözleşmesi 

yapılmaktadır. Her türlü mal veya hizmetlerin (helal olmak şartıyla) 

kiralanmak suretiyle kullanım hakkının kiracıya verilmesini ifade eder. 

İki farklı türde ele alınabilecek icaar, ya anlaşma bittiğinde sahibine geri 

iade edilir ya da anlaşma sona erdiğinde sahipliği uygun miktara satın 

alınır. Bunlardan satış sonrası iadeye finansal kiralama denirken, 

diğerine işletme kiralanması demek mümkündür. Bu ürünün kapsamı, 

kurumsal düzeyde ele alındığında, araziden paralı yola kadar, 

perakende düzeyinde ise, bilgisayardan taşınmaz finansmanına kadar 

farklı sahalarda kiralama olanakları sunduğu söylenebilir (Alrifai, 

2014: 194-195). Uygulama açısından, müşteri (kiracı) mülk seçer ve 

yatırımcı seçilen mülkü temin eder. Dahası yatırımcı (kiraya veren) 

ardından müşteri veya banka ile işletme mülkünün kiralanmasını teyit 

eder. Kısacası yatırımcı satmayı vaat ederken, müşteri mülkü satın 

almayı taahhüt eder. Burada müşteri, ilgili mülkü yatırımcıdan satın 

almasına onay verecek bir seviyeye kadar, biçimlendirilmiş bir birikim 

fonuna destek sağlamanın yanı sıra, kira öder. Birikimin kaynağı klasik 

uygulamadaki bir peşinat ödemesi gibi büyük bir ilk ödeme ile 

başlatılabilir. Bu süreçte yatırımcı müşterinin mülkün kullanımı için 

kira ödemelerinden yararlanır ve müşteri yatırımcının mülkünü 
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önceden kararlaştırılmış bir programa göre satın almak için aylık olarak 

ödeme yapar (Kettell, 2011: 38). 

Bu, yalnızca, birinci tarafın, onaylanmış bir periyodik ödeme 

karşılığında, ikinci tarafa, onaylanmış bir süre için mülk veya ekipman 

kiraladığı, sahip olunan bir kiralama sözleşmesidir. Bu süre içinde 

ikinci kişi mülkü kullanma veya mülkün faydalarından yararlanma 

hakkına sahiptir. Bu faaliyet kiralamasına benzer, kiralama süresi 

sonunda yapılacak yeni bir sözleşme olan “mülkün satışı sözleşmesi” 

gerçekleşebilir. Mülkün tüm kiralama süresi boyunca banka adına 

kalması ve mülkiyeti yalnızca kiralama süresinin sonunda devretmesi 

nedeniyle icara sözleşmesi İslami bankalar açısından bir avantaja 

sahiptir. Müşteri, başlangıçta bankadan, kiralama süresi boyunca 

kiralama koşullarına uyarsa ve taksitlerini öderse, sonunda malı 

alacağına dair bir “satma sözü” alır (Pervez, 1990; Ginena ve Hamit, 

2015).  

 

4.3.4. Müşaraka 

 

Müşaraka, birden fazla tarafın bulunduğu ve tarafların emek ve 

sermayelerini ortaya koyduğu bir anlaşma türüdür. Burada faaliyetler 

sonucunda ortaya çıkan karlar baştan anlaşılan oranlar üzerinden 

bölünürken, oluşabilecek zararlar ise sermayedarların koydukları 

paylara göre dağıtılacaktır (Sobol, 2015: 187). Bir başka tanıma göre, 

iki ya da daha fazla tarafın emeklerini, sermayelerini ve bir işletme için 

gerekli olan araç gereçleri temin etmesi suretiyle yeni bir işletme kurma 

girişimine müşaraka diyebiliriz. Tarafların ikili anlaşmalarına dayanan 

müşaraka, faizsiz finansal sisteme uygun olabilmesinin iki önemli şartı 
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bulunmaktadır. Öncelikle taraflar sözleşmeye katılabilme ehliyetine 

haiz olmalıdır. Ardından sözleşme, tarafların özgür iradesiyle (baskı 

altında kalmadan) ortaya konmalıdır. Bu ortaklıkta ortaklar, yönetime 

iştirak etme, yönetme hakkına ve salahiyetine sahiptir. Öte yandan, 

taraflar yönetim ve işlerin yürütülmesi konusunda ortak kararla 

belirledikleri birini seçebilirler. Böyle bir durumda, uyuyan (sessiz) 

ortak sadece yatırımın çerçevesine dahil olma hakkına sahiptir ve bu 

ortağa sunulan kârın oranı, işletmedeki yatırımının nispi oranına 

bağlıdır. Yine ortakların tamamı birlikte çalışmayı kabul ederse, 

ortaklardan her biri, işle ilgili herhangi bir konuda diğerinin temsilcisi 

olarak değerlendirilmelidir. Böylece taraflardan birinin yapılan işte ve 

rutin iş akışında tüm ortaklar tarafından yetkilendirilmiş sayılır (Kettell, 

2011: 14). Son olarak modern finansta özel girişim sermayesi ya da risk 

sermayesi olarak da ele alınan bu ortaklık, en azından iki ortağı bulunan 

sınırlandırılmış bir ortaklık yapısı olmayan, kâr ve zararların 

hissedarların payları oranında dağıtıldığı ve ortakların 

kaybedeceklerinin sınırları en fazla ortaya koydukları sermaye kadar 

olduğu finansal araca denmektedir. Bazen tarafların önceden 

anlaşmasıyla, aynı miktarda sermaye koyan ortaklardan biri diğerinden 

daha fazla kâra da ortak olabilir, ki bu durum daha fazla kâr alan ortağın 

ekstradan zaman ve tecrübe gibi katkılarından ortaya çıkmaktadır 

(Alrifai, 2014:193). 

Muşaraka, ortakların kâr/zararı, yönetme çabasını ve sonuçlarını 

paylaştığı geleneksel bir ortaklık sözleşmesidir. Ortaklar, sermaye ve 

emeğe dayalı olarak kâr payı yüzdesini müzakere edebilirler, sermaye 



 

76 | Ö ğ r .  G ö r .  D r .  K a y h a n  A H M E T O Ğ U L L A R I  

 

paylaşım yüzdesi kadar zarara katlanmak zorunda kalırlar. Muşaraka, 

İslami bankacılıkta gayrimenkul finansmanı ve bazı büyük inşaat 

projeleri için kullanıldı, ancak yönetimin komplikasyonları nedeniyle 

nadiren perakende düzeyinde uygulanabilirdir. Bankalar bir ortaklıkta 

doğrudan ortak olmayı tercih etmemekte ve tüm farklı proje türlerini 

yönetebilecek kapasite ve uzmanlığa sahip değildirler (Hamadi ve 

Bassil, 2015). 

 

3.4. İslami Bankacılığın  Kritiği ve Uygulamaları  

 

Khan (2010), “İslami Bankacılık Ne Kadar İslamidir?” İslami 

bankacılık uygulamalarının İslami bankacılığın üzerine inşa edildiği 

teorik model ve ilkelerden farklı olduğunu ve bu durumun İslami 

bankacılık sistemini geleneksel sisteme çok yakın kıldığını savundu. 

İslami Bankalar 700 milyar ABD dolarının üzerinde varlığa sahipler ve 

yıllık %15'in üzerinde büyüyorlar. İslami Bankacılık ve Finans (IBF), 

basitçe "faizsiz" işlemlerden daha geniş etik ve ahlaki konuları içerir. 

Savunucuları, bunların onu geleneksel bankacılıktan ekonomik olarak 

daha verimli hale getirdiğini ve daha fazla ekonomik eşitlik ve adaleti 

desteklediğini ifade etmektedirler. O halde, gerçek İslami Bankacılık 

uygulamaları ideale ne ölçüde ulaşıyor ve bunlar geleneksel 

bankacılıktan ne kadar farklı? Bir ön araştırma, piyasaya sürülmesinden 

otuz yıl sonra, İBF'nin idealleri ve uygulamaları arasında önemli 

farklılıklar olduğunu ve İBF'nin çoğunun hala geleneksel bankacılıktan 

işlevsel olarak ayırt edilemez olduğunu göstermektedir. Bu, İBF 

savunucularının kendisini geleneksel bankacılıktan hızla 
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farklılaştıracağı iddialarına ters düşmektedir. Bununla birlikte, 

geleneksel bankacılık ve finansa bir alternatif sunmamasına rağmen, 

İBF, fiili geleneksel finansal işlemler için uygun İslami terminolojiyi 

sağlayarak belirgin bir İslami kimliği güçlendirmektedir (Khan, 2010).  

İslam aydınları, Müslüman toplumların dini esaslara bağlanması 

gereken bankacılık ve finans sektörünün son yıllarda hızlı bir dönüşüm 

geçirdiğini gözlemlediler. İslam hukukunun hakim yorumlarına göre, 

finansal araçlar kar-zarar paylaşımı ilkesine (özsermaye sözleşmeleri) 

dayanmalı ve önceden belirlenmiş veya sabit getirilerden (borç 

sözleşmeleri) kaçınmalıdır. Bununla birlikte, İslami bankaların mevcut 

uygulamalarına ilişkin kanıtlar, finansal işlemlerinin çoğunun öz 

sermayeye değil, geleneksel bankacılık sistemlerindeki standart borç 

sözleşmesine benzer bir araç olan murabaha sözleşmesinin kullanımına 

dayandığını göstermektedir. Teori ve dini doktrinden bu ayrılma, bilim 

adamları, ekonomi ve finans uzmanları arasında tartışmaları teşvik etti. 

Murabahanın baskınlığı, İslami finansın faize dayalı geleneksel finansal 

sistemlere bir alternatif sunacağı fikrine karşı bir meydan okumayı 

temsil ediyor. Ve İslami finans eleştirmenleri tarafında murabaha 

sendromunu abartma eğilimi olsa da, savunucular modern İslami 

kapitalistlerin katkısını değerlendirmedeki önemini göz ardı etmekten 

eşit derecede suçludurlar. İslami alt sistemlerde finansal yapının 

geleneksel bankacılık sistemlerinden farklı olmadığı gözlemi, finansal 

yapının sistemli bir şekilde incelenmesi gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Bu değerlendirme, murabaha sendromunu geniş bir ulusal 

ve uluslararası bağlama yerleştirir ve İslami finansın eşitlik temelli 
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modelinin hedeflerine bağlı kalırken İslami kapitalistlerin karşılaştığı 

kısıtlamaları aydınlatır (Yousef, 2004: 63-64). Öte yandan Müslüman 

hayatının ve İslam ekonomisinin amacı, geleneksel ekonomiye 

uygulanabilir bir alternatif sağlamak değil, tehdit altındaki İslami 

kimliği güçlendirmektir. Böylece İslam ekonomisi öncelikle İslam'ın 

önceliğini yeniden öne çıkarmak için bir araç ve ikincil olarak radikal 

ekonomik değişim için bir araçtır (Kuran, 2004: 5). İslam ekonomisi, 

dinin [İslam'ın] kişisel dünya görüşleri ve kişiler arası ilişkiler üzerinde 

uyguladığında, “Batılılaşmanın kontrolü zayıflatması” tehlikesine karşı 

yardımcı olacaktır (Kuran, 2004: 88). Konvansiyonel bankacılığın 

temeli olan mevcut teminatlı, faize dayalı borç sözleşmesi, asimetrik bir 

bilgi ortamında yüzyıllar süren operasyonlar boyunca gelişmiştir. Bu 

nedenle, asimetrik bir bilgi ortamında da faaliyet gösteren İslami 

Bankalar, kaçınılmaz olarak, geleneksel bankacılık tekniklerine o kadar 

sıkı sıkıya bağlı kalacaklardır ki, geleneksel bankacılıktan ayırt 

edilemez olacaktır (Kuran, 1993: 311). Bu durumda biçim işlevi takip 

ettiğinden, İslami Bankacılığın savunucuları tarafından tercih edilenden 

tamamen farklı olarak, Klasik Arapça terminolojinin dışında, İslami 

Bankacılığın geleneksel bankacılıktan neredeyse ayırt edilemez olması 

şaşırtıcı olmamalıdır. İBF'nin büyük bir finansal yenilik olarak ilk kez 

tanıtılmasından 37 yıl sonra, Kuran’ın tezleri hala İBF'nin dikkate 

alması gereken ve geçerli bir kaynağıdır. Mevcut İBF uygulaması 

hemen hemen tüm temel açılardan geleneksel bankacılık normuna 

uygundur ve İslam bankacılık ve finans uygulaması, İslam bankacılığı 

ve finansının savunucularının olması gerektiğini söylediklerine 

benzememektedir. Bu nedenle, İBF'nin tanıtılmasından bu kadar zaman 



İ S L A M İ  D A V R A N I Ş S A L  F İ N A N S :  
T e o r i d e n  P r a t i ğ e  Y e n i  B i r  P a r a d i g m a  | 79 

 

 

 

sonra, Ahmed'in (1993) İslam bankacılığı ve finansını savunması 

giderek daha fazla savunulamaz ve inandırıcılığını kaybetmektedir. 

İslam bankacılık ve finansının en sadık savunucularından bazıları bile 

bunun şu anda nasıl uygulandığını kınamaktadır. Sonuç olarak, 

murabaha sendromu, İBF'ye karşı uygulanacak geçerli bir suçlamadır 

(Khan, 2010: 806). 

İslami bankacılığın iddia edilen dört ana özelliğinin, (a) risk paylaşımı, 

(b) önemlilik, (c) sömürünün olmaması ve (d) günahkâr faaliyetlerin 

finansmanının olmaması (EL-Hawary vd., 2004), İslami bankacılık 

uygulamaları tarafından aşağıdaki gibi ihlal edilmektedir:  

a) İslami banka uygulamaları, benzer borç sözleşmeleri için aynı 

teminatları toplamada geleneksel olanı taklit eder ve ürünlerinin 

“kârını” belirlemek için günlük faiz oranını bir kıyaslama 

(referans noktası) olarak kullanır. Dolayısıyla, bu bankaların 

pratikte riski paylaştığı söylenemez. 

b) Satış ve geri kiralama ve Suudi altın satışı, İslami açığa satış ve 

birçok İslami sözleşme ve sukuk gibi İslami işlemlerde temel 

alınan ürünlerin aslında kurgusal bir maddilik olduğu 

kanıtlanmıştır. Yani finanse edilen emtia piyasaya sürülmez 

veya mülkiyet, alıcılar arasında fiilen transfer edilmemektedir. 

Dahası bu emtialar yeni pratikler sunmadan sadece geleneksel 

finansman yöntemlerini İslamileştirmenin araçları olarak 

kullanılmaktadır.  

c) İslami ürünler sadece konvansiyonel bankaların ürünlerini taklit 

ettiği için konvansiyonel bankalardan daha yüksek ücretler 
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almaları kesinlikle sömürüdür. Faizsiz olsalar bile, İslami ürün 

teslimi marjı olarak geleneksel piyasadan daha fazla ücret talep 

ettikleri için sömürüden suçludurlar. 

d) İslami bankaların faaliyetleri konusunda çok zayıf bir İslami 

Fıkıh Denetimi vardır. Dolayısıyla, Şeriat uyumlu olmayan 

ürünleri finanse etmedikleri gerçeği yalnızca kulaktan kulağa 

söylenmektedir (El-Gamal, 2006). İslami bankacılık 

uygulamalarının geleneksel bankacılık uygulamalarına çok 

benzer olduğu, sadece Şeriata göre geleneksel ürünler için 

uygun bir Arapça terim bulunduğu ve bunu İslami olarak 

sattıkları bir arbitraj olduğu sonucuna varılabilir (El-Gamal, 

2006). Zaman (2008), İslami bankacılıkta işlemin nasıl 

yapıldığının kimsenin umurunda olmadığını, uygun bir 

“Sözleşme” çerçevesinde çerçevelendiği sürece, İslami 

diyebileceklerini belirtmiştir. İslami bankacılık ve finans 

hakkında yapılan tüm bu eleştiriler ve çelişkili görüşler bir 

tarafa, bu bankaların elde ettikleri büyümenin geleneksel 

finansal yöntemlerden farklı bir perspektiften incelenmesi 

oldukça çekicidir. 

İslami ekonomistlere göre İslami ekonominin son ayırt edici unsuru, 

ajanlarının İslam'ın geleneksel kaynaklarından alınan normların 

rehberliğinde hareket etmesidir. Bu normlar “iyiliği emreder” ve 

“kötülüğü yasaklar”. İsraftan, savurganlıktan ve gösterişten kaçınmayı 

teşvik ederler. Zararlı dışsallıklara sahip faaliyetleri caydırırlar. 

Cömertliği teşvik ederler. Bireyleri çok çalışmaya, adil fiyatlar talep 
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etmeye ve diğerlerinin hakkını ödemeye teşvik ederler. Normların 

amaçlanan etkisi, bencil ve çıkarcı homo economicus'u bir erdem 

timsali olan homo Islamicus'a dönüştürmektir. Homo Islamicus mülkü 

serbestçe elde eder, ancak bunu asla spekülasyon, kumar, istifleme veya 

yıkıcı rekabet yoluyla yapmaz. Daha iyi bir fiyat için pazarlık yapsa da, 

ticaret ortağının adil bir anlaşma yapma hakkına her zaman saygı duyar. 

İdeal İslam ekonomisini dolduran failler böylece pek çok özgürlük 

uygularlar, ancak tüm iddialarını normatif bir filtreden geçirirler. Bu 

temelde, İslam ekonomisinin hem kapitalizmden hem de sosyalizmden 

farklı olduğu söylenir. İslam ekonomisi açısından bakıldığında, 

ekonomik özgürlükler kapitalizmde çok geniş ve sosyalizmde çok 

dardır. İslam ekonomisi, ekonomik özgürlükleri en iyi şekilde 

sınırlayan bir “üçüncü yol” oluşturmaktadır. Birçok İslam iktisatçısı, 

İslami normların akla gelebilecek her ekonomik alanda açık rehberlik 

sağladığına inanır. Onlar da, büyüklük, tarih, gelişmişlik düzeyi ve 

kuramsal çerçeve dikkate alındığında, normların tüm Müslüman 

toplumlarda eşit derecede etkili olacağına ikna olmuşlardır. İslami bir 

ekonomide, ekonomik konulardaki anlaşmazlıkların nadir olacağına, 

çünkü bireylerin birbirleriyle adil ve dürüst bir şekilde ilgileneceğine 

ve ekonomik adalet kavramlarının homojen olacağına inanıyorlar. Bu 

görüşler aşırı iyimser. Birincisi, önerilen normlar bireysel yargı için 

bolca alan bırakıyor. Bir diğeri, özgecilik ve sorumluluk normları 

genellikle küçük ağlarda büyük uluslardan daha etkilidir. İslam 

ekonomisinin açıklamaları tipik olarak İslam ekonomisinin sabit 

normlardan, değişmez bir zekat sisteminden ve bir zekat sisteminden 

oluşan statik bir yapı olduğu izlenimini verir. Değişmeyen araçlarla 
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donatılmış finansal sistem. Bununla birlikte, en sofistike yazarlar, 

gelişen fırsatların kurumsal uyum için baskı oluşturduğunun 

farkındadır. İslam'ın kutsal yasalarının gerekli esnekliği barındırdığını 

öne sürerek İslam ekonomisine ilişkin açıklamalarına, değişim 

süreçlerini dahil ederler. Bu konum, elbette, değişen toplumsal 

ihtiyaçların yüzyıllar öncesinden bilinebileceğine dair ampirik olarak 

sorunlu görüşe dayanmaktadır. Aynı zamanda, İslami bir toplumun 

kazanılmış çıkarları sosyal olarak arzu edilen değişiklikleri 

engellemekle beraber alıkoyma kapasitesine ilişkin aşırı iyimserliği de 

yansıtıyor (Kuran, 2010: 42-43). 

