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Ö
Z 

Kripto paralar hem bir yatırım aracı hem de paranın yerini alacak ve dünya düzenini değiştirecek büyük bir icat 
olarak görülmektedir. Pek çok yönüyle araştırılan kripto para ticaretinin, yatırımcıları doğrudan etkileyen 
psikolojik boyutu genellikle göz ardı edilmiştir. Kripto para ticaretinin kontrolü, merkezi bir otorite ya da 
kurumdan ziyade yatırımcıların elindedir. Böylece kripto paraların değerleri, yatırımcıların hareketleriyle 
değişiklik göstermektedir. Bu durum, kripto para ticaretinde psikolojik faktörlerin daha ön planda olabileceğini 
düşündürmektedir. Risk alma, hızlı sonuç elde etme, tutarsız kazanç ya da kayıp gibi özellikleriyle kripto para 
ticareti, kumar ve bahis ile birçok benzerliğe sahiptir. Kripto para ticareti ile yoğun şekilde uğraşan bireylerde 
davranışsal bağımlılığın bazı önemli bileşenleri de görülmektedir. Bu makalenin amacı, hayatımıza kısa sürede 
girerek milyonlarca yatırımcıya ulaşan kripto para ticaretinin psikolojik yansımalarının daha net biçimde 
anlaşılmasını sağlamaktır. 
Anahtar sözcükler: Patolojik kumar oynama, bağımlılık, bağımlılık tıbbı, ruh sağlığı 
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Cryptocurrencies has been considered as both an investment tool and a great invention that will replace money 
and change the world order. Although crypto currency trading has been investigated in many aspects, the 
psychological dimension that directly affects investors has often been ignored. Control of cryptocurrency trading 
is in the hands of investors rather than a central authority or institution. Thus, the value of cryptocurrencies 
changes with the reactions of investors. This situation suggests that psychological factors may be more prominent 
in cryptocurrency trading. Cryptocurrency trading has many similarities with gambling and betting, such as risk 
taking, getting quick returns, extreme gains or losses. Some significant components of behavioral addiction are 
also seen in individuals who spend so much time with cryptocurrency trading. The purpose of this article is to 
provide a better understanding of the psychological effects of cryptocuurency trading, which has entered our lives 
over a relatively brief period of time and reached millions of investors. 
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Giriş 

Bağımlılık, ödül, motivasyon ve belleği modüle etmekten sorumlu olan nöral yolakların birincil ve kronik 
hastalığıdır (McClure ve Mickel 2014, Piper 2015). DSM-5, bağımlılık ile ilgili birtakım yenilikleri beraberinde 
getirmiştir. DSM-IV’te yer alan "Madde ile İlişkili Bozukluklar" bölümü, DSM-5 ile birlikte yerini "Madde ile 
İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları"na bırakmıştır. DSM-IV’te dürtü kontrol bozuklukları grubunda 
yer alan kumar oynama bozukluğu, DSM-5’te bağımlılık kategorisinde değerlendirilerek, "Madde ile İlişkili 
Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları" başlığı altında yerini almıştır (APA 1994, APA 2013). Bu değişiklik, 
bağımlılığın, uyuşturucu madde ya da alkol gibi unsurların sebep olduğu biyolojik, psikiyatrik ve sosyal etkilerin 
yanı sıra kumar gibi bazı davranışlarla da ortaya çıkabileceğinin kabul görmesi açısından oldukça önemlidir. 

"Davranışsal bağımlılık" terimi ilk olarak 1990 yılında ortaya çıkmış, olumsuz sonuçlarına karşın ödüllendirici 
bir davranışa aşırı istek duyulması, davranışın tekrarlanarak durdurulmasında ya da kontrol edilmesinde güçlük 
yaşanması olarak tanımlanmıştır (Marks 1990, Naim-Fell ve Zangen 2013). Davranışsal bağımlılıklar, tıpkı 
madde bağımlılığında olduğu gibi beynin ödül sisteminin nöral ağlarını etkileyen bozukluklardır (Comings ve 
Blum 2000, Nestler EJ 2005). Hem madde bağımlılığı hem de davranışsal bağımlılıklarda yürütücü işlevlerde 
bozulma gibi nörobilişsel defisitler görülmektedir (Goudriaan ve ark. 2006).  
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Psikiyatrik açıdan bakacak olursak borsa ve kripto para ticareti gibi bazı finansal aktivitelerin de davranışsal 
bağımlılıklar içinde yer alabileceğine dair görüşler ortaya çıkmıştır (Youn ve ark. 2016, Griffiths 2018). Bu 
makalenin, kripto para ticaretinin, kumar ve bağımlılıkla ilişkisi ile birlikte kripto para ticaretini etkileyen 
davranışsal etmenlerin neler olduğunun daha iyi anlaşılmasına temel oluşturacağı öne sürülebilir. 