Tüm ekonomiyi İslami kriterlere göre yeniden yapılandırma çabaları bir 

avuç ülke ile sınırlı kalsa da, İslam ekonomisinin etkisinin geniş çapta 

yayıldığı tek bir alan, görece bankacılık sektörüdür. Şu anda altmıştan 

fazla ülkede İslami bankalar veya bu tür bankaların şubeleri var. Hepsi 

operasyonlarının faizsiz olduğunu ve ayrıca kararlarının kâr 

maksimizasyonunun ötesine geçen düşüncelere dayandığını iddia 

ediyor. 1980'lerin sonunda, İslami bankaların en büyük iki grubunu 

içeren Arap dünyasında yerleşik olanlar, yaklaşık 2,6 milyar dolar 

sermayeye sahipti ve 22,9 milyar dolar değerinde varlıkları vardı. 

1980'lerin tüm on yılı boyunca, bu bankaların varlıkları, sonraki 

büyüme oldukça yavaş olmasına rağmen, yılda yüzde 18,8 büyüdü. 

İslami bankaların geleneksel bankalarla rekabet ettiği bazı ülkelerde, 

özellikle Mısır ve Kuveyt'te, bankalar tüm banka mevduatlarının 

yaklaşık yüzde 20'sini çekmeyi başardılar; diğer birçok ülkede, hisseleri 

artsa da çok daha küçük kaldığı gözlenmektedir. Bu bankalar, kâr ve 
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zarar paylaşımını içerdiği söylenen hesaplar sunuyor. Bu hesapların 

sahipleri faiz değil, dalgalanma eğiliminde olan “kâr payları” alırlar. 

Ancak dalgalanmalar, olağan faiz oranlarının hareketlerini yakından 

takip ediyor. Bunun nedeni, bankaların mevduatlarını çoğunlukla tahvil 

ve diğer faiz getiren araçlara kanalize etmeleridir. Bireysel yatırımların 

getirileri değişkenlik gösterebilir ve farklı zamanlarda vadesi gelebilir, 

bu nedenle mudilerin “kâr paylarının” bir dönemden diğerine farklılık 

gösterdiği gözlemlenir. Bu “kâr paylarının” faize dayalı yatırımlarla 

desteklendiği, İslami bankaların çalışanlarının gayri resmi olarak 

potansiyel mevduat sahiplerine mevcut faiz oranından daha düşük 

olmayan getiriler vaat ettiğini açıkça göstermektedir. Gerçekte, İslami 

bankaların geleneksel bankalarla rekabet ettiği ülkelerde, birincisinin 

görünüşte faizsiz getirileri, ikincisinin açıkça faize dayalı getirileriyle 

esasen örtüşmektedir. Türkiye'den bazı kanıtlar Tablo 1'de 

görülmektedir. Üç aydan bir yıla kadar olan her vade için birinci sütun, 

geleneksel bankaların mudilerinin faiz şeklinde elde ettikleri getirilerin 

ağırlıklı ortalamasını vermektedir. İkinci sütun, ülkenin dört İslami 

bankasının mudilerinin “kâr payları” başlığı altında elde ettikleri 

ortalama getirileri göstermektedir. Tablonun üstünkörü bir incelemesi 

bile, İslami bankaların mudileri tarafından kazanılan ortalama “kâr 

paylarının” geleneksel bankaların faiz oranlarıyla aşağı yukarı aynı 

olduğunu göstermektedir. Kâr payları da kayda değer ölçüde daha 

değişken değildir. Hiçbir zaman önceden, en azından resmi olarak 

sabitlenmese de, ilgili dönemin ortalama faiz oranından nadiren önemli 

ölçüde farklı çıktılar. İslami bankaların retoriğine bakıldığında, bu 

oldukça dikkat çekicidir. Ancak, geleneksel bankaların faiz 
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ödemelerinde olduğu gibi, “kâr paylarının” faiz getiren varlıklar 

tarafından desteklendiğinin farkına varıldığında, bu pek de şaşırtıcı 

değildir (Kuran, 2004: 43-44). 

Tablo 1. Türk Bankalarında Tasarruf Mevduatlarının Nominal 

Getirileri 
 Dönem 

 3 Aylık 6 Aylık 1 yıllık 

Aylar Geleneksel 

banka 

Katılım 

bankası 

Geleneksel 

banka 

Katılım 

bankası 

Geleneksel 

banka 

Katılım 

bankası 

Haziran 1990 11.64 14.68 25.38 24.90 69.47 59.42 

Ocak 1991 12.34 12.02 25.51 24.61 56.25 57.12 

Haziran 1991 15.25 15.20 26.92 58.79 58.79 58.83 

Ocak 1992 15.68 15.58 30.51 30.46 65.11 64.30 

Haziran 1992 13.91 16.01 30.00 30.39 66.84 66.16 

Ocak 1993 14.72 15.65 29.88 30.43 66.96 64.51 

Kaynak: Köfteoğlu (1994: 28). 

Not: Her rakam, belirlenen dönem boyunca mevduat sahiplerine yapılan getirilerin 

ağırlıklı ortalamasını temsil eder. 

Katılım ve geleneksel bankaların tasarruf mevduatlarının nominal 

getirileri güncel verilere göre de birbirine yakındır. Öyle ki TKBB ve 

TBB’nin 2021 verilerine göre yıllık ortalama katılım banka kar payı 

oranı ortalama %15’lerde iken, konvansiyonel bankaların yıllık faiz 

oranları %19 civarındadır. Yıllar itibariyle teoride ve pratikte büyük 

değişimler yaşansa da, bu durum bankadan bankaya ufak farklılıklar 

gösterse de, genel olarak oranların birbirine paralel hareket ettiklerini 

söylemek mümkündür.  
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Bazı önde gelen İslam ekonomistleri bile artık İslam bankalarının 

tüzüklerinin gerektirdiği riskli yatırımlardan kaçındığını kabul ediyor. 

İslami ekonominin ilk İslami bankayı kurmakla kredilendirdiği Mısırlı 

bir bankacı olan Ahmed al-Naggar, mevcut İslami bankaları korkunç 

başarısızlıklar olarak nitelendiriyor. İşlemleri, geleneksel bankalardan 

yalnızca kozmetik olarak farklı olduğunu söylüyor. Gerçekten de, 

İslami bankaların varlıklarının yalnızca çok küçük bir kısmı - genellikle 

%5'in altında - gerçek kâr ve zarar paylaşımına dayalı kredilerden 

oluşmaktadır. Açık farkla en yaygın finansman yöntemi, vergi 

oranlarındaki farklılıklardan yararlanmak için faizden kaçınmanın 

sorun olmadığı yerlerde bile dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılan 

yeniden satış sözleşmelerine resmen eşdeğer olan murabahadır. 

Diyelim ki nakit sıkıntısı olan bir sanayicinin yeni bir bilgisayara 

ihtiyacı var. İslami banka bilgisayarı satın alıyor, fiyatını yeniden 

belirliyor ve ardından bilgisayarın sahipliğini ona devrediyor; buna 

karşılık sanayicimiz, bankaya bir yıl içinde işaretlenmiş fiyatı ödemeyi 

kabul eder. Normal olarak, murabaha, hantal bir faiz biçimi olarak 

hizmet eder. İslami bankalar neden faize eşdeğer bir finansman yöntemi 

kullanıyor? İyi ve kötü yatırım fırsatlarını ayırt etme becerilerinden 

yoksun olduklarını kabul ederek, kâr ve zarar paylaşımı temelinde borç 

verirlerse birçok kötü seçim yapacaklarından ve muhtemelen kârdan 

çok zararla sonuçlanacaklarından korkarlar. Ayrıca, beklenen getirisi 

yüksek olan sanayicilerin geleneksel bankalardan borç alacaklarından 

(muhtemel başarı durumunda getirilerini maksimize etmek için), düşük 

beklenen getiriye sahip olanlar ise (muhtemel başarısızlık durumunda 
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kayıplarını en aza indirmek için) kar ve zarar paylaşımını tercih 

edeceklerdir (Kuran, 2004: 44-45). 

Bu ters seçim sorununun yanı sıra İslami bankalar ciddi bir bilgi sorunu 

ile karşı karşıyadır. İslami bankaların en fazla öne çıktığı ülkelerde, kâr 

ve zarar paylaşımı için doğal aday olacak firmalar, gerçek kârları 

hakkındaki bilgiler hükümetin vergi dairesine ulaşmasın diye, 

genellikle maliyetleri ve gelirleri konusunda oldukça ketumdur. Ancak, 

vergi amaçları için oluşturulmuş olanların aksine, borçlunun gerçek 

hesaplarına erişim olmadan İslami bankalar, kâr ve zarar paylaşımı 

altında sürdürülemez derecede yüksek kayıplar yaşayacaklarından 

korkmaktadır. Borç alan firma çok bölümlü bir yapı içinde çok sayıda 

faaliyet yürüttüğü sürece bilgi sorunu daha da ciddileşir. Krediyle satın 

alınan bilgisayarı kullanan bölüm ağır kayıplara maruz kalırken, aynı 

dönemde firmanın diğer bölümleri büyük kârlar elde ediyorsa, bir kâr 

ve zarar paylaşım sözleşmesi kapsamında bankanın uygun getirisi 

nedir? Prensip olarak, getiriyi belirleme yöntemi önceden müzakere 

edilebilir, ancak çift defter tutmanın yokluğunda bile firma, bankaya 

geri ödemeleri en aza indirmek için maliyetlerini ve gelirlerini 

bölümleri arasında paylaştırma eğiliminde olacaktır. Firma iki hesap 

grubu tutarsa, bu tür fırsatçılığın kapsamı daha da genişler. Dikkat 

çekici bir şekilde, İslami bankalar devasa vergi teşviklerinin varlığında 

bile kâr ve zarar paylaşımından kaçınıyor. Türkiye'de hükümet, 

murabaha gelirleri de dahil olmak üzere faiz gelirlerini %48 oranında 

vergilendiriyor. Buna karşılık, kar ve zarar paylaşımından elde edilen 

gelir de dahil olmak üzere öz sermaye geliri vergiden muaftır. Açıktır 
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ki, bu kadar büyük bir teşvik bile kar ve zarar paylaşımının sakıncalarını 

telafi etmekte başarısız olur (Kuran, 2004: 45). 

3.5. İslami Davranışsal Finansın epistemolojisi  

 

Bu bölümde davranışsal finans ile İslami davranışsal finansın ortak 

noktaları, farklılıkları ve etkileşimi değerlendirilmektedir. İlk olarak 

tarihsel ilerleme ile beraber ele alınan bu yaklaşımın zamanla nasıl 

dönüşüm yaşadığını resmetmek adına kısa bir değerlendirme 

yapılmaktadır. Kavramların detaylıca açıklamasından sonra 

birbirleriyle ilişkiler irdelenmektedir. 

İlk olarak klasik finans teorisinde 1950'lerin ortalarından beri referans 

olan Etkin Piyasa Hipotezi (EPH) teorisinin altını çizelim. Baker 

(2014), etkin piyasa hipotezi (EPH) teorisinin, piyasa fiyatlarının 

mevcut tüm bilgilerin bir temsili olduğunu varsaydığını, yani bu 

teorinin piyasa fiyatları hakkında öncelikle piyasanın ve aktörlerinin, 

ilgili bilgilere dayanarak finansal kararlar almak için rasyonel 

davrandığını ifade etmiştir. Bu teoriden ortaya çıkan basit mantık, kısa 

sürede fiyat dalgalanmaları, hisse senedi çökmeleri ve genel olarak 

finansal krizin çok düşük olması gerektiğidir - çünkü piyasa ve aktörleri 

her zaman rasyonel hareket edecektir. Yine de, daha önce de 

örneklendiği gibi, belirli bir süre içinde olağanüstü finansal olayların 

meydana gelmesiyle karakterize edilen bu teoriyle çoğu zaman alakasız 

bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu durum, daha sonra, finansı ve onun 

teorik temellerini daha iyi anlama arayışlarında geleneksel finans ve 



 

88 | Ö ğ r .  G ö r .  D r .  K a y h a n  A H M E T O Ğ U L L A R I  

 

davranışsal finans arasındaki anlaşmazlık noktalarından biri haline 

gelmiştir (Kleinübing Godoi vd, 2005). 

Araştırmacılar, belirli finansal kararlar alırken insan davranışını daha 

iyi yorumlamak için psikoloji ve diğer sosyal bilimlerin etkisini dikkate 

alan alternatif yaklaşımları belirlemeye çalıştılar. Daha sonra, 

1970'lerin sonlarında davranışsal finans, Kahneman ve Tversky (1979) 

tarafından vurgulanan klasik finansa bir alternatif olarak ortaya 

çıkmıştır. Davranışsal finans, karar verme sürecinde psikolojinin ve 

diğer sosyal faktörlerin rolünü araştırır. Davranışsal finans, 

akademisyenler, profesyoneller ve uygulayıcılardan büyük ilgi 

gördü. Bununla birlikte, bu teori popülerlik kazansa da, hala tam olarak 

çözümlenmiş sayılmaz. 

Basitçe söylemek gerekirse, davranışsal finansı geleneksel finanstan 

ayıran temel fark, her durumda finansal kararları belirleyen bilişsel 

yaklaşım bağlamında insan doğasına bakma biçimidir. Bu, daha sonra, 

insanların, dini değerler gibi belirli bir kimlik temeline dayanarak, 

davranışsal finans alanındaki bir alan için iyi bir öneme sahip olup 

olmayacağını ortaya koyan yeni bir düşünce boşluğu oluşturabilir. Bu 

durumda, Musse ve diğerleri (2015), bazı İslami temelli finansal 

ürünlerin uyarlanmasında, mevcut davranış kalıpları ve tercihler 

etrafında dönen, İslami davranışsal finansla ilgili mevcut literatürün 

çoğunu açıkça eleştirmektedir. İlgili yazarlar İslami öğretilerdeki 

paradigma ile çelişmeyen bir psikolojik öğretiyi bütüncül bir şekilde 

uygulayan kapsamlı bir çerçevenin olması gerektiğini savunuyorlar. Bu 

arada, daha basit bir ifadeyle, dindarlık, dini motivasyon, dini 
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yükümlülük değişkenlerinin uygulanması genellikle finansal kararları 

etkileyen değişkenler olarak kullanılmaktadır (Ibrahim vd., 2017; 

Kaakeh, 2018; Nik Abdullah ve Abd Wahab, 2015). Bu durumu doğru 

şekillendirebilmek adına, İslam'ın insanları ve onların doğasını 

tanımlama şekli, davranışsal finansın temelleri ile doğrudan bağlantılı 

doğru unsurları belirlemek açısından kıymetlidir (Nik Abdullah ve Abd 

Wahab, 2015). 

İslam'ın insanları ve onların doğasını nasıl tanımladığını daha fazla 

tartışmadan önce, ilk olarak davranışsal finansın yoğunlaştığı 

fenomenlerin ortaya çıkmasının temeli olarak sıklıkla kullanılan ikili 

süreç teorisinin somutlaştırılmasının tartışılması gerekebilir. Genel 

olarak, ikili süreç teorisi, iki farklı süreçten doğan düşüncelerin 

sonuçlarına odaklanarak insan zihninin nasıl çalıştığına dair bir genel 

bakış sunar. Her iki süreç için de yaygın olarak kullanılan terimler, 

örtük süreçler veya otomatik olarak (bilinçsizce) düşünce süreçleri ve 

açık süreçler veya bilinçli kontrollü düşünce süreçleridir. Bu daha sonra 

insan beyninin düşünme ve karar verme konusundaki bilişsel 

yeteneğini, muhakeme ve sezgi kavramlarıyla kabaca farklılaşan iki 

bölüme ayıran Daniel Kahneman (2003) tarafından 

doğrulandı. Araştırmacılara göre, Sistem 1 hızlı, otomatik, kolay, 

çağrışımsal, düzenli, bilinçsiz ve çoğunlukla duygusal olarak 

çalışır; ayrıca alışkanlıkla da yakından ilgilidir ve bu nedenle kontrol 

edilmesi veya değiştirilmesi zordur. Hızlı düşündüğümüzde, uyaranlara 

sezgisel olarak tepki veririz. Olan şeylere bilinçli zihnimizi veya akıl 

yürütmemizi içermeyen şekillerde yanıt verme eğilimindeyiz. Diğer 
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taraftan Sistem 2'nin çalışması daha yavaş, serileştirilmiş, özenli ve 

bilinçli düşünmeyi gerektirme eğilimindeyken, ayrıca bu sistem 

nispeten esnektir ve uygulanabilir kuralları takip etme potansiyeline 

sahiptir. Zihnimizde stratejik düşünmeyi, problem çözmeyi, uzun 

vadeli planlamayı ve diğer bilinçli faaliyetleri yapılandırmayı 

destekleyen bu ikinci sistemdir. Sistem 1 ve Sistem 2 arasındaki bu 

entegrasyon, çift süreç teorisinin bileşenlerini sınırlamaz, 

örneğin, Empati boşluğunun yoğunluğuna bakmak istersek, sistem 1 – 

sistem 2'ye benzer bir kavram bulacağız, ancak insan bilişinde sıcak 

durum ve soğuk durum bulunmaktadır. Basitçe söylemek gerekirse, 

finansal kararlar da dahil olmak üzere hemen hemen her şeyde 

perspektifler, önyargılar ve kararlar oluşturan insan bilişinin bu iki 

parçası arasındaki bütünleşmedir. 

İslami bir perspektiften bakıldığında ise, içeriğinde İslami psikoloji 

görüşü olarak kategorize edebileceğimiz kapsamlı bir manevi boyut 

kavramı ortaya çıktığı söylenebilir (Haque, 2004). Genel olarak Abdul 

Razak (2012) İslam'da insan doğası kavramının fiziksel, sosyal, 

psikolojik ve manevi boyutları içerdiğini açıklar. Daha ayrıntılı olarak, 

İslam'daki insan doğasının, insanın Allah'ın en iyi yarattığı (yeryüzünde 

Allah’ın halifesi), bir fıtratla (ilk doğa) doğduğu, ikili doğaya (beden ve 

ruh) sahip olduğu, Allah'ın halifesi olarak rol oynadığı kavramına bağlı 

olduğu açıklanmıştır. Bu yazı, İslam kavramındaki ikili doğa hakkında 

biraz daha derinlemesine tartışacaktır. Adil bir şekilde karşılaştırılabilir 

olmak için (bu uygunluğu test etmek için daha fazla referansa ihtiyaç 
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duyulmasına rağmen), İslam'daki ikili tabiat kavramı, özellikle manevi 

alemde daha barizdir1.  

 

Şekil 4. İnsan Maneviyat ve Dünya İlişkisi 

Bu bağlamda Rothman ve Coyle (2018), 'ben' kelimesinin özellikle nefs 

kavramının bir yorumu olduğuna dair genel bir damgalama olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu, daha sonra modern psikolojiye dayalı bir kavramla 

anlaşılmalıdır; burada 'benlik' terimi maddi olmayan psikolojik 

kavramlara atıfta bulunmakla sınırlı değildir. Öte yandan İslam'daki 

nefs, fiziksel insanın bir parçası olan manevi bir varlığı ifade 

eder. İslam'ın insan doğasını ve belirli psikolojik modelleri nasıl 

somutlaştırdığını tartışan birkaç referansta, bazı araştırmacılar İmam Al 

 
1 https://kseiprogres.com/islamic-behavioral-finance/  
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Ghazali'nin Ihya Ulumuddin'i referans olarak gösterdi (Adam, 2016; 

Haque, 2004; Haque vd., 2016; Rothman ve Coyle, 2018; Sabki vd., 

2019; York Al-Karam, 2019). İmam-ı Gazali, insan ruhunu ruh, nefs, 

kalb ve akl olmak üzere dört ayrı kısma ayırır. 

Kısa bir açıklamada ruh kavramı, Kuran'da defalarca açıklandığı gibi 

(Kur’an, Ayeti: 22:29; 32:9; 21:19) hayatın kökeni olarak 

açıklanmıştır. Ruh, Allah'tan gelen, değişmeyen ve saf bir varlık olarak 

kabul edilir ve Allah'a dönecektir (Rothman ve Coyle, 2018). Aynı 

kaynakta nefs terimi, nefsin arzu yoluyla dünyaya meyleden kısmı 

olarak açıklanan nefs-i emmara ifade eder. Nefs, insanın fiziksel 

bedenine yaşam gücü veren, ebedi ve fiziksel olmayan bir öz olarak da 

açıklanır. Akıl, irade, kalp ve diğer bilişsel süreçlerden etkilenir. 

Daha sonra Rothman ve Coyle (2018) kalbin insanın manevi merkezi 

olduğunu ve ruhun durumunu belirleyen en önemli parça olduğunu 

açıkladı. Kalb, insanın eşyanın hakikatini bilmesini, anlamasını, 

değerlendirici hükümler vermesini ve doğruyu yanlıştan ayırmasını 

sağlayan insan kişiliğinin kapasitesini temsil eder. Kalbin insan 

ruhunda değerlendirici bir karar verici rolü, onu kişiliğin merkezi yapar 

ve diğer rollerle birlikte entelektüel yetenek, anlayış, sevgi ve duygunun 

merkezidir (Skinner, 2019). Kalb, düzgün bir şekilde çalıştığında, insan 

kişiliğinin olumlu eğilimlerini geliştirebilir ve bu da sürekli bir öz 

farkındalık ve anlayış durumuna yol açar. Arapça'da qalb kelimesi, 

çevirmek anlamına gelen qalaba (fiil) kökünden gelir. Kararsız ve 

hareketli durumu, onu ruha veya nefse uyma eğilimi veya eğilimine 

sokacak bir yapıya koyar (Abdul Razak, 2012). Sonra Akl, ya da çoğu 
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zaman akıl olarak tercüme edilir. Akıl kelimesinin Arapçası akl olup, 

akla sahip, akıllı, akılla yetişmiş, kapsayıcı anlamlarına gelen akala 

kökünden gelir. En yüksek anlamda akıl, saf ışığın ifşasını alan büyük 

bir güç iken, en alt anlamda sıradan muhakeme gücüdür (Abdul Razak, 

2012). 

Önceki tartışmayla ilgili olan şey, bilişin iki bölümü (bu durumda 

insanın ruhsal boyutu) arasındaki bütünleşmenin, özellikle kalb ve akl'i 

içeren bütünleşmenin nasıl olduğudur. Abdul Razak (2012), kalbin 

işlevini, uzun sürmeyen ve doğal yetenekleriyle sezgi, ilham ve ilham 

düzeyinde bilgiye ulaşma eğiliminde olan bilginin koltuğu olduğunu 

açıklar. Akl, belirli duyular tarafından motive edilen algıların akıl 

yürütme ve somutlaşması için işlev görmektedir. Ardından akıl 

yürütmenin birkaç süzgecinden geçen  bu duyular, nispeten uzun bir 

zaman diliminden sonra somut olarak karakterize edilerek bilgi olarak 

yönetilir. Bunu daha derinlemesine incelersek, ikili süreç teorisiyle aşırı 

zıt kavramlar bulamıyoruz. Özellikle karar verme ve önyargı 

oluşumunun altında yatan biliş rolünde bu farksızlık daha barizdir. Bu 

nedenle, Al-Abbadi ve Abdullah (2017) daha sonra davranışsal finansta 

enstrümanların kullanımının – örneğin davranışsal önyargıların – genel 

olarak İslami yaklaşıma ve ilgili fenomenlere de uygulanabileceğini 

açıklar. 

Kısaca davranışsal finans, belirli finansal fenomenleri analiz etmede 

psikoloji ve sosyolojik etkilerin unsurlarını içeren bir 

çalışmadır. Burada İslam adının eklenmesi, ilgili tartışmanın İslami 
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finansı da kapsadığını belirtmektir. Genel olarak, İslami davranışsal 

finans, dört ayırt edici konsantrasyona katkıda bulunabilir. 

Birincisi, karar vermenin oluşumundaki evrensel koşullar ve bunlarla 

ilgili İslami finansal ve/veya ekonomik araçlara dayalı önyargılar. Bu 

durumda karar almanın oluşumu, genel olarak hala mali veya ekonomik 

bağlamda İslam ile ilgili her şeyi içerir. Bu durumda kullanılması 

nispeten genel olan teori, daha sonra ekonomik ve finansal formatlara 

ve araçlara uyarlanan psikoloji alanından doğmuştur. Kararı doğrudan 

etkileyecek olan niyet oluşturma bağlamında, kullanılan teoriler 

arasında planlı davranış teorisi, gerekçeli eylem teorisi, vekil teorisi, 

sosyal sermaye teorisi, pişmanlık teorisi ve diğer niyet oluşturan teoriler 

yer almaktadır. Daha önce bahsedilen birkaç klasik psikolojik teori, 

genellikle sosyal etkileşimler, inançlar, beklentiler ve niyetleri 

etkileyen diğer faktörler, böylece pratikte bu teoriler, İslami finansla 

doğrudan ilgili kararlara uygun değişkenleri yerleştirmek için teorik bir 

temel olarak kullanılabilir. Bu durumda, bu teorinin kullanımı, İslami 

finansla ilgili kararlardan, örneğin İslami bankacılığa geçme niyeti, bir 

bankaya yatırım yapma niyeti gibi - doğrudan karar vermeye yol açan - 

niyet düzeyini test etmek veya belirlemek için kullanılabilir. İslami 

finans araçlarının ürün seçimi, belirli İslami finans kurumlarının 

finansal planlama davranışı, İslami ve muhtemelen diğer geniş 

araştırma konularına uygundur. Analiz edilen fenomen yatırımla 

ilgiliyse, portföy teorisi, sosyal uygulama teorisi, beklenti teorisi ve 

diğerleri gibi ilgili teoriler de kullanılabilir (Kahneman, 2003). Oyun 

teorisi, bulanık teori ve diğerleri gibi doğrudan kararlarla ilgili başka 
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teoriler de vardır (Vanderbei, 2020). Örneğin Aziz ve 

diğerlerinin (2018) Pakistan'da İslami bankacılığı benimsemeye 

yönelik davranışsal niyeti tartışmalarıdır. Yine finansal planlamada 

karar desteğini tartışan Kundisch ve Dzoienziol (2008); İbrahim ve 

diğerleri (2017), Malezya'daki İslami ev finansmanı ürünlerini tartışan 

Khan ve diğerleri (2020) Pakistan'a yatırım yapmak için davranışsal 

niyeti tartışmaktadır. Yine Ahmetoğulları (2020) dindarlığın ve faydacı 

algıların satın alma tutumu ve niyetine etkilerini katılım bankaları 

özelinde değerlendirmiştir.  

Bir sonraki yaklaşım, belirli finansal olaylar sırasında ortaya çıkan 

bilişsel önyargıyı ortaya çıkarmaya çalışan bir yaklaşımdır. Yaygın 

bilişsel önyargılar arasında bilişsel uyumsuzluk, pişmanlıktan kaçınma, 

aşırı güven, doğrulama yanlılığı, çıpalama yanlılığı, temel yükleme 

hatası ve diğer bilişsel önyargılar yer almaktadır (Kahneman, 

2003). Bilişsel önyargıya dayalı olarak kullanılan analiz, klasik finans 

teorisi standartlarını kullanan - problem akıl yürütmesinden çözümlere 

kadar - sadece dikkat edersek, klasik finans teorisinin sıklıkla ortaya 

çıkan düzensizliklerini ortaya çıkaracak ve cevapsız fenomenleri 

açıklayacaktır. Yaşananlar özellikle insan davranışı 

kapsamındadır. Benimsenen bağlam İslami davranışsal finans olduğu 

için, gözlemlenen olaylar da İslami finansla ilgilidir. 

Örneğin, Müslüman yatırımcıların Endonezya Şeriat Hisse Senedi 

Endeksi'nde (ISSI) kayıtlı olanlara göre listelenmeyen ihraççıları tercih 

ettiklerinde ortaya çıkan bilişsel önyargıyı veya Müslüman tüketicilerin 

seçim yaparken helal logoyu görmezden gelme eğiliminde olduklarında 
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ortaya çıkan bilişsel önyargıyı inceleyen konular gösterilebilir. Basitçe 

söylemek gerekirse, ortaya çıkan her anormallik – ki bu hala İslami 

finans kapsamındadır – bilişsel bir önyargı yaklaşımıyla somutlaştırılır 

ve gözden geçirilir. Örneğin, bununla ilgili birkaç çalışma Kourtidis ve 

diğerleri (2011) ticaret yatırımcıları için psikolojik önyargıyı 

tartışmıştır. Finansal planlamada mesaj çerçevesine ilişkin davranışsal 

önyargıyı tartışan Todd (2020); Fiksenbaum ve diğerleri (2017) 

finansal tehditleri ve finansal davranışları tartışan; Bireysel yatırımcılar 

için davranışsal önyargıyı tartışan Rasool ve Ullah (2020); Mali 

kararlarda zihinsel muhasebeyi tartışan Mahapatra ve Mishra (2020) 

bunlara örnek olarak gösterilebilir.  

Üçüncüsü, İslami öğretilerin ana kaynakları olan Kur'an ve Sünnet'in 

yanı sıra ek kaynaklar olan bilginlerin eserlerine dayalı olarak incelenen 

davranışsal finans terimindeki genel koşullar. Müslüman bilginlerin 

belirttiği gibi, Kuran'ın içeriğinin üçte birinden (1/3) fazlası 

kıssadır. Peygamber'in Sünneti'ni takip eden ve aynı zamanda bütün 

olan - hayat hikayesinden, ondan doğan belirli kanunlara ve hikmete 

kadar - bir hikayedir. Aynı zamanda hikayeler anlatan ya da en azından 

motive olan ve hatta daha sonra hikayeler üreten klasik bilim 

adamlarının eserlerini karıştırıp eşleştirerek bilimsel hazinelerde daha 

zengin olunabilir. Tüm bu hikayeler bir bilgi kaynağı olmaya ve 

bilgelik arayanlar için faydalı olan yeni bulgular üretmeye devam 

edecek. Örneğin, İslami finansal planlamanın bir çalışma alanı olarak 

gelişimi ve finans sektöründe yoğunlaşma, Kur’an’da Yusuf Suresi: 46-

49'un yorumuna dayanmaktadır. Bu, Abdullah ve Muhammed'e (2013) 
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göre, Kuran Yusuf Suresi: 46-49'da, Allah, insanların yedi iyi hasat 

döneminde bol miktarda servet biriktirmeleri ve yedi korkunç yıl için 

hazırlanmaları gereken iyi finansal planlamanın önemini 

vurgulamaktadır. Bu daha sonra yeni bir tanımlamaya tabi tutulmuştur, 

yani İslami finansal planlama, kişinin finansal hedeflerine mevcut 

kaynaklarla ulaşması ve felaha (ferah, ruhsal kurtuluşa) ulaşmak için 

şeriat parametreleriyle ölçülebilir kalması sürecidir (Ahmed ve Salleh, 

2016). Üstelik, İslam ile uyumlu finansal planlama davranışı – eğer 

bireysel ve toplu düzeyde uygulandıysa – finansal durumu 

tanımlayabilecek ve hatta İslami finansın entegrasyonundan doğan bir 

refah projesini başlatabilecek ek bir referans haline gelecektir. İslami 

değerlere uygun büyük bir finansal planlama ile başlanabilir. Bununla 

ilgili birkaç çalışma, kapsayıcı finansal planlamayı tartışan Ahmed ve 

Salleh (2016) tarafından yürütülen araştırma; sürdürülebilir eko-

büyüme için İslami finansal planlamayı tartışan Billah ve Saiti 

(2017); İslami finansal planlamada etik değerleri tartışan Abdullah ve 

Muhammed (2013) örnek verilebilir. O zaman çok zengin olan 

Peygamber'in Sünneti, finansal davranış için bir ölçü 

olabilir. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) anlam bakımından zengin 

kıssasının, tarihi kaynakların tahlili üzerine, onu takip etmemizi 

kolaylaştıran pek çok kitap meydana getirdiği 

ispatlanmıştır. Peygamber Hz. Muhammed (SAV) geçmişi ve başarıları 

bakımından zengin olduğu kanıtlanmış en asil insandır2, böylece 

 
2 Bu konuda birçok farklı dinlere mensup araştırmacı ve döneminin öncü insanlarının ifadeleri 

en büyük delillerden biridir. Bunlardan sadece bir örnek olarak, Alman kumandan Prens 

Bismarck efendinin mevcut semavi dinlerin lahutiliğine dair yaptığı araştırmalardan çıkardığı 

sonuç hasebiyle Peygamber Aleyhisselam hakkındaki düşünceleri dile getirmesidir. Şöyle ki, 
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örneğin girişimcilik alanında uzmanlaşırsak, Peygamber Efendimiz 

(sav)'in nasıl iş yaptığını ve işini nasıl geliştirdiğini 

öğrenebiliriz. Yaşam tarzı bağlamında, Hz. Peygamber'in, daha sonra 

belirli tüketim davranış kalıplarını analiz etmemiz için bizi ateşleyen 

günlük faaliyetleri nasıl gerçekleştirdiğini bulabiliriz. Böyle büyük bir 

bilgelik, onun arkadaşlarına, düşmanlarına ve bazı olaylara karşı 

tutumunu da içerir. Sonuç olarak, girişimci davranış, yatırım davranışı, 

tüketici davranışı, yönetim davranışı, helal finansal davranış, krizlerle 

başa çıkmada belirli davranışlar ve diğerleri gibi davranışsal finansla 

doğrudan veya dolaylı olarak ilgili dersler alabiliriz. Hz. Muhammed'in 

nasıl davrandığına ilişkin bu tartışma konuları, daha sonra Müslüman 

davranışı için bir referans olarak kullanılabilir ve hatta önceki 

sınıflandırmada açıklanan yaklaşım - karar verme ve önyargıya - bile 

uygulanabilir. Bununla birlikte ilgili birkaç çalışma, Arslan'ın (2009) 

İslam iş ahlakını Kur’an ve Sünnet temelinde ele alan 

araştırması; sosyo-ekonomik kalkınmayı İslami bir bakış açısıyla ele 

alan Choudhury (2010); tüketimin rasyonelleştirilmesini İslami bir 

 
muhtelif devirlerde, beşeriyeti idare etmek için taraf-ı lahutiden geldiği iddia olunan bütün 

münzel semavi kitapları tam ve etrafıyla tetkik ettimse de, tahrif olundukları için, hiçbirisinde 

aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir cemiyet, bir hane halkının 

saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lakin Muhammedilerin Kur'an'ı, bu 

kayıttan azadedir. Ben, Kur'an'ı her cihetten tetkik ettim, her kelimesinde büyük hikmetler 

gördüm. Muhammedilerin düşmanları, bu kitap Muhammed'in zade-i tab'ı olduğunu iddia 

ediyorlarsa da, en mükemmel, hatta en mütekamil bir dimağdan böyle harikanın zuhurunu 

iddia etmek, hakikatlere göz kapayarak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder ki, bu da 

ilim ve hikmetle kabil-i telif değildir. Ben şunu iddia ediyorum ki, Muhammed mümtaz bir 

kuvvettir. Destgah-ı kudretin böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi ihtimalden 

uzaktır. Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim, ey Muhammed! Muallimi 

ve naşiri olduğun bu kitap, senin değildir; o lahutidir. Bu kitabın lahuti olduğunu inkar etmek, 

mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için, beşeriyet senin gibi mümtaz 

bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzur-u mehabetinde kemal-i 

hürmetle eğilirim. 
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bakış açısıyla ele alan Hossain’ın (2014) çalışmaları örnek verilebilir. 