Küreselleşme, Kripto Para ve Ruh Sağlığı 

Küreselleşme, geleneksel yaşam tarzındaki değişim, fikirlerin dönüşümü, kültürel değerlerin farklılaşması, 
alışılagelmiş davranış kalıplarının yıkılışı ile birlikte etkisini hissettirmektedir (Gagarina ve ark. 2019). Ekonomi 
de küreselleşmenin en çok etkilediği alanlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Globalleşen dünyada, orta 
sınıf devre dışı kalırken zengin ile fakir arasındaki uçurum giderek derinleşmektedir (Musterd ve ark. 2017). Her 
geçen gün daha da artan gelir adaletsizliğinin ruh sağlığına olumsuz yansımaları kaçınılmaz bir gerçektir (Tibber 
ve ark. 2022). Böylesine zorlu bir dönüşümden geçen insanoğlunun elindeki değeri koruma ve doğru yatırımı 
yaparak kazanma güdüsü belirli sınırlar içinde makul karşılanabilir.  

Günümüzde yatırım seçeneklerinden biri haline gelen kripto paralar, yenilikçi bakış açısı ve teknolojiye 
entegrasyonu sayesinde finans dünyasına oldukça hızlı giriş yapmıştır. Blockchain (blok zinciri) teknolojisinin, 
serbest piyasa temelli ekonomide gelir adaletsizliği sorununa bir çözüm getirebileceği öne sürülmektedir 
(Othman ve ark. 2020, Chohan 2022). Özellikle COVID-19 pandemisini kapsayan son birkaç yılda, kripto para 
ticareti önemli ölçüde büyümüş ve toplumun her kesimi tarafından kabul görmüştür (Androulakis-Korakakis ve 
ark. 2021).  

Kripto Para Tanımı 

Kripto para, finansal akışı ve kontrolü merkezi bir sisteme bağlı olmayan, sınırlı sayıda bilgisayar tarafından 
üretilen ve aktarılan dijital paradır (Mills ve Nower 2019). Blok zinciri teknolojisine dayanan kripto para ticareti, 
belirli platformlarda günün her saatinde coin ya da token alınıp satılmasına olanak tanır. Küresel kripto para 
piyasasının toplam piyasa değeri 2 trilyon doların üzerindedir. Piyasa değeri en fazla olan ve tüm dünyada en iyi 
bilinen kripto para birimi Bitcoindir. Bitcoin gibi kripto para birimlerinin fiyatı beş yıl içinde %8000'in üzerinde 
artmıştır (Coinmarketcap.com 2021). Bununla birlikte, farklı piyasa değerlerine sahip binlerce farklı coin 
(altcoin) vardır (Delfabbro ve ark. 2021a).  

Kripto paralar, genel olarak yatırımcıların kendisine verdiği değer tarafından fiyatlandırılmaktadır. Herhangi bir 
kripto para birimine ilgi ne kadar fazla olursa ve bu para birimi ne kadar çok yatırımcı tarafından satın alınırsa 
değeri o kadar çok artmaktadır. Mevcut bilgiler ışığında, insanların neden kripto para alıp sattığına dair net 
bilimsel çıkarımlar yapmak mümkün değildir. Bu noktada en fazla dikkat çeken unsur, oldukça kısa sayılabilecek 
zaman dilimlerindeki ani fiyat değişimleri nedeniyle kripto para ticaretinin, kumara benzer nitelikler taşımasıdır 
(Delfabbro ve ark. 2021b). 