Sonrası ilim adamlarının işidir. Tarih, İslam'ı, modern uygarlığın ortaya 

çıkarıcıları olan birçok dünya düşünürünü doğuran bir din olarak 

kaydeder. Müslüman bilginlerin çalışmalarının, İmam Ebu Yusuf'un Al 

Kharaj kitabı gibi fıkıh odaklı, Al Harezmi'nin düşüncesinin sonucu 

olan cebir ve algoritmalar gibi hukuk odaklı pozitivizme kadar 

dünyadaki her şeyin kapsamlı bir tartışmasını içerdiğini 

biliyoruz. Özellikle ekonomik fenomenlerini tartışan bağlamda, Al 

Maqrizi'nin düşüncelerini Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah 

(hastalığının nedenlerini bilerek insanlara yardım etmek) adlı 

çalışmasında bulabiliriz. Bu çalışma, 806-809'da Mısır'daki ekonomik 

kriz tarafından motive edildi. Bu dönemde Mısır bir gerileme dönemi 

yaşadı. Ekonomi, genel olarak, bir düşüş yaşıyor, üretim ve gıda 

rezervleri zamanla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli 

değildi. Bu, daha önce hiç olmayan bir şey olan Mısır'da kitlesel kıtlığa 

yol açan ihtiyaçların kıtlığına neden oldu. Al Maqrizi, çalışmasında bu 

olayın ana nedenlerini derinlemesine analiz eder ve ilgili çözümler 

önerir. Bugünün şartlarında, bu duruma karşılık gelen en kavram 

enflasyondur. Bu minvalde Al Maqrizi'nin de enflasyon teorisinin 

mucidi olduğu söylenen John Maynard Keynes doğmadan çok önce 

ilgili çözümler önermesinin nedenlerini kapsamlı bir şekilde analiz 

ettiği gözlenmektedir. Bu olağanüstü olay, özellikle davranışsal finans 

ve/veya davranışsal ekonomi perspektifinden pek çok dersin 

çıkarılmasına neden olmuştur. Bir krizle karşı karşıya kalındığında 

gösterilen topluluk davranışı modelinden başlayarak, ilgili taraflar için 

politikaların formüle edilmesine kadar gider. Yine bununla ilgili birkaç 
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çalışma, Al Maqrizi'nin para ve enflasyon teorisini tartışan Sunarso 

(2018) tarafından yapılan araştırma; Sirgar ve diğerlerinin (2020), Al 

Maqrizi'nin enflasyon teorisini ve günümüzdeki uygulamasını 

tartışması; Fidiana ve diğerlerinin (2013) uymama davranışını İbn-i 

Haldun'un çerçevesine dayalı olarak tartışması örnek verilebilir. 

Dördüncüsü, Müslümanlar arasında ortaya çıkan davranışsal finans 

terimindeki genel koşullar, kültür, alışkanlıklar ve hem mekânın farklı 

boyutları hem de zamanın farklı boyutları açısından farklılıkların 

altında yatan şeyler önem arz eder. Çünkü İslam dünyası o kadar 

genişlemiştir ki, belirli kriterler arasında karşılaştırmalar yapmak 

mümkün olmuştur. Belirli özelliklere sahip bir araştırma nesnesinde 

İslami davranışsal finans ile ilgili ampirik araştırma sonuçları, araştırma 

başka araştırma nesneleri üzerinde yapılıyorsa mutlaka aynı sonuçları 

tekrar etmeyecektir. Örneğin, Shah Alam ve Mohamed Sayuti (2011) 

ve Sherwani ve diğerleri (2018) tarafından yürütülen araştırmalar gibi. 

Bu çalışmalarda, Malezya'daki helal gıda tüketiminin Endonezya'da 

mutlaka aynı sonuçları doğurmayacağı tartışılmıştır. Endonezya ve 

Malezya'nın ikisi de Müslüman çoğunluğa sahip ülkeler olarak 

etiketlenmiş olsa da bu farklılıklar olağandır. Bu örnek, bir 

farklılaştırıcı olarak yalnızca coğrafi konumla sınırlıdır, diğer ayırt 

edici özelliklerin daha fazla çalışılması hala çok mümkündür. 

3.6. İslami davranışsal finans ve Literatürü 

 

İslami finans ve davranışsal finansla ilgili literatürde birçok çalışma 

yapılmıştır. Bu kapsamda, Tablo 2 ilgili çalışmaları özetlemektedir. 
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Tablo 2. İslami ve Geleneksel Davranışsal Finans Çalışmaları 

Konvansiyonel Davranışsal Finans 

Yazarlar Konular Bulgular ve Sonuçlar 

Selden (1912) Borsanın Psikolojisi Hisse senedi fiyatlarının hareketleri 

büyük ölçüde piyasa katılımcılarının 

zihinsel tutumuna bağlıdır.  

Festinger, vd, 

(1956) 

Sosyal Psikoloji Aynı anda tutulan iki biliş tutarsız 

olduğunda bir bilişsel uyumsuzluk 

durumu ortaya çıkar. Uyumsuzluk 

deneyimi tatsız olduğu için, kişi 

inançlarını değiştirerek bunu azaltmaya 

çalışacaktır. 

Pratt (1964) Fayda ve Risk Toplam varlıkların bir oranı olarak risk, 

riskten kaçınma ve fayda 

fonksiyonlarının değerlendirilmesi. 

Tversky ve 

Kahneman, 

(1973) 

Yargılayıcı sezgisel 

yöntemler 

Bir kişinin sınıfların sıklığını veya 

mevcudiyete göre olayların olasılığını 

değerlendirdiği sezgisel 

kullanılabilirlik varsayımının 

geliştirilmesi. 

Tversky ve 

Kahneman, 

(1974) 

Yargılayıcı sezgisel 

yöntemler 

Belirsizlik altında karar vermek için üç 

buluşsal yöntem kullanılır: temsil 

edilebilirlik, kullanılabilirlik ve 

sabitleme. 

Tversky ve 

Kahneman, 

(1979) 

Beklenti teorisi 

 

İnsanlar, kesin olarak elde edilen 

sonuçlarla karşılaştırıldığında, yalnızca 

olası olan düşük kilolu sonuçlar. 

Thaler (1980) Beklenti teorisi Beklenti teorisinin alternatif bir 

tanımlayıcısını teori olarak 

kullanılmasını savundu. 
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Tversky ve 

Kahneman, 

(1981) 

Yargılayıcı sezgisel 

yöntemler 

Çerçeveleme kavramına giriş.  

Shiller (1981) Etkin piyasa hipotezi Etkin piyasalar modeli en iyi ihtimalle 

“akademik” bir modeldir ve finansal 

fiyatlarda gözlemlenen hareketleri 

tanımlamaz. 

De Bondt ve 

Thaler (1985) 

Pazar verimsizliği İnsanlar dramatik haber olaylarına 

sistematik olarak aşırı tepki verirler, bu 

da borsada önemli ölçüde zayıf 

biçimdeki verimsizliklere yol açar. 

Yaari (1987) Beklenen fayda 

teorisi 

"Risk altında ikili seçim teorisi" ni elde 

etmek için beklenen fayda teorisinde 

değişiklik yapılması. 

Samuelson ve 

Zechauser 

(1988) 

Statüko önyargısı Karar verme deneyleri, statüko 

önyargısının varlığını doğrulamaktadır. 

Kahneman, vd, 

(1990) 

Kayıptan kaçınma Kayıptan kaçınma ve bağış etkisi, 

öğrenme fırsatlarının olduğu piyasa 

koşullarında bile devam eder. 

Shefrin ve 

Statman, (1994) 

Gürültü ticareti Gürültü tüccarlarının belirli finans 

ilkelerini bozma eğiliminde olduğu 

heterojen bir sermaye piyasası var. 

Davranışsal etkin piyasa hipotezi 

sunulmuştur. 

Benartzi ve 

Thaler, (1995) 

Tarafsız kar payı 

bulmacası 

Bulmaca, davranışsal kavramlar 

açısından açıklanmıştır. Kayıptan 

kaçınma ve serveti sık sık izleme 

yönündeki ihtiyatlı bir eğilimle 

birleştirerek yapılmıştır.  
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Odean, (1998a) Eğilim etkisi 

 

Yatırımcılar, kazanan yatırımları çok 

erken satma ve yatırımlarını çok uzun 

süre kaybetme eğilimindedir. 

Holt ve Laury 

(2002) 

Riskten kaçınma Basit bir piyango seçim deneyi, 

varsayımsal ve gerçek teşvikler 

altındaki davranışlar arasındaki riskten 

kaçınma farklarını gösterir. 

Harrison ve 

Rutstrom, 

(2009) 

Beklenti teorisi 

 

Beklenen fayda teorisi ve beklenti 

teorisi, bir karışım modeli kullanılarak 

uzlaştırılabilir. 

Kıyılar ve Acar, 

(2009) 

Davranışsal finans ve 

kredi kartı 

kullanıcılarının 

irrasyonel mali 

seçimlerinin 

incelenmesi 

Aşırı güven, sabitleme ve yapışma, 

karşı koruma belirsizlik, kayba karşı 

koruma, kaybı önleme, pişmanlık, 

parasal yanılsama, cinsiyet, medeni 

durum, yaş, eğitim düzey ve finansal 

bilgiler arasındaki ilişki incelenmiş. 

Bağımsızlık Chi-Square testi 

uygulanmış ve İstanbul ilinde 130 kredi 

kartı kullanıcısının verileriyle sadece 

cinsiyete göre kart kullanımı tercihi 

değiştiği gözlenmiştir. 

Frydman, vd, 

(2014) 

Gerçekleştirme 

faydası 

Beynin ekonomik karar verme için 

önemli olan iki bölgesindeki aktivite, 

gerçekleştirme faydasının 

tahminleriyle tutarlı aktivite sergiler. 

İslami Davranışsal Finans 

Yazarlar Konular Bulgular ve Sonuçlar 

Omar, (1992)  Faizsiz finansal ürünlerin tercihinde ve 

kullanımında dindarlık önemli bir 

argüman olarak vurgulanmıştır.  
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Bialkowski, vd, 

(2012) 

Panel veri analizi, En 

küçük kareler 

yöntemi. 

Hisse senedi yatırımcılarının 

davranışları üzerinde dinin etkisini 

inceleyerek 14 Müslüman ülkeden 

kanıtlar sunulmaktadır. Bilhassa 

Ramazan ayı boyunca Müslümanların 

dayanışma ve yatırım kararlarında 

pozitif ayrışma olduğu fark 

edilmektedir. Yatırım kararlarında daha 

iyimser olmalarını Ramazan etkisine 

bağlamaktadır. 

Sun, vd, (2012) Teknoloji Kabul 

Modeli 

Güneydoğu Asya genç yetişkinlerin 

dini bağlanma ve teslim olma 

duyguları, algılanan kendini ifade etme, 

öznel norm, algılanan finansal maliyet, 

algılanan güvenilirlik ve algılanan 

fayda ve niyet değişkenleri arasında 

ilişkiler incelenmiştir. Özellikle dini 

inanç ve bağlılığın İslami mobil 

bankacılık hizmetlerini benimseme 

niyetlerinde pozitif bir etkisi olduğu 

gözlenmektedir.  

Wahyuni, 

(2012) 

Yapısal eşitlik 

modeli ve aracı 

değişken testleri 

yapılmıştır. 

Müslüman tüketicilerin İslami ürünleri 

kullanma niyetlerinde tutum ve bilginin 

önemli yeri olduğu gözlenmiştir.  

Amin, (2013) Gerekçeli Eylem 

Teorisi kullanılarak  

Lübnan’daki banka müşterileri 

üzerinde yapılan çalışmada, tutum, 

öznel norm, algılanan finansal maliyet 

ile İslami kredi kartlarını seçme 

niyetleri arasında anlamlı ve pozitif 

ilişki gözlenmiştir.  
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Razzaqua ve 

Chaudhry 

(2013)  

Müslüman olmayan 

ülkede Müslüman 

tüketicilerin satın 

alma süreçleri 

kesitsel bir anket 

verisiyle 

ölçülmüştür. 

Müslüman tüketicilerin farklı ülkelerde 

dini bağlılıklarının satın alma karar 

verme süreçlerinde etkisini ampirik 

delillerle doğrulamaktadır. Satın alma 

kararlarında sunulan bilgi ve 

güvenilirlik bilhassa önemli bir rol 

oynadığı gözlenmiştir.  

Canepa ve 

Ibnrubbian, 

(2014) 

Betimsel analiz ve 

stokastik baskınlık 

analizi 

Suudi Arabistan’da dinsel inançların 

borsadaki hisse senedi fiyat 

hareketlerine etkisi olduğunu 

vurgulamaktadır. Geleneksel finansın 

bu kapsamda hisse senedi fiyat 

eğilimleri açıklamalarının yanıltıcı 

olabileceği ifade edilmektedir.  

Echchabi, vd, 

(2014) 

Yapısal Eşitlik 

Modeli.  

Tunus’lu müşterilerin İslami sigortayı 

benimseme niyetlerinde belirsizliğin, 

göreceli avantajın, uyumluluğun ve 

sosyal farkındalığın önemli argümanlar 

olduğu vurgulanmıştır. Karar verme 

süreçlerinde önemli olan bu unsurlar 

İslami sigorta hizmetlerini 

benimsemeye katkı sağlamıştır. 

Jaffar ve Musa 

(2016) 

Planlı davranış 

teorisi modeli 

uygulandı. 

Tutum üzerinde en büyük etkiye dini 

sorumlulukların sahip olduğu bunun 

peşi sıra algılanan davranış kontrolü ve 

öznel normların girişimcilerin 

benimseme niyetleri üzerinde önemli 

etkisinin olduğu gözlenmiştir 

Sharma, vd, 

(2017) 

Yapısal eşitlik 

modeli ile en küçük 

Müslüman dindarlığının İslami finansal 

ürünleri satın alma niyeti ve tutumu 
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kareler yöntemi 

uygulanmıştır 

Bangladeş’teki 

Müslüman 

tüketicilerden deliller 

toplanmıştır.  

üzerinde anlamlı etkisi olduğu 

gözlenmektedir. Ayrıca Müslüman 

dindarlığının beş alt boyutunun ayrı 

ayrı tutum aracılığıyla niyete etkisi de 

ele alınmıştır. Son olarak bu etkileşim 

kuşaklara göre farklılık gösterebileceği 

gözlenmiştir.  

Ahmetoğulları, 

(2020) 

Yapısal Eşitlik 

Modeli kullanarak 

Gerekçeli Eylem 

teorisi ve Teknoloji 

Kabul Modelini 

birlikte kullanarak 

genişletmiştir.  

 

Türkiye’de katılım banka 

müşterilerinin İslami finansal ürünleri 

satın alma tutum ve niyetlerinde 

dindarlıkları ve algılanan faydacılığın 

birlikte rol oynayacağını gözlemlemeye 

çalışmıştır. Dindarlığın satın alma 

davranışlarında etkisi gözlenmezken 

faydacılığın doğrudan etkisi 

gözlenmiştir. Ayrıca Faydacılık ile 

dindarlık arasındaki ilişkide de 

faydacılığın dindarlık düzeylerini 

arttırdığı gözlenmiştir.  

Ahmetoğulları 

ve Arabacı, 

(2021) 

Yapısal Eşitlik 

Modelli kullanılarak 

doğrudan ve dolaylı 

ekiler incelenmiştir.  

Türkiye’deki katılım banka 

çalışanlarının İslami finansal ürünleri 

satın alma davranışlarında (tutum ve 

niyet) finansal okuryazarlıklarının ve 

finansal refah düzeyleri gibi maddi 

unsurların önemli bir yeri olduğu 

vurgulanmıştır. Ayrıca davranışsal 

finans içerisinde yer alan finansal 

kaygıların artmasının olumsuz etkisi 

teyit edilmiştir.  

Ahmetoğulları, 

(2021) 

Aracılık testi 

kullanılarak 

Faizsiz finansal ürünleri satın alam 

katılım banka müşterilerinin dindarlık 
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dindarlığın 

faydacılık 

aracılığıyla satın 

almaya etkisi 

irdelenmiştir. 

Gerekçeli eylem 

kuramını temel 

alarak satın alma 

davranışları 

değerlendirilmiştir.  

düzeylerinin doğrudan satın alma 

davranışlarına etki etmediği 

gözlenmiştir. Ancak faydacılık 

algılarının satın alma davranışına 

anlamlı etkisi saptanmıştır. Öte yandan 

dindarlığın faydacılık aracılığıyla satın 

almaya anlamlı ve pozitif düzeyde 

etkisi gözlenmiştir.  

Kaynak: Ahmetoğulları (2021: 407-411). 

İslami finans araştırmaları davranışsal finans kadar geniş çalışma ve 

araştırma alanına henüz sahip değilse de gelecek için ümit vaat eden 

güvenli bir model olarak kabul edilmektedir. Bu bakış açısını teyit 

etmeye dönük görece az da olsa çalışmalar yadırganmayacak kadar 

ehemmiyetlidir. Nitekim, Malezya’da İslami birimler üzerine yapılan 

yapısal eşitlik modellemesi ile, yatırımcıların niyeti üzerindeki 

algılanan davranışsal kontrol, sosyal etkiler ve tutumun etkisi 

incelenmiştir. Çalışmada, tutum ve algılanan davranışsal kontrol 

değişkenlerinin, İslami birimlere yatırım yapmak için yatırımcıların 

niyetlerine anlamlı ve pozitif etkisi gözlenmiştir. Benzer şekilde, aynı 

yöntemle, Malezya’da sosyal sorumluluk yatırımlarına olan yatırımcı 

niyetlerine, algılanan davranışsal kontrol, ahlaki normlar, öznel normlar 

ve tutumların rolü incelenmiştir. Çalışmada, ahlaki ve öznel normların 

yanı sıra tutumların da sosyal sorumluluk yatırımlarının, yatırım niyeti 

üzerinde etkisinin olduğu vurgulanmıştır (Adam ve Shauki, 2014). 

Diğer taraftan bir başka çalışmada, Malezya’daki banka müşterilerinin 
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İslami kredi kartlarını seçmesine etki eden faktörler incelenmiştir. 

Araştırmada, tutumlar, öznel normlar ve algılanan finansal maliyet gibi 

değişkenlerin kredi kartı kullanma niyeti üzerinde etkisi gözlenmiştir 

(Amin, 2013). Bir başka çalışmada, Güneybatı Asya’da yaşayan genç 

yetişkinlerin İslami mobil telefon bankacılığını kullanma niyetlerine 

dini bağlılıkların etkisi araştırılmıştır. İslami mobil bankacılık 

uygulamalarına adapte olma niyetleri üzerinde algılanan kullanışlılık, 

güvenilirlik, finansal maliyet, özel anlamlılık ve öznel normlarla dini 

inanç ve bağlılıkların etkisi ele alınmıştır. Nihayetinde, dini inanç ve 

bağlılıkların İslami mobil banka uygulamalarını kullanma niyetine 

pozitif bir etkisi vurgulanmıştır (Sun, vd, 2012). 