Kripto Para ve Kumar İlişkisi 

Kumar, bazı değer öğelerinin (para, kıymetli eşya veya mülk), kazanma ya da kaybetme olasılıkları üzerine 
yatırıldığı, sonucun ağırlıklı olarak şanstan etkilendiği bir faaliyet olarak tanımlanır (Delfabbro ve ark. 2020). 
Hisse senedi ticareti gibi spekülatif faaliyetlerin kumar tanımı içinde yer aldığını gösteren çalışmaların sayısı son 
zamanlarda artış göstermektedir (Grall-Bronnec ve ark. 2017, Mosenhauer ve ark. 2021).  

Hisse senedi ticareti, kazanca yönelik yatırım olarak kavramsallaştırılsa da birkaç çalışma, kumar oynama 
bozukluğuna benzer hisse senedi alım satım modellerini (günlük alım-satım) ve yatırım seçimlerini (marjin, 
opsiyon) tanımlamıştır (Arthur ve ark. 2015, Youn ve ark. 2016, Grall-Bronnec ve ark. 2017). Bu tür faaliyetler 
genellikle, şirketlerin uzun vadeli plan ve programlarını dikkate almak yerine sınırlı bilgi ile kısa vadeli kâr 
beklentisi gütmeyi ve riskli hisse senetleri üzerinde durmayı içermektedir (Kumar 2009, Gao ve Lin 2015). Bu 
açıdan bakıldığında kripto para ticareti, elde tutulandan ziyade sıklıkla alınıp satılan ve riske karşı yüksek 
toleransı olan bireyler tarafından tercih edilen riskli hisse senetlerinin ticaretine benzemektedir (Arthur ve ark. 
2016, Mills ve Nower 2019). Nitekim, kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların, bazı kumar etkinliklerine (örneğin 
spor bahisleri veya poker) katılma olasılığının, uzun vadeli işlem yapan yatırımcılara göre daha fazla olduğu 
gösterilmiştir. Kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların, ağırlıklı olarak genç yaşta daha eğitimli erkekler olduğu ve 
daha fazla harcanabilir gelire sahip oldukları ortaya konmuştur (Arthur ve Delfabbro 2017). Değişikliklere kolay 
uyum sağlayabilen, teknolojiye daha fazla ilgi duyan, öğrenmeye açık genç bireylerin son dönemin en popüler 
yeniliklerinden bir tanesi olan kripto paralara ilgi göstermesi şaşırtıcı değildir (Steinmetz ve ark. 2021). 
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Son dönemde yapılan araştırmalar, kripto para ticareti ile kumar endüstrisi arasındaki bazı ortak noktaların 
varlığına işaret etmektedir (Delfabbro ve ark. 2021a). Bu araştırmalar, blok zinciri teknolojisindeki gelişmelerin 
kumar endüstrisi ile iç içe geçtiğini (örneğin kumar oynamak için takas edilebilir tokenlar kullanılması) ve kripto 
para ticaretinin kumar oynama bozukluğu ile birlikte görüldüğünü öne sürmüştür (Gainsbury ve Blaszczynski 
2017, Meng ve Fu 2020, Scholten ve ark. 2020). Spekülatif hisse senetleri veya kripto para söz konusu 
olduğunda, kişilerin aldıkları kararlar, sınırlı bilgiye, yetersiz bir stratejiye veya beceriye dayanıyorsa, sonuçların 
oldukça değişken olduğu ve birçok kontrol edilemeyen faktöre tabi olan bu durumun kumar oynama 
bozukluğuna benzediği düşünülmektedir (Delfabbro ve ark. 2021a). Nitekim kripto para ticaretinde kullanılan 
bazı stratejilerin, kumar oynama bozukluğunda da görüldüğü belirtilmiştir (Senarathne 2021).  