Daha genel bir çalışmada, borsa yatırımcılarının yatırım davranışlarına 

dini inancın etkisini incelemek adına, Bahreyn, Sudi Arabistan, Mısır, 

Malezya ve Türkiye’yi de içine alan 14 Müslüman ülkenin 1989-2007 

yılları boyunca Ramazan ayında yaptıkları borsa yatırımları 

incelenmiştir. Sonuç olarak, Ramazan ayı hisse senedi getirileri diğer 

aylara göre daha fazla ve daha az değişkenlik göstermiştir. Daha da 

önemlisi Ramazan ayında yatırımcı psikolojisindeki değişimler 

yüzünden yatırım kararlarında genişleyen iyimserliğe yol açtığı ve 

Müslüman dünyası arasındaki dayanışma ve birlik anlayışının 

benimsenmesi ile yatırımcı psikolojisini olumlu etkilediği gözlenmiştir 

(Białkowski vd., 2012). 

Davranışsal finans, insanın her zaman rasyonel hareket etmediğini ve 

sistematik hatalar yapabildiğini varsayar. İnsan tamamen rasyoneldir 

anlayışını benimseyen neo-klasik anlayışı yıkan bu yeni paradigma da 
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kendi içinde bir çok farklı çelişkileri barındırmaktadır. Bu noktada 

gelecek vaat eden ve akademik çalışmalara henüz konu olan yeni bir 

paradigma olan İslami davranışsal finans dikkate değerdir. Bu kavram 

ortaya çıkarak rasyonellikle sistematik hataları dengeleyen, ne 

tamamen faydacı ne de tamamen ön yargısal hevristiklere sahip insan 

anlayışını benimseyerek, İslami insan modeli ile daha önce sınırları 

keskin şekilde belirlenmiş Kur’an’a dayalı ticari ve finansman 

modeline göre hareket eder. Bir taraftan homo psychology modeline 

sahip yatırımcıların davranış modelleri ve niyetlerine etki eden faktörler 

ele alınırken, diğer taraftan homo Islamicus anlayışına sahip 

yatırımcıların, niyetlerini, tutumlarını ve davranışlarını etkileyen 

etmenler değerlendirilerek sonuçlar tartışılmaktadır (Ahmetoğulları, 

2021: 407). 

Literatür, yatırımcıların davranışlarının, finansal karar verme sürecinde 

veya yatırım yapma niyetlerine yönelik olarak psikoloji ve diğer sosyal 

faktörlerden etkilendiğini ortaya koymaktadır. Teori popülarite 

kazanmaya devam etse de, davranışsallığı ana akım finans kuramlarıyla 

bütünleştirmek için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. İncelenen 

literatür, İslami davranışsal finansmanın halen gelişiminin ilk 

safhasında olduğunu vurgular. Geleneksel davranışsal finansmanın, 

finansal piyasa anormalliklerini anlamaya yoğunlaştığı ve 

yatırımcıların rasyonel varsayımlara aykırı davrandıklarına dikkat 

çektiği görülmektedir. Buna karşılık, İslami davranışçı finans 

araştırmacıları, evrensel olarak üzerinde anlaşmaya varılan İslami 

ilkelere dayalı bir çerçeve oluşturmak için güçlü bir konumdadır. Bu 
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daha sonra Müslüman yatırımcıların ve mevduat sahiplerinin 

davranışlarının anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Bu durum, İslami 

bankacılık ve finansın dünya çapında daha da geliştirilmesine yardımcı 

olacaktır (Musse vd., 2015: 249). 
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BÖLÜM IV 

4. Giriş 

 

Bu bölümde davranış, din v e finans yaklaşımlarının nerelerde kesiştiği 

nerelerde farklılaştığına dair literatürde değinilen noktalar üzerinde 

tartışma yapılmaktadır. Pozitivizm anlayışının fen bilimlerindeki köklü 

değişikliği beraberinde sosyal bilimlerinde özelde ise finans alanında 

rasyonel yaklaşımların benimsenmesine neden olmuştur. Finans 

alanındaki bu önemli kırılma ve köklü paradigma değişikliği bir asıra 

yakın devam etmesine rağmen, pratikte rasyonel insan ve rasyonel 

bakış açısının uygulanabilir olmadığı önceki yıllarda tartışılsa da gerçek 

anlamda 1970’li yıllarda Kahneman ve Tversky’nin (1979) ortaya attığı 

belirsizlik altında yatırımcı kararları ve devamında ortaya çıkan 

davranışsal finans kavramı, finans alanında önemli bir paradigma 

değişimine ve kırılma noktasına neden olmuştur. Genel olarak kabul 

edilen pozitivizm etkisi artık farklı pratik ve teorik çalışmalarla 

değişmiştir. Bu pozitivist finans anlayış, davranış ve psikolojinin de 

finans alanına girmesiyle genişlik kazanmıştır. Bu gelişmeler ışığında, 

bir taraftan finans-davranış incelenirken diğer taraftan önemli bir 

sermaye olan körfez sermayesini çekmek suretiyle İslami bir model 

oluşturmak adına teorik olarak din-inanç ve ahlakın birlikte 

değerlendirildiği İslami finans yaklaşımı da ortaya çıkmış ve hızla 

gelişmiştir. Bütün bu gelişmeler diğer bilimlerde olduğu gibi insan 

temelli geliştiği için, finans kavramının hedefleri ve uygulama sahası 

doğrudan toplumsal refahı ve bireysel finansı bünyesinde 

bulundurduğu gerçeği anlaşılmış ve insanın merkezde olduğu yapıda 
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davranışın sosyal olguların ve psikolojinin de mutlaka olduğu peyder 

pey anlaşılmıştır. İnsanın davranışını şekillendiren önemli 

paradigmalardan birinin de dini inanç ve ahlak sistemi ile bireysel etiğin 

olduğu, davranış bilimcileri açısından daha önce tartışılmıştı. Bu 

bölümde finansı ve finansal kararları etkilediği teyit edilen çalışmalara 

dayanarak, dinin, inancın, Şer’i kuralların davranışla ilişkisi ve bunun 

finansa yansıması, davranışsal finansal kararlarda inancın da etkin 

olabileceği örnek çalışmalarla ve teorik yaklaşımlarla tartışılmaktadır. 

Kısacası, din finans ve davranış kavramlarının birlikte etkilendikleri, 

ilişkili oldukları ve farklı oldukları noktalar ele alınmaktadır.  

5. Davranış Din ve Finans Paradigması 

 

Davranışla ilgili en önemli çalışmalar Ajzen tarafından ortaya 

atılmıştır. İlk olarak gerekçeli eylem teorisi ile insan davranışının 

tetikleyicileri, ardında planlı davranış teorisiyle kapsamın daha da 

genişlediğini söylemek mümkündür. Bunlar insan davranışının bilinen 

koşullar altında nasıl şekilleneceği ve nasıl açıklanacağına dair tahmin 

modelleri geliştiren teorilerdir. Planlanmış davranış kuramı (PDT), 

insan davranışının ortaya çıkmasında en önemli tetikleyicinin niyet 

olduğu, niyetlerin oluşmasında ise tutumların önemli bir yeri olduğunu 

savunmaktadır. Dahası algılanan sosyal baskı (öznel normlar) ve 

algılanan davranışsal kontrol gibi değişkenlerin de niyet tutum ve 

davranış etkisini beslediği ifade edilmektedir. Bu kurama göre, bir 

davranışın en somut kaynağı, ilgili davranışa dönük bireyin kafasında 

meydana gelen niyetidir. Öyleyse niyet, davranışın anlaşılmasından 

önce kendisinin de anlaşılması gereken bir kavramdır. Bu minvalde 
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niyet, kişilerin bahsi geçen davranışları sergileme ya da sergilememe 

doğrultusundaki yönelimleri ve/veya planlarını ifade eder. Bu kuramın 

çizdiği çerçeve kapsamında niyet, bir bireyin muhtemel bir davranışı 

sergilemek adına hissettiği isteklilik seviyesi ve bunun için ortaya 

koymayı planladığı çabanın yoğunluk derecesi olarak saptanabilir. 

Hülasa olarak, bir bireyin davranışa yönelik niyeti güçlendikçe, o 

davranışı sergileme ihtimali artmaktadır. Bu kurama dayanarak, bireyin 

davranışlarının temelinde yer alan niyeti de üç farklı unsur 

etkilemektedir. Bu bileşenlerden ilki, tutumlardır ki buna şahsi 

değerlendirme ya da bireysel etkenler de diyoruz. Diğerleri ise, 

algılanan sosyal baskı, yani öznel norm ve nihayet algılanan davranışsal 

kontrol olarak belirmektedir (Küçük, 2011:147). 

Tutumlar, kişilerin herhangi bir nesneye, ya da bir düşünceye, 

fenomene ya da davranışa dönük pozitif ya da negatif eğilimleri ve 

duyguları ifade eder. Kişilerin zihin dünyasında yer alan bu düşünceler 

ile nesneler ya da varlıklar hakkında davranışlar olumlu ya da olumsuz 

olarak nitelendirilerek sınıflandırılır. Tutumların ortaya çıkmasında 

kişisel tecrübeler ve bu tecrübelerden elde edilen ya da çevreden 

toplanan bilgi birikimi ve çevresel diğer unsurlar etkili olmaktadır. Bu 

kurama göre davranışa yönelik tutum, bireysel bir bileşen olarak ifade 

edilmekte ve kişilerin bir davranışı fiile dönüştürme konusundaki 

olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerini meydana çıkarır (Küçük, 

2011:147). 

Planlanmış davranış kuramı, davranışın olası çıktılarına dönük inançlar 

(davranış inancı), diğerlerinin normatif beklentilerine dönük inançlar 



 

114 | Ö ğ r .  G ö r .  D r .  K a y h a n  A H M E T O Ğ U L L A R I  

 

(normatif inançlar) ve varlığı konusundaki inançlar, performansını daha 

da yükseltebilen ya da engelleyebilen unsurlar (kontrol inancı) gibi 

faktörlerden meydana gelmektedir. Bu minvalde, davranışsal inançlar, 

davranışa dönük pozitif ya da negatif bir tutum meydana getirir. Öte 

yandan normatif inançlar algılanan sosyal baskı ya da öznel normla 

sonuçlanmaktadır. Ardından kontrol inancı, algılanan davranışsal 

kontrole, algılanan kolaylığa ya da davranışı ortaya koymanın 

zorluğuna neden olur. Tutumlar gibi öznel normlar ve davranışsal 

kontrol algıları, bireylerin sırasıyla normatif ve kontrol inançlarını 

meydana getirirken, bunların kendiliğinden ve otomatik olarak gün 

yüzüne çıktıkları düşünülmektedir. Özet olarak, davranışa yönelik 

tutum, öznel norm ve davranış kontrolü algısı, davranışsal bir niyeti 

meydana getirmektedir. Genel bir kural olarak ise, tutum ve öznel 

normun elverişliliği nispetinde ve algılanan kontrolün büyümesi 

ölçüsünde, bireyin olası davranışı ortaya koyma niyeti o kadar güçlü 

olmalıdır. En nihayetinde, davranışın üzerinde yeterli ölçüde bir 

kontrolün oluşturulması durumunda, bireylerin niyetlerini 

oluşturmaları beklenmektedir. Bu nedenle, niyetin hızlıca davranışa 

dönüştüğü ve davranışı kontrollü ve kasıtlı bir biçimde yönlendireceği 

düşünülmektedir. Bununla birlikte, birçok davranış keyfi olarak 

kontrolü sınırlandırabilecek uygulama sorunları oluşturduğundan, 

niyetin yanı sıra algılanan davranış kontrolünü de dikkate almak 

gerekir. Yani bireylerin bir davranış zorluğuna dönük yargılarında 

gerçekçi oldukları oranda, algılanan davranış kontrolünün bir ölçüsü, 

gerçek kontrolün bir destekleyicisi olarak hizmet edebilir ve ilgili 
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davranışın tahmin edilmesine katkıda bulunabilir (Ajzen ve Fishbein, 

2000: 17-18). 

Somut olarak harekete geçirilen belirli bir eylem olarak tanımlanan 

davranış (Ajzen, 1991: 188), gerekçeli eylem kuramına algılanan 

davranışsal kontrol değişkeninin eklenmesiyle genişletilmiş ve planlı 

davranış kuramı ortaya atılmıştır. Böylece belirli bir davranışın ortaya 

konma yeteneğine etki edebilecek zaman, kabiliyet, fırsat ve beceri gibi 

faktörlerin de dikkate alınarak algılanan davranışsal kontrolün davranış 

üzerindeki rolü vurgulanmıştır. Esasında bu ekleme ile beraber bir 

bireyin davranışının belirleyicilerinin sadece içsel faktörler olmadığı 

aynı zamanda dışsal bileşenlerin de bu davranışı beslediğinin teorik 

yapıya ilavesiyle gerçekleşmekte ve planlı davranış kuramına neden 

olmaktadır. Yani davranış şekillendiricileri arasında doğal ve içsel 

motivelerin yanında dışsal ve yapay etkenlerin eklenmesi daha gerçekçi 

bir ölçüm modeli sunmuştur. Dahası algılanan davranışsal kontrol, bir 

kişinin belirli bir davranışı ortaya koymak adına malikiyetinde bulunan 

kaynakların, fırsatlar ve desteğe yönelik denetimini sağlar (Ayar, 2019: 

63-64). 

Davranış kalıplarını irdelemede önemli yeri olan gerekçeli eylem 

kuramına algılanan davranışsal kontrolün dahil edilmesi suretiyle 

tezahür eden planlı davranış kuramı, davranışa dönük tutum, algılanan 

norm ve davranış kontrolünün kavranması, davranışsal bir niyetin 

tezahür etmesine ya da bir eyleme dönüşmeye hazır olma kabiliyetine 

olanak sunar. Genel geçer bir kural olarak, tutum ve algılanan norm ne 

kadar pozitifse ve algılanan davranışsal kontrol (kısaca bir davranışa 
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etki eden faktörler birey tarafından ne ölçüde kontrol altına alınabildiği) 

ne kadar iyiyse, bireyin o davranışı sergileme niyeti o kadar fazla olur. 

Diğer taraftan, niyetin ortaya çıkarıcısı olan bu üç değişkenin nispi 

önemi ya da ağırlığının bir davranıştan diğerine farklılaşması 

mümkündür. Davranışa yönelik niyet ne kadar güçlü ise, o davranışın 

sergilenme ihtimali de o ölçüde artış gösterir. Bununla birlikte, yeterli 

beceri veya yeteneklerin yansıtılmamasının ya da çevresel 

sınırlamaların var olması, bireylerin niyetleri üzerinde harekete 

geçmelerini engelleyici rolü bulunmaktadır. Başka bir deyişle, 

davranışların performansı üzerinde gerçek kontrol sahibi kişinin 

kendisi olmayabilir. İnsanlar davranış performansları üzerinde şahsi 

kontrolü sağladıkları ölçüde, davranışsal niyetin ehemmiyetli bir 

saptayıcısı olabilirler. Davranış kontrolünü elde ederken gerçek 

davranış üzerindeki yansımalarını ele almak gerekir ki bunu ölçmek ya 

da dikkate almak her zaman mümkün değildir. Ayrıca bu kuram niyetin, 

davranışın en iyi tek tahmin edicisi olduğunu, ancak çevresel unsurların 

(yani davranışsal kontrolün) yanı sıra beceri ve kabiliyetlerin de 

önemsenmesi gerektiğini belirtmektedir (Fishbein ve Ajzen, 2011: 21). 

Her iki kurama göre, davranışın en önemli saptayıcısı, kişilerin belirli 

bir biçimdeki fiillerine yönelik niyetleri olduğunu ve davranışsal niyeti 

ise, belirli bir davranışı gerçekleştirmeye ya da gerçekleştirmemeye 

yönelik meyilleri olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, katılım 

bankalarını kullanmaya dönük niyeti olmayan bireylerin, bu bankaları 

kullanma davranışı fiili olarak mümkün değildir. Bu teoriler, niyetin 

kuramsal olarak birbirinden farklı üç yordayıcısının ilkinin davranışa 
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yönelik tutumlar olduğunu söylemektedir. Yani, katılım bankalarını ve 

finansal araçlarını olumlu karşılayan ya da cesaretlendiren bireylerin bu 

ürün veya hizmetleri daha sık istimal etmeleri olağandır. Öte yandan 

aynı konuda genel tutumlardan öte spesifik tutumların, davranışı 

yordama yetisinin daha fazla olduğu söylenebilir (Doğan vd, 2015: 6). 

Bireylerin yıllardan beri tutumlarında etki eden önemli bir kavramda 

öznel normlar içerisinde yer alan dini inançlarıdır. Dünya genelinde en 

çok kabul gören dinler arasında Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik 

ve diğerleri yer almaktadır. Hangi dini inanca mensup olursa olsun her 

dinden bireylerin aşırı inançlıları ya da daha az inançlıları bulunabilir. 

İnanç kavramı göreceli olduğu gibi ışığın derecesi karanlığın 

aydınlanmasının derecesine etki ettiği gibi dindarlık ve inancında 

dereceleri oldukça farklıdır. En temel düzeyde ayrım inananlar ya da 

inanmayanlar şeklinde yapılabilir. Hangi sınıfta olursa olsun bireylerin 

dine yönelik pozitif ya da negatif tutumları ortaya çıkarmak için, kişilik, 

bireysel farklılık ve aile toplum gibi içsel ve dışsal faktörler önemli 

etken olabilmektedir. Dini tutum ve davranışlar açısından insanların 

neden çeşitlendiği üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Diğer 

taraftan dini tutum ve davranışların, bireylerarası, toplumsal seviyedeki 

biliş, duygu ve davranışları gösteren kişilik unsurlarını kapsama nedeni 

nedir? Diğer bir değişle ile dindarlık ve psikolojik yapının birbiriyle 

ilişki seviyesi nedir? Aynı minvalde sosyal psikoloji açısından, yaşam 

fenomenleri gibi tecrübelerin, terör saldırıları gibi sosyal fenomenlerin 

ve bunların din üzerinden kişi ve grupların dini tutum ve davranışlarını 

etkileyebilecek durumsal faktörlerin rolünü irdelemek önemlidir. 
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Dahası sosyal psikoloji, dini fikirler, metinler, duygular, semboller, 

görüntüler, kavramlar ve grupları içeren bileşenlerin insanların bilişsel, 

duygusal ve diğer dini olmayan sahalara kıyasla hareketlerine ne ölçüde 

etki ettiği ile ilgilenmektedir. Özetle sosyal psikoloji, gerek birey gerek 

grup ve gerekse kişilerarası ilişkilerde, ahlak, sosyal ve a-sosyal 

davranışlar, cinsellik, aile, politika, ekonomi ve işle bağlantılı 

davranışların yanı sıra zihinsel sağlık ve insan gelişimi gibi sosyal 

süreçlerin dinle nasıl bağdaştığını açıklamaya çalışmaktadır (Saroglou, 

2014: 1). Bütün bunlar din, davranış, tutum kavramlarının esasında aynı 

tezgahta dokunan bir kilim gibi olduğunu ve birbiriyle bağlarının 

kopmaz şekilde güçlü olduğunu gösterebilir.  