Yakın dönemde yayınlanan bir çalışma, kripto para piyasasının, kumar oynama bozukluğu olan insanların ilgisini 
yoğun şekilde çektiğini ortaya koymaktadır (Mills ve Nower 2019). Araştırmacılar, çalışmanın yapıldığı tarihten 
önceki bir yıl boyunca ayda en az bir kez düzenli kumar oynayan 876 yetişkini incelemişler ve katılımcıların 
%50’sinden fazlasının son bir yıl içinde kripto para yatırımı yaptığını; kripto para ticareti sıklığının, spor 
bahisleri, fantezi sporlar oynama, yüksek riskli hisse senedi ticareti yapma ve sorunlu kumar oynamanın yer 
aldığı bir dizi faktör tarafından öngörüldüğünü göstermişlerdir. Kripto para ticareti, kumar oynama bozukluğu, 
depresyon ve anksiyete ile ilişkili bulunmuştur (Mills ve Nower 2019). Yine yakın dönemde 543 kişinin 
katılımıyla yapılan bir diğer çalışmada da problemli kumar oynama indeksinden yüksek puan almanın ve kumar 
oynamanın, kripto para ticaretiyle yoğun uğraşının öngörücüleri olduğu gösterilmiştir (Delfabbro ve ark. 2021a). 
Kumar oynama bozukluğu oranları genel nüfusta %0.5-2.0 civarındayken, bu rakamın aylık veya daha sık kripto 
para ticareti yapan kişilerde %9.5 olması oldukça çarpıcıdır (Delfabbro ve ark. 2021a, Delfabbro ve King 2022).  

Kripto Para ve Bağımlılık 

Kripto para piyasasını ilgi çekici kılan ana unsur, kısa zaman diliminde yaşanan fiyat dalgalanmaları ile 
yatırımcılarına ciddi kazanç sağlama imkanı sunmasıdır (Delfabbro ve ark. 2021b). Bu kısa zaman dilimi bazen 
dakikalar ve saatlerle dahi ölçülebilmektedir. Kripto para yatırımcılarının önemli bir bölümü, yatırımları 
aracılığıyla kısa sürede ciddi düzeyde kazanç sağlayacaklarına ilişkin bir düşünce içeriğine sahiptir (Pezzani 
2018).  

Kripto para birimlerinin değerlerindeki dalgalanmayı izlemek, tıpkı slot makinelerinde oynamak gibi güçlü ve 
baş döndürücü bir etki yaratabilir. Kripto para yatırımcılarının bazılarının fiyat hareketleriyle yoğun şekilde 
meşgul oldukları, aşırı harcama yaptıkları, piyasayı sürekli takip edebilmek için uykularından feragat ettikleri 
görülmüş ve böylelikle kripto para yatırımının bağımlılığa yol açabileceği düşüncesi ağırlık kazanmıştır (Mills ve 
Nower 2019, Kim ve ark. 2020). Bu tür bir aktiviteyi tercih eden kişilerin, dürtüsellik, gelişmeleri kaçırma 
korkusu ve yenilik arayışı gibi ortak özelliklere sahip oldukları gösterilmiştir (Kim ve ark. 2020). Kişilik özellikleri 
açısından bakıldığında ise kripto para ile yoğun şekilde uğraşan bireylerin, daha fazla özgüvene (daha az 
uyumluluk, daha fazla dışa dönüklük) ve daha az öz denetime sahip oldukları belirtilmiştir (Sudzina ve ark. 
2021). 

Zihin meşguliyeti, bağımlılık modelinin en önemli bileşenlerinden bir tanesidir (Griffiths 2005). Düşünce 
içeriğinin genel olarak bir davranış ve çıktılarıyla meşgul olması, bireylerin diğer önemli sorumluluklarını göz 
ardı etmelerine neden olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında zihin meşguliyetinin, kripto para ticaretinde önemli 
bir rol oynayabileceği öngörülebilir. Kripto para piyasasındaki gelişmeler ve hızlı fiyat dalgalanmaları, çevrimiçi 
medya ve uygulamaların düzenli olarak takip edilmesine yol açmaktadır (Dixon ve ark. 2018). Kripto para 
piyasasını, diğer bütün piyasalardan, bahis türlerinden ve kumar oyunlarından ayıran bazı önemli faktörler 
bulunmaktadır. Bunlar, internet erişimi ve uygulamalar ile dünyanın her yerinde, günün her anında işlem yapma 
olanağı tanıması, piyasanın 7/24 açık olması, işlemlerin nispeten anonimliği ve damgalanmanın olmamasıdır. 
Bu faktörler, kripto para ticaretiyle uğraşan bireylerin zamanlarının önemli bir kısmını bu işlemlere (takip etme, 
satın alma, satış) ayırmalarına, iş, aile ve sosyal yaşantılarını aksatmalarına sebebiyet vermektedir.  