Diğer taraftan dindarlık kavramı ise, farklı boyutlarda ölçümlerle 

değerlendirilen ve değişkenlik gösteren bir esnekliğe sahiptir. Birçok 

psikolog tarafından farklı boyutları olduğu kabul edilen bu kavram, 

Allport (1967) tarafından her dinden mensuba uyabilecek genel geçer 

bir boyutlandırmayı görmek mümkündür. Bu sınıflandırmayı iç 

yönelimli ve dış yönelimli dindarlık boyutları ile ortaya koymuştur. İç 

ya da dış yönelimli dindarlık kavramların her ikisi de ‘bir kimsenin dini 

inancı uğruna yaşaması için gerekli olan motivasyonlar’ olarak 

tanımlanmaktadır. Her bireyin dini hayat ve fikriyat farklılığının yanı 

sıra davranışlarının da üzerinde farklı motivasyonlar önem arz 

etmektedir. Bu farklılıkları gerçekleştirmek için birçok ölçüm ortaya 

konmuştur. Bunlardan biri olan Münchner Motivasyonel Dindarlık 

Envanteri (MMDE), dindarlığın çok boyutlu motifsel çizgisini 
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belirlemek adına geliştirilmiş bir anket yaklaşımıdır (Uysal, vd, 

2015:15-16). 

Birey bazlı bir dindarlık boyutlandırması yapılacak olursa, toplumsal 

bir gerçeklik olarak din için olduğu gibi, dine yönelik tutumlardaki 

bireysel farklılıklar olarak da dindarlık çok yönlüdür. Bunlar inanmak, 

bağlanmak, davranmak ve ait olmak gibi dört ana boyuttan 

oluşmaktadır (Saroglou, 2014). Bilhassa, dindarlık şunları 

içermektedir. İlk olarak İlahi varlığın insanlarla ve dünyayla 

ilişkileriyle ilgili spesifik fikirlere inanmak, ikinci olarak İlahi varlığa 

başkalarıyla birlikte özel ve kolektif ritüellerle duygusal bağlanma, 

üçüncü olarak İlah tarafından belirlenen şekilde algılanan normlara, 

uygulamalara ve değerlere uyacak biçimde davranmaktır. En 

nihayetinde ise, ebedi olarak algılanan ve İlahi olanın katıldığı bir gruba 

aidiyet olarak boyutlandırılabilir (Saroglou, 2014: 5). Bireyler içinde, 

bu dört boyut önemli ölçüde birbiriyle ilişkilidir. Ancak, her birine 

atfedilen ortalama ehemmiyet, bireyler ve gruplar arasındaki 

farklılıklardan ötürü değişmektedir. Dahası bu dört boyut, din 

değiştirme ya da bundan kaçınma, yani bilişsel, duygusal, ahlaki ve 

sosyal motivasyonlar için dört ana motivasyon türüne tekabül 

etmektedir. Ayrıca, boyutlar, duygusal düzenleme, ahlaki kendini aşma 

ve sosyal kimliğe aidiyet gereklerini içeren dört psikolojik fonksiyon 

kategorileriyle de benzer çizgidedir. En nihayetinde birey bazlı 

dindarlık, sosyal psikoloji açısından kişisel dindarlık, dini pratik ve dini 

ilişki diye tasnif edilebilir (Saroglou, 2014: 5). Bu ayrımlardan sonra, 

insan davranışının en önemli etkenlerinden biri de dini inanç ve 
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dindarlık olduğu söylenebilir. İslami finansal yaklaşımın temel 

felsefelerinden biri ahlak ve daha etik temele dayalı ve Şer’i kurallara 

riayet eden bir yapıyı benimsemesidir. Finans alanındaki birçok 

çalışma, rasyonel insan yaklaşımını yıkmıştır. Bunlardan biri de 

davranışsal finans ve akabinde gelişen İslami finans yaklaşımlarıdır. Bu 

çalışma ile İslami davranışsal finans yaklaşımına farklı bir boyut 

kazandırmak ve alternatif çözümler için önerilerde bulunmak 

hedeflenmektedir.  

5.1. İslami Finansın gelişimi  

 

İslami finans ve ekonomi kavramları son yıllarda, özellikle Malezya 

gibi Müslüman ülkelerin yanı sıra Amerika ve İngiltere’yi de kapsayan 

geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Dahası başka dinden ülkelerin de iyiden 

iyiye kabullenmesini sağlamış ve çalışma alanlarında ve uygulama 

sahalarında önemli bir yer edinmiştir. İslami esaslara uygun piyasa 

işlemlerinin her geçen gün artması beraberinde bu tarz finansal 

sistemlerin kullanımının önünü olabildiğince açmıştır. Bu sistemin adı 

ne kadar faizsiz finans ve İslam ekonomisi gibi kavramlardan meydana 

gelse de dünyada, azımsanmayacak kadar fazla gayrimüslim kullanıcı 

ve müşteri potansiyeline sahip olmasından ötürü, evrensellik açısından 

önemli bir aşamada olduğu söylenebilir. Bu durumu teyit eden birçok 

veri bulunmaktadır. Son otuz yıllık bankacılık sektörü gelişmelerine 

bakacak olursak, faizsiz finansal sistem ile klasik bankacılık ve finans 

sistemi kıyaslandığında oldukça hızlı ve etkili gelişme sergilediği 

gözlenmektedir. Öyle ki %20’lere varan büyüme oranları ve 2,2 trilyon 

Amerikan doları aktifleri ile konvansiyonel bankaların bile -Türkiye 



İ S L A M İ  D A V R A N I Ş S A L  F İ N A N S :  
T e o r i d e n  P r a t i ğ e  Y e n i  B i r  P a r a d i g m a  | 121 

 

 

 

özelinde Ziraat Katılım, Vakıf katılım gibi- son zamanlarda bağımsız 

katılım bankaları adı altında bu sisteme yönelmelerine zemin 

hazırlamıştır. Bu gelişmelerin olağanüstü boyutlara ulaşmasının 

önündeki en büyük engel, tahmin edileceği gibi, ekonomik kalkınma, 

katılım, finansal erişim ve kamu düzeni alanlarında bu sistemin tam 

olarak açıklanıp uygulama sahasına konulamamasıdır (İkbal ve 

Mirakhor, 2014: 1). 1970’lerde bazı Müslüman ülkelerde dini inanca 

dayalı faizsiz finansal sistemin ortaya çıkması ile, konvansiyonel 

bankalarla benzer görevleri üstlenen, ancak uygulamadaki prensipler 

açısından farklılaşan bir alternatif sistem sunmuştur. Ayırt edici 

noktası, önemli düzeyde, Müslümanların dini kanunlarını içeren bir 

kaynağa dayanması ve İslam ülkelerinde %80’lik bir paya sahip olması 

ve bunun yanında Müslüman azınlığının olduğu Avrupa dahil bir çok 

ülkede de faaliyetlerinin hızla yayılmasıdır (Sobol, 2015: 184). 

1970’lerde 20. yüzyıl faizsiz alternatif sistem (İslami ilkeler temelli), 

dini ilkelere dayanarak Müslüman ülkelerde ortaya çıkmaya başladı. 

Faizsiz finansal kuruluşlar arasında ilk bankacılık sektörü ortaya 

çıkmıştır. Müslüman dünyasında kurulma nedenleri, bir yandan 

Müslüman toplumlar arasında yeniden canlanan hareketler, diğer 

yandan bazı Orta Doğu ülkelerinin petrol zenginliği ile bağlantılıydı. 

En etkili hareketlerden biri, 1928 yılında Hasan El-Banna tarafından 

Al-Ismailijja'da (Mısır) kurulan Müslüman Kardeşler yapısıdır. Bu 

yapı, Mısır ve Müslüman dünyasının diğer bölgelerinde faiz temelli 

finansal sistemi eleştirdi ve İslam'ın mensuplarına yaşamın tüm yönleri 

için kapsamlı bir ideolojik paradigma sunduğundan hareketle, 
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ekonomik ilişkilerin de bu çerçevede yer alması gerektiğini savundu. 

Müslüman Kardeşlerin ve diğer Müslüman hareketlerin görüşleri, 

akademik dünyada ve piyasa pratisyenleri arasında kabuller gördü. 

Ancak petrol krizinin ve petrol fiyatlarındaki büyük artışların sonucu 

ortaya çıkan Körfez devletlerinin zenginliği olmasaydı, İslami 

kalkınmanın gelişmesi muhtemelen çok daha yavaş olurdu. 1970’lerde 

kurulan İslami bankaların neredeyse tamamı, kısmen ya da hatta 

tamamen petrol bağlantılı servet tarafından finanse edildi ve İslami 

gücün artan bir işareti olduğu gözlemlendi. Şimdiye kadar bankalar, 

faizsiz finans endüstrisinde baskın bir rol oynamaktadır. Varlıklarının 

değeri, tüm faizsiz finans kurumlarının varlıklarının yaklaşık % 80'ini 

oluşturmaktadır. Bankacılık hizmetlerinin yanı sıra, dinamik olarak 

gelişen diğer faizsiz finansal hizmetler arasında faizsiz tahviller 

(sukuk), faizsiz sigorta (takaful) ve faizsiz fonlar bulunmaktadır (Sobol, 

2015: 185). 

Türkiye’de 1985 yılında kurulan Albaraka Türk Finans Kurumu A.Ş. 

ve Faisal Finans Kurumu A.Ş. faizsiz bankacılık prensiplerine göre 

kurulmuş ilk katılım bankalarıdır. Ardından 1989 yılında Kuveyt Türk 

Evkaf Finans Kurumu A.Ş., 1991’de Anadolu Finans Kurumu A.Ş., 

1995’te İhlas Finans Kurumu A.Ş. ve nihayet 1996’da Asya Finans 

Kurumu A.Ş. faaliyete başlamıştır. Aynı yıl Ülker grubu tarafından 

devralınan Faisal Finans, Family Finans adını almış ve 2005’te Anadolu 

Finans ile birleşerek Türkiye Finans Katılım Bankası olarak yeniden 

kurulmuştur. 2014 yıllarına gelindiğinde kamu sermayeli Ziraat Katılım 

ve Vakıf Katılım faizsiz bankacılık faaliyetlerine başlamıştır (Sümer ve 
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Onan, 2015: 29-30). Ülkemizde 2005 yılı sonrasında katılım bankası 

olarak faaliyet gösteren faizsiz finans kuruluşları günümüzde üç tanesi 

özel (Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans), iki tanesi kamu 

(Vakıf Katılım, Ziraat Katılım) olmak üzere beş ayrı kurum ile 

faaliyette bulunmaktadır (TKBB, 2017). TKBB ve altı katılım bankası, 

ülkemizde geçmişi yaklaşık 37 sene öncesine dayanan katılım 

bankacılığı sektörünün gelişimi için aktivitelerini sürdürmektedir. 2020 

yılı verilerine göre, küresel faizsiz bankacılık sektörünün toplam aktif 

büyüklüğü 1,8 trilyon dolara ulaşırken, Türk katılım bankacılığı sektörü 

de büyüme ivmesini artırarak devam ettirmektedir. Türk bankacılık 

sektörü bünyesindeki katılım bankalarının toplam aktif payı; 2012 

yılında %5.1, 2019’da %6.3 olarak gerçekleşirken, 2021 yılı ikinci 

çeyrek itibarıyla %7,5’e ulaşmıştır. Sektörün 2025 hedefi ise %15’lik 

bir pay ile 1.77 trilyon TL’lik aktif büyüklüğüne ulaşmaktır. Yeni tip 

koronavirüs (COVID-19) pandemisiyle beraber sektörde dijitalleşme 

çalışmalarının hız kazandığı ve sürdürülebilirlik konularındaki odağın 

merkezine yerleşmiştir. Bu minvalde post-pandemi sürecine entegre 

olma çalışmaları da ivme kazanmıştır. Dijital bankacılık uygulamaları; 

farkındalığın oluşması, müşteri deneyiminin iyileşmesi ve operasyonel 

verimliliğin artması suretiyle müşteri alışkanlarında oldukça fazla yer 

edinmeye başladı. 2020 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 2.9 milyon 

olan Türk katılım bankacılığı dijital müşteri sayısı 2021 ikinci çeyrek 

sonunda yaklaşık %20’lik bir büyüme yakalayarak 3.6 milyona 

ulaşmıştır. Dijital kanallar, yapılan işlemlerin de büyük ölçüde 

artmasıyla birlikte, banka ile müşterilerin etkileşim yolları arasında 

önemli bir yer edinmiştir (TKBB, 2021: 8-9) 
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Faizsiz finans, Kur’an, hadis ve sünnetten beslenen İslam hukukuna 

göre hareket etmenin yanı sıra, şeriat, icma, kıyas ve içtihattan da 

yardım alan finansal sistem olarak tanımlanabilir (Alrifai, 2017: 148). 

Daha geniş manada, kuramsal iskeleti, Allah tarafından belirlenmiş ve 

Peygamber’i (SAV) tarafından işlevsel hale getirilmiş davranış 

kurallarından oluşmaktadır. Yani, İslam tarafından belirlenmiş piyasa 

davranışı kurallarının tam manasıyla mezc edildiği ve hâkim olduğu; 

İslam ekonomisine yerleştirilmiş finans sektörüne hizmet eden geniş 

kapsamlı araçlar yelpazesi olarak tanımlanabilir (Chapra, 2000; İkbal 

ve Mirakhor, 2011. Aktaran, İkbal ve Mirakhor, 2014: 36). İslam, Allah 

tarafından vahiy olarak indirilen yüce kitap Kur’an-ı Kerim, tevhit, 

ibadet, adalet, haşir ve nübüvvet gibi beş ana konuyu esası ve imada 

dönük altı inancı kapsamaktadır. Ana hatların yanında Kur’an’ın en 

önemli tefsiri ve gündelik hayata yansımalarının en ideal numunesi, Hz. 

Muhammed (S.A.V.)’in hayatındaki uygulamaları ve sözlerini esas alan 

sünnetidir. Bu noktadan sonra, dinin takviye edicileri niteliğindeki 

evliyalar ve âlimler ise, günün şartlarına göre temel değerlere 

dokunmadan bazı icma, kıyas ve içtihatlarda bulunarak uygulama 

safhasını genişletmişlerdir. Ana kaynağı Kur’an olan İslamiyet’in 

kuralları sosyal ve dünyevi hayatın disipline edilmesi için gerekli her 

türlü düzenlemeyi içermektedir. Öyle ki kişi, işletme ve ülkelerin 

hayatlarını idame etmeleri için gerekli olan finansal ölçüler de bu 

kurallar manzumesinden payını alacaktır. Hülasa olarak, Şeriat temelli 

–Kur’an, Sünnet, Hadis- icma, kıyas ve içtihat ile mezc olduğunda fıkıh 

adı verilen İslam Hukuku meydana gelmektedir. Fıkıh, son zamanlarda, 

dünya çapında faizsiz finans ve bankacılığın gelişmesinde ehemmiyetli 
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rol oynamaktadır. Faizsiz finansın temel kavramları, alım-satım ve 

ticareti desteklemeyi gaye edinmenin yanı sıra, dürüstlük ve sosyal 

adaleti, en başta faiz (tefecilik) kavramını yasaklayarak, 

desteklemektedir. Yani İslami kurallar, arz ve talebin hükümet 

tarafından değil piyasa tarafından belirlendiği serbest piyasa 

ekonomisini desteklemekle birlikte, spesifik yasalar ve etik kurallar 

öngörerek piyasa mekanizmasının dengede işlemesini ve sistemin 

herkesin yararına çalışmasını sağlar (Alrifai, 2017: 148-150). 

Faizsiz finansal sistemin en önemli fonksiyonu, riskin borç alan kesime 

yığılmasından ziyade, riski piyasa katılımcılarına taksim etmesidir. Bu 

kapsamda faizsiz finans üç tür risk paylaşım enstrümanı sunmaktadır. 

Bunlardan ilki, muameleler (işlemler) finans sektöründeki risk 

paylaşım araçları iken, ikincisi toplumun dar gelirli kesiminin maruz 

kaldığı risklerin, yine toplumun ekonomik anlamda güçlü kesimi 

tarafından paylaşılmasını sağlayan, yeniden bölüştürülen risk paylaşım 

araçları olarak sınıflandırılabilir. Sonuncusu ise, ölüm halinde bireyin 

mal varlıklarının şimdiki ve gelecek nesil mirasçıları arasında 

dağıtılmak suretiyle Kur’an’da belirlenmiş miras kanunları olarak ifade 

edilmektedir (İkbal ve Mirakhor, 2014: 36-37). En genel manada faizsiz 

bankacılığı, günümüzde katılım bankaları olarak da bilinen, faizsiz 

işleyen ve kâr zarar ortaklığını esas alan İslami ilke ve etik kurallar 

doğrultusunda hareket eden bankacılık sistemi şeklinde ifade etmek 

mümkündür.  
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5.2. İslami finansla geleneksel finansın kritiği  

 

Klasik (geleneksel) sistemde, ‘‘ekonomik kalkınma’’ kavramının 

temelini, tatmin, fayda ya da kazanç biçiminde tezahür eden bireysel 

menfaat oluşturmaktadır. Bu sistemde insanların ekonomik 

davranışlarını yönlendiren temel güdü bir hayli rasyonaliteye dayalı 

olup, yüceltilen ana tema bireysel çıkardır. Odak noktasında kâr 

maksimizasyonu olan bu dürtü, sadece mantıksal ve bilimsel 

gerçeklerin yanı sıra fıtri düzen varsayımına da dayalı olduğu için, eş 

zamanlı olarak toplumdaki genel refahı da artıracağı söylenemez. Bu 

ekonomi modelinde, tekelleşme, fiyatlarla oynama, spekülasyon, 

stokçuluk olabileceği gibi, sadece bir zümrenin desteklenmesiyle 

beraber diğer kesimin zarar görmesi de mümkün olabilmektedir. Hülasa 

olarak, klasik ekonomi paradigması, belirtilen etkiler doğrultusunda, 

ekonomik kalkınmayı gerçekleştirirken bütün toplumun refahını 

merkeze almamaktadır. Bu paradigmanın dünya görüşü, insan 

davranışlarının dünyevi ve manevi boyutunu kabul ederek, ekonomik 

kalkınmanın manevi boyutla bir ilişkisinin olmadığını ileri sürmektedir. 

Bütünüyle maddi menfaate dayalı bu paradigma, insana sınırsız 

özgürlük tanımaktadır. Ekonomik hayatta insan davranışını 

yönlendirmek adına belirlenmiş teşvik mekanizmaları ya da yaptırımlar 

beşeri kurallara dayalı olduğundan, bunun yanı sıra keyfi değişiklikler 

ve etkilere de açık olduğu için hatadan münezzeh değillerdir (İkbal ve 

Mirakhor, 2014: 5).  

Katılım bankacılığı ile konvansiyonel diye adlandırılan mevcut 

kapitalist bankacılık sistemin ön gördüğü rasyonel insan anlayışı, esas 
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olarak önemli farklı modeller sunmaktadır. Temel farklardan ilki 

yatırımlarla alakalıdır. Bu kavram girişimcinin emeği ile üstlenmeye 

rıza gösterdiği bir riski ortaya çıkarır. İslami perspektif meşru kazancı 

emek, risk ya da hak temelinde ele almaktadır. Öte yandan 

konvansiyonel bankacılığın faiz gelirini garanti eden bir tutar olması 

nedeniyle risk içermemekte ve herhangi bir emek de içermemektedir. 

Üstelik bu durum, bir mülkiyet veya patent, telif gibi bir hakkın ileri 

sürülmesi karşılığı üretilen veya elde edilen bir değer de değildir. 

Modern ekonomi kaynak sahiplerini alternatif maliyete iterken, yatırım 

gerçekleştirmek niyetinde olanları kaynak gereklerini karşılamak için 

borç almaya itmektedir. Bu mekanizmayı bankalar aracılığıyla 

çalıştıran sistemin klasik tasniflemesine göre işletmeler borç almakla 

yükümlüdür. Buna mukabil sistemin beslediği kaynak sahipleri, 

kaynaklarını stok yapmakla sorumludur. Bu ikisi arasına gire finansal 

aracılar, kaynak sahiplerinden belirli bir faizle fonları devralır ve 

üzerine ilave faiz marjı ekleyerek borçlanıcılara aktarır. Bu durum 

Adam Smith tarafından yatırımların önünde bir engel olarak 

görülmüştür. Bunun sonunda da yatırımların gerçekleşmemesi 

istihdamda ve toplam çıktıda azalmaya neden olarak ekonominin 

gelişmesini zora sokar, hatta engeller. Böylece sistem gelişmiş 

ekonomiler ve buralardaki sermayedarlar lehine çalışarak, sömürü 

düzenini besler. Faizsiz finansal sistem ise, bu döngüyü kırmak için 

geliştirilmiştir. Ancak kullanılan araçlar açısından özgünlük tam olarak 

sağlanamadığı için geleneksel sistemin araçlarına benzerlik gösterdiği 

de yadsınamaz bir gerçektir (Dinç, 2017: 90-91). 
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Kişisel menfaat dürtüsünü izah edenlerin en iyisi olarak ön görülen 

Adam Smith’in, piyasa davranışları ile ilgili paradigmasına atıf yaparak 

klasik ekonomiyi savunanlar, her nedense Smith’in ekonomik 

ilişkilerin ahlaki temellerine dikkat çektiği, ‘‘Ahlaki Duygular Teorisi’’ 

(Theory of Moral Sentiment, 1959) adlı kitabında bulunan 

paradigmasını göz ardı etmektedir. Oysa çalışmasında vurguladığı tek 

bir Yaratıcı inancı, Yaradan’ın koyduğu ilkelere sadakât ve itaat 

duygusu, Yaradan’ın her zaman ve her yerde hazır olduğunun 

farkındalığı içerisinde bu kuralların içselleştirilmesi gibi ahlaki 

paradigmalar, İslami paradigmalarla oldukça fazla benzerlikler 

göstermektedir (Mirakhor ve Askari, 2010). Bunun da ötesinde Smith, 

hak ve adaletin Yaradan’ın bütün kuralları içinde bulunduğuna ve bu 

ilkelere harfiyen uyulduğu takdirde hak ve adalete ulaşılacağına 

inanmaktadır. Dolayısıyla İslam’ın ekonomik paradigmasında hâkim 

olan ahlaki değerler ve normlar, klasik ekonomik sistemdekilere bir 

hayli benzemekte ve ihmal edilmiş bu kısımların eksikliğini en 

nihayetinde klasik ekonomistler de farkına vardılar ve ilgi odaklarına 

yeni sistemi almaya başladılar (İkbal ve Mirakhor, 2014: 5-6). 

Katılım bankaları ile konvansiyonel bankalar arasında bir diğer 

paradigma farkı da faizsizlik ilkesi, kârlılık amacı ve bankacılık işlevi 

açısındandır. Faizsizlik prensibi açısından bakıldığında, faiz İslam’da 

kesin olarak ve şiddetle yasaklanmıştır. Ayet ve hadislerle bu açıkça 

ifade edilmiştir. Burada bölüşüm problemleri nedeniyle yatırımları 

gerçekleştirmeyi mümkün kılacak servet biriktirilememekten kaynaklı 

oluşan açık, borç mekanizmalarınca karşılanmaktadır. Borç 
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mekanizmalarının gelişmekte olan ekonomilerin merkezinde, dolaylı 

finansman yani bankacılık aracılığı bulunmaktadır. Konvansiyonel 

bankacılığın faizli muamelesine karşı geliştirilmiş en önemli alternatif 

ise katılım bankacılığıdır. Öte yandan faizsizlik prensibi, katılım 

bankacılığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin mer’i hukuk 

kurallarından oluşan mevzuat uyumluluğu yanında fıkhi meşruluğu 

sağlaması ile karşılanmaktadır. Faizsizlik, kâr uğruna her faaliyeti 

gerçekleştiremeyeceğinin farkındadır. Dahası kapitalizmin ön gördüğü 

faydadan ve kârdan başka bir öncelik görmeyen yapıya da alternatif 

sunmaktadır. Konvansiyonel bankalar için aşırı kâr ve faydaya mukabil 

katılım bankaları kâra bir sınır getirmekte ve yasal olarak izin verilse 

de fıkhi açıdan izin verilmeyen bir kara izin vermemektedir (Dinç, 

2017: 91-92). Esasında katılım bankalarının ön gördüğü model ve temel 

amacı, geleneksel sistemde olduğu gibi tasarruf sahipleri ve yatırımcılar 

arasında yumuşak bir fon akışını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirirken 

uyguladığı enstrümanlar, Şer’i hukuk sistemine ve ardından kanuna 

uygunluğuna dikkat etmesidir. Çünkü Şeriat politika ve ekonomi dahil 

tüm yaşam alanlarını düzenleyen ilkelere sahiptir. Katılım bankalarının 

temelini oluşturan Şer’i hukukun ilkeleri, faiz yasağı, herhangi bir 

işlemin fiziksel özellikleri ile ilgili bilgi eksikliği ya da eksik, şeffaf 

olmayan bilgi olması durumunda ortaya çıkan belirsizlikten kaçınma 

(gazera, cehl), yasadışı (haram) ürünlerde alım satım yasağı ve 

bankacılığın katılım modeline güvenmekten oluşmaktadır (Sobol, 

2017: 374). 
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BÖLÜM V 

 

6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

Bu çalışmada teorik olarak tartışılan İslami davranışsal finans 

argümanını güçlendirmek amacıyla pratiğe dönük nicel kesitsel bir 

analiz kullanılmıştır. Araştırma için anket verileri ile genel tutumlar 

değerlendirilerek çıkarımlar yapılmaktadır.  

6.1. Araştırmanın Evren Örneklem ve Veri toplama 

Yöntemleri 

 

Bu çalışmada, İslami finansal davranışı saptamaya dönük İslami 

tutumlar ölçülmüştür. Çalışmanın evreni faizsiz bankacılık kullanan ve 

İslami finansa ilgi duyan bireylerden oluşmaktadır. Kolayda örnekleme 

yöntemi ile Bursa, İstanbul ve Kocaeli illerinde yer alan bireylerden 

seçilmiş ve 01/10/2021-15/11/2021 tarihleri arasında veriler 

toplanmıştır. Genel kabul görmüş bir görüş olarak bir araştırmada yer 

alan sürekli düzeyde ölçüme sahip madde sayısının en az 5, en fazla 10 

katına kadar örneklem toplamanın araştırma için yeterli olacağı ifade 

edilmiştir (Karagöz ve İsterlioğlu, 2012). Bu çerçevede 9 ifadeden 

oluşan İslami davranışsal finans tutumu ölçeği için çalışmaya 150 

denek katılmıştır. Bu veriler ortaya konacak çalışma için yeterlidir.  

İngilizceden Türkçeye Türkçeden İngilizceye uzman görüşü ve 

alanında yetkin akademisyenlerin katkılarıyla yabancı literatürde 

kullanılan ölçek Türkçeye uyarlanmıştır. Uyarlanan maddeler 9 

ifadeden oluşmaktadır. Maddelerin üçü İslami finans tutumu, diğer üçü 
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dini motivasyon ve farkındalık ile son üçü ise rasyonel müşteri seçimi 

ifadelerinden oluşmaktadır. Oluşturulan ölçekler 1 ile 5 aralığında 

Likert tipi ölçüm düzeyine sahiptir (1=Kesinlikle katılmıyorum, 

3=Kısmen katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum). 

Çalışmada kullanılan ölçek Kaakeh (2018) tarafından kullanılan 

geçerliliği ve güvenilirliği onaylanan tutum, dini motivasyon ve 

farkındalık ile rasyonel müşteri seçimi değişkenlerine ait ifadelerden 

uyarlanmıştır. Ölçek maddelerinin gerek güvenilirlik değerleri gerekse 

geçerlilik değerleri literatürde kabul edilen sınırların üstünde çıkmıştır. 

7. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

 

Bu kısımda araştırmaya ait demografik bilgiler için betimleyici 

istatistikler ele alınmıştır. Ardından değişkenlere ait açımlayıcı faktör 

analizi sonuçları ile güvenilirlik değerleri ele alınmıştır. Peşi sıra 

oluşturulan ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi ile model uyumu ile 

ayrışım ve birleşim geçerliliğinden oluşan yapı geçerliliği test 

edilmiştir. İlgili açımlayıcı ve doğrulayıcı analizlerden sonra onaylanan 

değişkenlerin ortalama değerleri ve ilişkileri irdelemek için korelasyon 

analizi yapılmıştır. Ardından ilgili değişkene ait farklı demografik 

değişkenlere göre T-testi ve ANOVA analizi yapılmıştır. 

7.1. Araştırmaya Ait Demografik Bu lgular ve Normallik 

Testi 

 

Araştırmaya katılanlar arasındaki demografik dağılımlar ve betimleyici 

istatistikler Tablo 3’teki gibidir.  
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Tablo 3. Katılımcılara Ait Demografik Dağılımlar 
Değişkenler n % Değişkenler n % 

Eğitim 

durumu 

Lise ve altı 52 36,9 

Yaş 

18-25 56 39,7 

Ön lisans 20 14,2 26-35 49 34,8 

Lisans 53 37,6 36-45 16 11,3 

Lisansüstü 14 9,9 46 ve üstü 20 14,2 

Gelir 

3050 ve altı 67 47,5    

3051-5000 23 16,3 
Cinsiyet 

Kadın 51 36,2 

5001-9000 33 23,4 Erkek 90 63,8 

 9001 ve üstü 14 9,9     

 

Tablo 3 ele alındığında, araştırma katılımcılarının %36.9’u lise ve altı, 

%14.2’si ön lisans, %37.6’sı lisans ve %9.9’u lisansüstü eğitim 

düzeyine sahiptir. Öte yandan deneklerin  %39.7’si 18-25, %34.8’i 26-

35, %11.3’ü 36-45, %14.2’si 46 ve üstü yaş aralığındadır. Yine 

katılımcıların %47.5’i 3050 ve altı, %16.3’ü 3051-5000, %23.4’ü 5001-

9000 ve %9.9’u 9001 ve üstü gelir dağılımına sahiptir. Son olarak 

katılımcıların %36.2’si kadın iken %63.8’i ise erkeklerden 

oluşmaktadır.  

Araştırmada çok değişkenli istatistiksel analizler yapılabilmesi için en 

önemli ön şartlardan biri normallik dağılımıdır. Bu nedenle araştırmaya 

ait normallik testi yapılmış ve çoklu normalliğe uygunluk sağlanmasa 

da, ilgili literatüre dayanarak (Kalaycı, 2017; Tabachnick ve Fidell, 

2015) basıklık ve çarpıklık değerlerine bakılmış ve -1.5 ile +1.5 

aralığında dağılımların normallik varsayımını sağlayabileceği 

varsayılmıştır. Bu kapsamda ilgili değişkenler ait elde edilen basıklık 

ve çarpıklık değerleri Tablo 4’teki gibidir.  
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Tablo 4. Değişkenlere Ait Çarpıklık ve Basıklık Sonuçları 
Değişkenler Madde sayısı Basıklık (Kurtosis) Çarpıklık (Skewness) 

Tutum 3 -0.887 -0.371 

Dini motivasyon ve farkındalık 3 -0.527 -0.621 

Rasyonel müşteri seçimi 3 -0.953 0.420 

Tablo 4 ele alındığında, İslami finansa yönelik tutum, dini motivasyon 

ve farkındalık ile rasyonel müşteri seçimi değişkenlerinin basıklık ve 

çarpıklık değerleri literatürde kabul edilen -1.5 ile +1.5 aralığında 

olduğu için, ilgili değişkenlerin normal dağıldığı varsayılmaktadır. Bu 

minvalde diğer analizler ve değerlendirmeler için gerekli olan ön şart 

saplanmıştır.  

7.2. Araştırmaya Ait Açımlayıcı Faktör Analizi 

Sonuçları 

 

Açımlayıcı faktör analizi birbiriyle ilişkili birden fazla ifadenin aynı 

çatı altında toplanması suretiyle daha az değişkenler benzer nitelikteki 

maddelerin bir araya getirilmesini içermektedir. Bu kapsamda ölçek 

geliştirme ve yeni ifadeler oluşturmak açısından açımlayıcı faktör 

analizi ön şartlardan biridir. Bu kapsamda faktör yükü 0.5 ve üstü olan 

maddeler ile ilgili faktör analizi sonucu Tablo 5’teki gibidir. 
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Tablo 5. Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
Fa

kt
rl

. 

Maddeler 

O
rt

. 

Fa
kt

ör
 

Yü
k.

 

Aç
ık

n 

Va
r.

 

Ö
z 

De
ğ.

 

Cr
on

b.
 

a 

Tu
tu

m
 

İslami finans adaleti ve dürüstlüğü temsil 

eder 

2.96 ,941 

82.30 2.47 0,89 
Genel olarak İslami finans İslam'ın gerçek 

değerlerini temsil eder. 

 
3.21 

 
,891 

İslami finans sektörüne ilgi duyuyorum 3.27 ,889 

   

Di
ni

 M
ot

iv
as

yo
n 

ve
 

fa
rk

ın
da

lık
 

İslami finans müşterisi olmanın en önemli 

motivasyonu İslami olmasıdır. 
3.48 

 

,903 

72.91 2,19 0,81 

İslami finans müşterisi olmadan önce 

sözleşmelerini ve nasıl işlediğini anlamam 

gerekir. 

3.75 
 
,887 

İslami finans mekanizmalarını ve 

sözleşmelerini tamamen anlıyorum. 2.87 
 
,765 

   

Ra
sy

on
el

 m
üş

te
ri

 s
eç

im
i 

Geleneksel bankadaki hizmet ve 
fiyatlandırma daha iyi olsaydı, İslami 

bankadan daha çok geleneksel banka ile 
çalışmayı tercih ederim. 

2.10 

 

,887 

65.372 1,961 0,72 
İslami ya da geleneksel fark etmeksizin en 

iyi bankayı seçeceğim 
2.25 

,845 

İslami bankalar ile geleneksel bankalar 

arasında sadece bir isim olarak fark 
olmadığına inanıyorum. 

2.85 

 

,679 

   

De
ğe

rl
en

di
rm

e 
Kr

ite
rl

er
i Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,711 Approx. Chi-Square: 256.904    Barlett’s Test of Sphericity: 

0,000   Extraction Method: Principal Components    Rotation Method: Varimax    Açıklanan Varyans Toplamı: 82.30  

Cronbach’s Alpha: 0,89 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,66 Approx. Chi-Square: 164.825    Barlett’s Test of Sphericity: 

0,000   Extraction Method: Principal Components    Rotation Method: Varimax    Açıklanan Varyans Toplamı: 72.91  

Cronbach’s Alpha: 0,81 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0,61 Approx. Chi-Square: 109.316    Barlett’s Test of Sphericity: 

0,000   Extraction Method: Principal Components    Rotation Method: Varimax    Açıklanan Varyans Toplamı: 65.372  

Cronbach’s Alpha: 0,72 
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Tablo 5 incelendiğinde, İslami finansal tutuma ait üç ifadenin faktör 

yüklerinin belirlenen sınırlar üzerinde olduğu gözlenmektedir. Tutuma 

ait değişkenin açıklanan varyansı %82.30 iken, öz değeri 2.47 olarak 

saptanmıştır. Dini motivasyon ve farkındalık değişkenine ait faktör 

yükleri belirlenen sınırların üstünde çıkmış ve en yüksek 0.903 en 

düşük 0.765 olduğundan aralarında sorun teşkil edecek bir fark 

gözlenmemiştir. Öte yandan ilgili değişkene ait açıklanan varyans 

değeri 72.91 iken, öz değer 2.19 olarak tespit edilmiştir. Son olarak 

rasyonel müşteri seçimi değişkenine ait faktör yükleri kabul edilen 

sınırlar üzerinde ve en yüksek faktör değeri 0.887 iken en düşük değer 

0.679 olduğundan aralarındaki fark sorun teşkil etmemektedir. Bu 

minvalde değişkene ait açıklanan varyans değeri 65.372 iken öz değeri 

1.961 olarak bulunmuştur. Öte yandan tutum değişkenine ait 

güvenilirlik değeri 0.89, dini motivasyon ve farkındalık değişkenine ait 

güvenilirlik değeri 0.81 ve rasyonel müşteri seçimine ait güvenilirlik 

değeri 0.72 olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlar Kaakeh’in (2018) 

çalışmasıyla tutarlıdır. 