Patolojik ticaret davranışında, ticarete giderek daha fazla zaman ayırma ve/veya yatırım yapmak için yeni 
finansal araçlar arama ihtiyacı, daha önceki heyecanı yakalamak için artan miktarlarda para ile ticaret yapma 
isteği bağımlılığın tolerans boyutu ile açıklanabilir. Ticareti kontrol etmek, kısıtlamak veya durdurmak için 
tekrarlayan başarısız girişimlerde bulunma hali ise bağımlılığın nüks boyutu ile karşımıza çıkabilir. Önceki hobi 
ve faaliyetlere ilgi kaybı, yaşamın diğer yanlarından keyif alamama, kayıpla yoğun stres yaşama ve telafi etmek 
için daha fazla ticaret yapma bağımlılıkta duygudurum değişimi yönünde değerlendirilebilir (Guglielmo ve ark. 
2016). 
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Kripto Para Ticaretinde Yatırımcı Davranışlarını Belirleyen Psikolojik Unsurlar ve 
Bilişsel Yanlılıklar 

Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (Fear of Missing Out, FOMO) 

Kripto ticaretini etkileyen en güçlü psikolojik faktörlerden biri de FOMO (fear of missing out) adı verilen 
gelişmeleri kaçırma korkusudur (Przybylski ve ark. 2013). FOMO kavramı ile ilgili ilk akla gelen sosyal medya 
bağımlılığıdır (Casale ve ark. 2018). FOMO, diğer bireylerin, kişinin kendisinden daha iyi deneyimlere sahip 
olduğu ve kişinin bu durumdan yararlanamadığı, eksik kalmış olduğu fikrini anlatmak için kullanılır. FOMO’nun 
çevrimiçi sosyal ağlardaki güçlü varlığı göz önüne alındığında, kripto ticaretinde de karşımıza çıkması beklenen 
bir durumdur (Delfabbro ve ark. 2021b). Bunun en önemli nedenlerinden birisi kripto para ticaretinin sosyal 
medya çağında ortaya çıkarak spekülatif yönünü sosyal medya kültüründen almış olmasıdır. Bu durum sosyal 
öğrenme ve pekiştirme modeli ile açıklanmaktadır (Delfabbro ve ark. 2021b).   

Kripto para teknolojisinin karmaşık yapısı, çoğu insanın tam olarak neler olduğunu bilmemesine, yoğun 
spekülasyonlara ve bilgi asimetrisine neden olmaktadır. Kripto para ticareti hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmayanlarda daha sık karşılaşılan FOMO, yatırım yaparken genellikle kaçınılması gereken bir düşünce tarzı 
olarak nitelendirilir. Yatırımcılar, her gün sahip oldukları ya da olmadıkları yüzlerce kripto para birimi ile karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Bireysel yatırımcılar, sosyal medya uygulamalarında diğer yatırımcıların referanslarına 
maruz kalırken, bu durum onları belirli kripto paraları satın almaya veya daha fazla kazanç elde etmek için 
beklemeye teşvik edebilir. Yatırımcılar, aldıkları bir kripto para birimi hızla yükseliyorsa, daha büyük bir yatırım 
yapmadıklarına pişman olabilirler. Daha önce almayı düşünüp almadıkları başka bir kripto para birimi yükselirse 
bu kez de fırsatı kaçırdıkları için rahatsız olabilirler. Böylelikle kripto para yatırımcıları, piyasa yükselirken 
kendilerini eylemin bir parçası olmaya mecbur hissetmektedirler.  