7.3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

 

Değişkenlere ait açımlayıcı faktör analizi ile oluşturulan yapı 

doğrulayıcı model aracılığıyla onaylanmaktadır. İlgili doğrulayıcı 

faktör analizi sonucuna göre (Şekil 5) elde edilen gözlemlerin kurulan 

doğrulayıcı modeli desteklediği gözlenmektedir. Bu kapsamda, ilgili 

ifadelere ait doğrulayıcı model Şekil 5’teki gibidir. 
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[X2/df: 2.505; GFI: 0.914;  NFI: 0.915; CFI: 0.946;  RMSEA: 0.10; Model AIC= 102.116; Independence AIC= 722.102; Model CAIC= 185.040;  Independence 

CAIC= 757.641; ECVI: 0.729; ECVI Independence Model= 5.158] 

Şekil 5. Doğrulayıcı Faktör Analizine Ait Sonuçlar 

Program çıktısı olarak verilen modifikasyon indeksleri 

değerlendirildiğinde, en yüksek değere sahip hata çiftleri eşleştirilerek 

uyum iyiliği indeksleri düzeltilmesine gerek kalmamıştır. Öte yandan, 

standartlaştırılmış regresyon katsayılarına bakıldığında tutum, dini 

farkındalık ve motivasyon ile rasyonel müşteri seçimi değişkenlerine 

ait herhangi bir ifade atılmamıştır. Sonuç olarak, düzeltilmiş ölçüm 

modeli uyum iyiliği indeksleri literatürde kabul edilen sınırlar 

içerisinde olduğundan, modelin veri tarafından desteklendiği 

onaylanmıştır. 
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Ölçüm modeline Temel Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

uygulanarak gizil değişkenlerin, gözlenen değişkenler tarafından ne 

derecede açıklanabildiği ortaya konmaktadır. Ayrıca, ölçüm modelinin 

geçerliliğini ve güvenilirliğini tespit etmek için hesaplanan faktörlerin 

açıklanan varyansları ve güvenilirlikleri Tablo 6’da gösterilmektedir. 

İlgili tablo ölçüm modelindeki parametrelerin faktör yüklerini, standart 

hatalarını ve t değerlerini göstermektedir.  

Tablo 6. Ölçüm Modeline İlişkin Temel Düzey Doğrulayıcı Faktör 

Analizi Sonuçları 
Ört. Değ. Göz. Değ. S. Reg. Kat. S.H. T P 

İslami finans 

tutumu (Gtut) 

Tutc ,824    

Tutb ,947 ,081 13,674 *** 

Tuta ,809 ,080 11,278 *** 

Dini motivasyon 

ve 

farkındalık(DiMo

tF) 

DiMotFa ,901   *** 

DiMotFb ,808 ,081 11,310 *** 

DiMotFc 634 ,069 8,141 *** 

Rasyonel 

müşteri seçimi 

(RMS) 

RMSc ,459   *** 

              

RMSb 
,714 ,299 5,086 *** 

RMSa ,932 ,404 4,375 *** 

***p<0.01 

Tablo 6 incelendiğinde, değişkenlere ait standardize regresyon 

katsayıları, t değerleri (t>1.96), p değerleri (p<0.01) ve model uyum 

iyiliği indeksleri modelin kabul edilebilir uyum düzeyini sağladığı 

gözlenmektedir (Meydan ve Şeşen, 2011: 37). Bu kapsamda literatürde 

(Meydan ve Şeşen, 2011) kabul gören uyum iyiliği değerleri sınırları 
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içinde sonuçlara ulaşılmıştır (x2/sd: 2.505; RMSEA: 0.10; NFI: 0.915; 

CFI: 0.946; IFI: 0.947; GFI: 0.914).  

Kavramsal modelin test edilmesini onaylayan doğrulayıcı model, aynı 

zamanda gizil değişkenler arasında ilişkinin yönünü, anlamlılık durumu 

ve miktarını vermektedir. İslami finans tutumu ile sırasıyla, dini 

motivasyon ve farkındalık %81 (anlamlı, p<0.05); rasyonel müşteri 

seçimi (p>0.05)  %16’lık pozitif yönde bir ilişki sergilemektedir. Öte 

yandan, rasyonel müşteri seçimi ile dini motivasyon ve farkındalık 

arasında (p>0.05) %13’lük pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. Bu 

kapsamda İslami finansal tutum ile dini motivasyon ve farkındalık 

arasındaki ilişki anlamlı iken diğer değişkenler arasındaki ilişkiler 

anlamlı değildir.  

7.4. Değişkenlere Ait Yapı Geçerliliği  

 

Öte yandan değişkenler arasındaki yapı geçerliliğini incelemek adına 

ayrışım ve birleşim geçerliliği değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler 

genel olarak açıklanan ortalama varyans (AVE), kompozit güvenilirlik 

(CR) birleşim geçerliliği sağlarken, ayrışım geçerliliğini ise, 

maksimum paylaşılan varyans (MSV) ve ortalama paylaşılan varyans 

değerleri ile ölçülmektedir. Bu kapsamda ilgili doğrulayıcı faktör 

analizinin birleşim ve ayrışım geçerliliğinin sağlanıp sağlanmadığını 

hesaplamak ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliği için önemli bir katkı 

sağlamaktadır. Tablo 7’de ilgili geçerlilik değerleri gösterilmektedir. 
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Tablo 7. Değişkenlere Ait Birleşim ve Ayrışım Geçerliliği Değerleri 

  CR AVE MSV ASV 

GTut 0,90 0,74 0,65 0,34 

DiMotF 0,83 0,62 0,65 0,33 

RMS 0,76 0,53 0,03 0,02 

Tablo 7 incelendiğinde, İslami finans tutumu değişkenine ait birleşim 

geçerliliği şartı sağlanmaktadır. Dahası değişkene ait ayrışım ya da 

ıraksak geçerlilik de sağlanmıştır. Öyle ki birleşim geçerliliği şartı için 

CR>AVE ve CR>0.70; ayrışım geçerliliği şartı için ise AVE>MSV ve 

AVE>ASV şartları sağlanmaktadır. Benzer şekilde rasyonel müşteri 

seçimi değişkenine ait birleşim geçerliliği (CR>0.70; CR>AVE) ve 

ayrışım geçerliliği (AVE>MSV ve AVE>ASV) şartları sağlanmaktadır. 

Bu nedenle ilgili iki değişkenin açımlayıcı faktör analizi ve cronbach’s 

(a) değerleri kabul edilebilir sınırların üzerinde iyi olduğu bunun 

yanında doğrulayıcı faktör analizi ile saptanan yapı geçerliliğinin 

sağlandığı söylenebilir. Öte yandan dini motivasyon ve farkındalık 

değişkenine ait birleşim geçerliliği sağlanırken (CR>0.83 ve 

CR>AVE), ayrışım geçerliliğindeki iki şarttan biri saplanmakta 

(AVE>ASV) diğeri ise sınıra yakın oranda ama sağlanamamaktadır 

(AVE<MSV). Yine de ilgili değişkenin gerek açımlayıcı faktör analizi 

sonuçları gerek güvenilirlik analizi sonuçları oldukça iyi olduğu ve 

doğrulayıcı faktör yükleri ve model uyumu iyi olduğundan geçerlilik ve 

güvenilirliği sağlandığı söylenebilir. Bu durum görece örneklem 

sayısının azlığından kaynaklanabilir.  
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7.5. Değişkenler Arasındaki Farklılıkların İrdelenmesi 

 

Değişkenlerin demografik dağılımlara göre değişip değişmediğine ait 

istatistiksel analizler sırasıyla verilmektedir. İlk olarak katılımcıların 

cinsiyetine göre İslami finans tutumu, dini motivasyon ve farkındalık 

ve rasyonel müşteri seçimi değişkenleri açısından değerlendirildiği T-

testi sonuçları Tablo 8’deki gibidir.  

Tablo 8. Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları 
Değişkenler  N Ort. S.S. t p 

GTut 
Kadın 51 2,823 1,240 

-2,453 0,016* 
Erkek 90 3,329 1,056 

DiMotF 
Kadın 51 3,228 1,193 

-1,169 0,245 
Erkek 90 3,448 0,996 

RMS 
Kadın  51 2,444 1,123 

0,369 0,712 
Erkek 90 2,374 1,067 

Tablo 8 ele alındığında, İslami finans tutumunun cinsiyete göre 

farklılaştığı saptanmıştır (t=-2,453; p<0,05). Yani erkeklerin İslami 

finans tutumu kadınlara göre daha yüksektir. Öte yandan dini 

motivasyon ve farkındalık ile rasyonel müşteri seçimi değişkenleri 

cinsiyete göre anlamlı şekilde değişmemektedir. Katılımcıların gelir 

düzeylerine göre ilgili değişkenlerin ortalamalarının değişip 

değişmediğine dönük yapılan ANOVA analizi sonuçları Tablo 9’daki 

gibidir.  
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Tablo 9. Gelir Düzeyine Göre ANOVA Analizi Sonuçları 

 Kareler Top. df Kareler Ort. F p 

RMS Gruplararası 3,653 3 1,218 1,026 0,383 

Gruplar içi 157,862 133 1,187   

Toplam 161,515 136    

GTut Gruplararası 7,637 3 2,546 1,946 0,125 

Gruplar içi 174,021 133 1,308   

Toplam 181,658 136    

DiMotF Gruplararası 6,195 3 2,065 1,803 0,150 

Gruplar içi 152,355 133 1,146   

Toplam 158,550 136    

Tablo 9 ele alındığında gelir düzeyine göre İslami finans tutumu, dini 

motivasyon ve farkındalık ile rasyonel müşteri seçimi değişkenleri 

farklılaşmamaktadır. Yine katılımcıların yaş dağılımlarına göre ilgili 

değişkenlerin ortalamalarındaki farklılıkların incelendiği ANOVA testi 

sonucu Tablo 10’da gösterilmektedir.  

Tablo 10. Yaşa göre ANOVA Sonuçları 
 Kareler Top. df Kareler Ort. F p 

RMS Gruplararası 3,535 3 1,178 1,003 0,394 

Gruplar içi 160,959 137 1,175   

Toplam 164,493 140    

GTut Gruplararası 6,900 3 2,300 1,774 0,155 

Gruplar içi 177,626 137 1,297   

Toplam 184,526 140    

DiMotF Gruplararası 6,350 3 2,117 1,874 0,137 

Gruplar içi 154,695 137 1,129   

Toplam 161,045 140    
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Tablo 10 irdelendiğinde, katılımcıların yaş aralıklarına göre İslami 

finans tutumları, dini motivasyon ve farkındalıkları ile rasyonel müşteri 

seçimi puanları istatistiksel olarak değişmemektedir.  

8. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada İslami finans literatürüne yeni bir bakış açısı getirilmeye 

çalışılmaktadır. Bilhassa 1970’li yıllardan sonra pozitivist 

paradigmanın yıkılmaya başlaması ve alternatif yaklaşımların doğuşu 

birçok alanda olduğu gibi finans alanında da önemli değişimlere neden 

olmuştur. İlk olarak beklenen fayda teorisine alternatif olarak 

davranışsal finans yaklaşımlarının tetikleyicisi olan beklenti teorisi 

çalışmasıyla Kahneman ve Tversky’nin (1979) ortaya attığı çalışma 

önemli bir kırılma noktası olmuştur. Bununla beraber körfez 

sermayesini dünya ekonomisine entegre etmek maksadıyla finans 

sistemine alternatif bir model olarak Şer’i hukuk kurallarına dayalı bir 

finans yapısı ortaya atıldı. Bu yapı da kaynağını din ve Şeriat 

kurallarından faizin alternatif modeli olarak önemli bir sermaye akışına 

ve dünya çapında gelişmesine zemin hazırlamıştır. Böylece her iki 

yaklaşım da benzer dönemlerde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Esasında 

İslami finans kavramının varsayımları dayandığı metafizik doktrinler 

ile davranışsal finansın ortaya attığı argümanların ortak noktaları ve 

ayrıştığı yerler de bulunmaktadır. Bilhassa ortak noktadan hareketle bu 

iki yaklaşım mezc edilebilir mi? Sorusuna cevap aranmakta ve 

davranışsal finansın argümanlarını Şer’i çerçeveye alarak idame etme 

olanağı irdelenmektedir. Bu noktada çalışma her iki yaklaşımında 

teorik olarak karşılaştırmış ve bu minvalde İslami bir davranışsal finans 
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paradigmasına olanak sunan Kaakeh’in (2018) çalışmasını 

genişletmektedir. Dahası Türkiye özelinde teorik yapısının tartışıldığı 

çalışmaya veriye dayalı pratik uygulamayla yeni bir ölçek uyarlaması 

ve geçerlilik güvenilirlik çalışması ile değişkenler arası ilişkiler 

irdelenmiştir. Öte yandan ortaya konan İslami davranışsal finans 

değişkeni örneklerinin demografik özelliklere göre değiş değişmediği 

değerlendirilmiştir. Sonuç olarak geçerliliği ve güvenilirliği sağlanan 

İslami finans tutumu, dini motivasyon ve farkındalık ve rasyonel 

müşteri seçimi faktörlerine ayrılan ve daha önce Kaakeh’in (2018) 

onayladığı faktörlerin Türkiye özelinde teyit edildiği gözlenmiştir.  

Öte yandan çalışmada, demografik değişkenlere göre değişimler ve 

İslami davranışsal finans ölçeğinin boyutlarının birbiriyle olan ilişkisi 

ortaya konmuştur. İslami finans genel olarak İslam’ın değerleri ile 

tutarlıdır, İslami finans adaleti ve dürüstlüğü temsil eder ve İslami 

finansa ilgi duyuyorum ifadelerinden oluşan İslami finans tutumunun, 

İslami finans müşterisi olmanın en önemli motivasyonu İslami 

olmasıdır, İslami finans müşterisi olmadan önce sözleşmelerini ve nasıl 

işlediğini anlamam gerekir, İslami finans mekanizmalarını ve 

sözleşmelerini tamamen anlıyorum ifadelerinden oluşan dini 

motivasyon ve farkındalık değişkenleri arasında anlamlı ve pozitif 

yönde bir ilişki saptanmıştır. Yani bireylerin İslami finansla ilgili dini 

motivasyonları ve farkındalıkları arttıkça İslami finans tutumları da 

artmaktadır. Öte yandan İslami finansa ilgi duyan müşterilerin 

geleneksel bankadaki hizmet ve fiyatlandırma daha iyi olsaydı, İslami 

bankadan daha çok geleneksel banka ile çalışmayı tercih ederim, İslami 
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ya da geleneksel fark etmeksizin en iyi bankayı seçeceğim, İslami 

bankalar ile geleneksel bankalar arasında sadece bir isim olarak fark 

olmadığına inanıyorum, ifadelerden oluşan rasyonel müşteri seçimi 

değişkeni ile İslami finans tutumu ve dini motivasyon / farkındalıkları 

arasında herhangi bir ilişki gözlenmemiştir. Demografik değişkenler 

açısındna değerlendirildiğinde ise, cinsiyete göre İslami finans tutumu 

anlamlı şekilde değişmektedir. Yani erkeklerin kadınlara göre daha 

yüksek İslami finans tutum puanlarına sahip olduğu gözlenmektedir. 

Öte yandan cinsiyete göre dini motivasyon ve farkındalık ile rasyonel 

müşteri seçimi değişkenleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Yine gelir 

düzeylerine göre ilgili değişkenler ele alındığında, İslami finans 

tutumu, dini motivasyon ve farkındalık ve rasyonel müşteri seçimi 

puanları değişmemektedir. Son olarak yaşa göre İslami finans tutumu, 

dini motivasyon ve farkındalık ve rasyonel müşteri seçimi değişkenleri 

farklılaşmamaktadır.  

Pratik olarak, katılım bankaları İslami finans argümanını daha fazla 

yayılması, İslami finansal okuryazarlığın politikacılar ve eğitim 

kurumlarında yeterli ilgiyi görmesi, dijitalleşmeye entegre olan bir 

İslami modelin geliştirilmesi önemli katkı sağlayacaktır. Teorik 

tartışmalarda ortaya konan eksikliklerin ivedi şekilde ve bilimsel bir alt 

yapıyla çözülmesi ve pratikte de bir zemin oluşması elzemdir. Bir 

İslami banka ya da İslami finans argümanını savunan bir sistem nasıl 

oluyor da -ribanın haram olduğu temel argümanına ters olarak- 

herhangi bir özel ya da kamu bankasından daha fazla finansal maliyet 

doğuruyor ya da daha caydırıcı faydacı unsurlara sahip? Bu soru 
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pratikteki problemleri aydınlatabilir. Bir yandan paylaşım, üretim, 

adaleti özümseyen, diğer taraftan sömürücülüğe karşı olduğunu teorik 

olarak savunan bu yapı, aynı zamanda daha etik olduğunu 

savunmaktadır. Adam Smith’in Ahlaki duygular teorisine dayalı olarak 

ulusların zenginliğindeki görünmez elin bir Yaratıcı olabileceği ve daha 

etik olduğunu savunun bir sistem, pratikte ve uygulama alanlarında 

sadece isim değiştirerek daha fazla kar eden, daha fazla maliyet 

oluşturan ve daha fazla adaletsizliğe yol açan, bir sisteme dönüştüğünde 

büyük bir tezat oluşacaktır. Katılım bankaları ve İslami finansın 

savunucuları teori ile pratiğin arasındaki uçurumu en hızlı şekilde 

kapatmalıdır. Aksi halde ilk başlardaki kuruluş amaçlarından biri olan 

körfez sermayesini çeken, kontrolü yabancı sermayenin elinde, kaynağı 

net olmayan ve en nihayetinde mevcut finansal sistemi besleyen bir araç 

ve İslam ismini sadece kullanan bir yapıyı geçemeyebilir.  

Bu çalışmanın teorik olarak daha detaylı tartışılması finans 

modellerinin savunduğu tezler ve anti tezleri ele alınarak epistemolojik 

analizi yapılabilir. Ayrıca uygulamaya dönük kısım daha da 

genişletilerek anlamlı bir yapısal model kurulabilir. Dahası oluşturulan 

bu ölçeğin görece daha fazla gözlemle desteklenmesi ehemmiyetlidir. 

Öte yandan dijitalleşme ve pandemi döneminin meydana getirdiği 

büyük değişime finans modellerinin nasıl entegre olabileceği, İslami 

finansın nasıl güncellenebileceği ve finansal teknolojilerin İslami ve 

davranışsal boyutlarının irdeleneceği bir çalışma faydalı olabilir.  
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