Korku, Belirsizlik, Şüphe (Fear, Uncertainty, Doubt: FUD) 

FUD, yanlış bilgilerin korku, belirsizlik ve şüphe uyandırmak için yayılması olarak tanımlanabilir (Pfaffenberger 
2000). Ana kaynağı manipülasyon ve dezenformasyon olan FUD, ekonomi ve siyaset alanlarında sıklıkla 
kullanılmaktadır (Cohen ve Bar’el 2017). Bilgi yoluyla deneyimlenen bu kavram, kripto para birimi hakkında 
olumsuz bir haberle karşılaşıldığında da tecrübe edilebilir (Civitarese ve Mendes 2018). Piyasaya yeni sürülen bir 
kripto para birimi hakkında olumsuz bilgiler paylaşıldığında, bu bilgilerin doğru ya da yanlışlığını teyit etmek 
için ilk etapta genellikle sınırlı sayıda kaynak ve bilgi bulunmaktadır. Araştırmalar, olumsuz haberlerin, olumlu 
haberlere kıyasla insanlar üzerinde daha etkili olduğunu ve olumsuz haberlerin daha hızlı şekilde yayıldığını 
göstermektedir (Ito ve ark. 1998). 

Sürü Davranışı  

Sürü davranışı, kendi başına karar vermek yerine başkalarını takip etmeyi veya grup davranışlarını taklit etmeyi 
tercih eden bireylerde sık görülen bir karar sürecidir (Baddeley 2010). Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ülkelerde sermaye ve finans piyasasında en yaygın bilişsel yanlılığın sürü  psikolojisi  olduğu kanıtlanmıştır 
(Spyrou 2013, Kumar ve Goyal 2015).  Bu davranış, yatırımcıların kişisel bilgilerden ve şirket beklentilerinden 
ziyade diğer yatırımcılardan gelen bilgilere güvenme eğiliminde olduğunu gösterir. Kripto para piyasasında da 
sürü davranışı varlığını gösteren çalışmalar ortaya çıkmıştır (Ajaz ve Kumar 2018, Bouri ve ark. 2019, Vidal-
Tomás ve ark. 2019). Kripto para piyasasında bulunan kişilerin büyük çoğunluğu deneyimsiz yatırımcılardan 
oluşmaktadır. Deneyimsiz yatırımcılar, sınırlı bilgiye dayanan kararları neticesinde, genellikle kısa vadeli 
kazançlar aramakta ve yanlış zamanlarda alım satım yaparak çoğu zaman para kaybetmektedirler (Delfabbro ve 
ark. 2021b). 

Kayıptan Kaçınma 

Değer temelli kararlar günlük yaşamda her yerde bulunur. Bunlar, restoranda yemek ya da içecek seçmek gibi 
kısa vadeli ve sıradan olabileceği gibi üniversitede bölüm seçmek gibi uzun vadeli ve yaşamı değiştiren kararlar 
olabilirler. Verilen tüm bu kararlarda, mevcut seçeneklerin öznel değerlerini hesaplamak için olası ödüllerin ve 
kayıpların büyüklüğü, gecikmesi ve olasılığı zihin süzgecinden geçmektedir (Rangel ve ark. 2008). Patolojik 
kumar ve alkol bağımlılığı, değere dayalı karar verme sürecinde benzer nörodavranışsal kalıplar ve klinik 
özellikler (örn. aşerme, tolerans, kontrol kaybı) gösterdiği için DSM-5'te bağımlılık bozuklukları olarak 
sınıflandırılmıştır (Bechara 2005, Leeman ve Potenza 2012, Clark 2014). Bunlar, bağımlılık yapan davranışın 
olumsuz sonuçlarına karşı azaltılmış kaçınmayı içerir. Buna göre, değer temelli karar vermede bir 
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karlılık/zararlılık parametresi olan kayıptan kaçınma hem patolojik kumar hem de alkol bağımlılığında karşımıza 
çıkmaktadır (Genauck ve ark. 2017). 

Kayıptan kaçınma, beklenti teorisi ile açıklanabilecek bir yanlılıktır. Beklenti teorisi, insanların, özellikle 
belirsizlik koşullarında farklı seçenekler veya beklentiler arasında nasıl karar verdiklerini açıklamak için 
kullanılır (Kahneman ve Tversky 1979). İnsanoğlu, genel olarak kayıptan kaçınmayı, eşdeğer kazanç elde etmeye 
tercih etme eğilimindedir. Bunun temelinde aynı değerde bir şey kaybetmenin, kazanmaktan çok daha güçlü 
duygusal etki yaratması yatmaktadır (Ising 2007). Bireyler ne kadar kazandıklarından ziyade ne kadar 
kaybettiklerine daha fazla odaklanma ve riskten mümkün olduğunca kaçınma eğilimindelerdir. Kayıptan 
kaçınma davranışı, piyasaların çalkantılı dönemlerinde yatırımcıları güvenli liman arayışına itebilir (Baur ve 
Lucey 2010). Bu gibi zamanlarda kısa ve orta vadeli süreçte, altın, güçlü para birimleri, uzun vadeli hazine 
bonoları ve son olarak da kripto para birimleri yatırımcıların ilgisini daha çok çekmektedir (Conlon ve ark. 2020). 

Demirleme Etkisi 

İnsanoğlu, bir konu hakkında duyduğu ilk bilginin genellikle doğru olduğuna inanma ve karar verirken bu bilgiye 
fazlaca güvenme eğilimindedir. Daha sonraki bütün değerlendirmeler ve verilen kararlar temelde bu ilk bilgiye 
ya da düşünceye göre şekillenmektedir (Tversky ve Kahneman 1974). Demirleme etkisi günlük tıp pratiğinde de 
pek çok hekimin sıklıkla karşılaştığı ve pek de farkında olmadığı bir durumdur (Rehana ve Najia 2021). Muayene 
bulgularına ve tetkiklere göre koyulan ön tanı ya da verilen kararın, sonraki muayene bulguları ve tetkikler farklı 
bir durumu işaret etse de doğru olduğuna inanmak buna güzel bir örnektir.  

Gündelik hayatımızda, aldığımız kararlarda, alışverişte, yatırımlarda sık şekilde gözlenen demirleme etkisinin 
son dönemlerde sık karşılaştığımız bir diğer örneği de piyasalar hakkındaki bilgisine aşırı güvenen, bu bilgiye 
dayanarak kararlar alan sıradan ve profesyonel olmayan kripto para yatırımcılarıdır. Sermaye piyasasındaki 
birçok yatırımcı, portföyündeki hisselerin alış fiyatını hatırlamaya devam eden bir yanlılığa sahiptir. Satış kararı 
genellikle referans noktası olan alış fiyatına dayanır. Fiyat, referans noktasının üzerine çıktığında yatırımcılar 
hisselerini daha erken satmaya karar verebilirler. Alış fiyatının yanı sıra, belirli bir dönemde elde edilen en yüksek 
hisse fiyatı da sıklıkla referans fiyat haline gelebilmektedir (Kartini ve Nahda 2021).  

Optimizm (İyimserlik Yanlılığı) 

Kumar oynama bozukluğu olan bireylerin kumar oynama sıklığını sınırlayamadıkları ve olasılıklar hakkında 
hatalı bilişlere sahip oldukları düşünülmektedir. Yüksek riskli bir bahsi kazanmanın nesnel olasılığından 
bağımsız olarak, kumar oynama bozukluğu olanların, olasılığı gerçekte olduğundan daha fazla olarak algıladıkları 
ve davranışlarının buna yönelik olduğu iddia edilmiştir (Gibson ve Sanbonmatsu 2004). Bu, kumar oynama 
bozukluğu olan bireylerin belirtilen oranlardan daha fazla kazanma şansına sahip olduğunu düşündüren 
'iyimserlik yanlılığı' olarak adlandırılmıştır. İyimserlik yanlılığı, olumsuz bir olay yaşama olasılığının daha düşük, 
olumlu bir olay yaşama olasılığının daha yüksek olacağına dair bir inançtır (Kartini ve Nahda 2021).  

İyimserlik yanlılığı ile yatırım kararları arasında doğrudan bir ilişki olduğunu öne süren çok sayıda çalışma 
bulunmaktadır (Bracha ve Brown 2012, Kinari 2016). Kripto para yatırımında iyimserlik yanlılığı, birçok kişinin 
kripto para almaya başladığını ve yükselen fiyatlardan fayda sağladığını gördükten sonra ortaya çıkar. İnsanlar 
dikkat çekmeye başlayan yeni bir enstrüman olduğunu fark etmeye başlarken kripto paranın kazanç 
sağlayabileceği fikri iyimserlik yanlılığını etkileyecektir.  

Onay Yanlılığı 

İnsanlar, fikirlerine ya da inançlarına zıt yönde çeşitli bilgilerle karşılaştıklarında söz konusu bilgileri görmezden 
gelme veya kayıtsız kalma eğilimindelerdir. Buna karşın fikirlerini veya görüşlerini destekleyen bilgileri arayarak 
bu bilgilere aşırı derecede önem atfetme eğilimi sergilerler. Onay yanlılığı adı verilen bu kavram, kişinin kendi 
görüşünü destekleyen bilgileri geçerli kılan bilgileri arama eğilimi olarak değerlendirilebilir (Ising ve Pompian 
2006). Onay yanlılığı, bireylerin, bilgiyi kendi görüşlerine veya inançlarına uyacak şekilde yorumlamalarını 
etkileyen bir bilişsel süreçtir.  

Onay yanlılığı, özellikle bahis oynayan kişilerde daha sık şekilde görülmektedir. Bahis yapan kişiler genellikle 
olumlu bir eğilime veya sonuca bakarak metodolojilerinin veya düşünce süreçlerinin "onaylandığını" hissederler. 
Bahiscilerin düşünme biçimlerini değiştirmek ve onları daha farklı bir yola yönlendirmek zordur, çünkü çoğu 
kalıplaşmış önyargılı görüş alanının dışına çıkamayarak kendi yollarını çizmektedirler (Gibson ve ark. 1997). 
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Kripto para ticareti ile uğraşan kişilerde de onay yanlılığının izlerini görmek mümkündür. Kripto paranın fiyat 
hareketlerinin yeni bilgilerden etkilendiği bilinmektedir (Ciaian ve ark. 2016).  Bu nedenle teknik analiz, kripto 
para fiyatını tahmin etmek için kullanılan tek yaklaşımdır. Kripto para yatırımı olan kişilerin fiyatların 
düşeceğine dair olan haberleri, sinyalleri görmezden gelmesi ve teknik analize bakmaması onay yanlılığını 
açıklamaktadır.  

Sonuç 

Kripto para ticareti kavramı, hayatımıza yeni girmiş olmasına karşın finans dünyasının dinamiklerini temelden 
sarsmayı başarmıştır. Geleceğin para birimi olarak görülen kripto paralar dünyanın çeşitli yerlerinde gerçek para 
yerine dahi kullanılmaya başlamıştır. Kripto paraların yaptığı bu atılımlar kısa sürede insanların dikkatini çekmiş 
ve her geçen gün sisteme giren yatırımcı sayısı katlanarak milyonları bulmuştur. Finans kararlarının altında 
yatan davranışsal ve psikolojik faktörlere yönelik çalışmalar genel olarak sınırlıyken görece yeni sayılabilecek bir 
ürün olan kripto paraya ilişkin araştırmalar henüz emekleme aşamasındadır.  

Yakın dönemde yapılan çalışmalar kripto para ticaretinin, spor bahisleri, yüksek riskli hisse senedi ticareti ve 
kumar oynama bozukluğu ile ilişkilendirilebileceği yönünde ipuçları barındırmaktadır. Mills ve Nower (2019) 
çalışmasında, kumar oynama bozukluğu olanların yarısından fazlasının bir önceki yıl kripto para yatırımında 
bulunduklarını ve kripto para ticaretinin bazı ruhsal sorunları beraberinde getirebileceğini ifade etmiştir. 
Davranışsal bağımlılığın bileşenleri olan meșguliyet, duygudurum düzenleme, tolerans, yoksunluk ve 
tekrarlama, kripto para ticareti ile yoğun şekilde uğraşan bireylerde rahatlıkla gözlemlenebilecek birtakım 
uyarıcılardır. Kripto para ticareti, güncel bilgiler ışığında bağımlılık, kumar gibi patolojik durumlarla doğrudan 
ilişkilendirilemese de bu kavramların birbirleriyle bağlantılı olabileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bu 
bağlamda kripto para, bağımlılık ve kumar arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacak 
çalışmaların varlığına ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. 
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