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İslami Finans ve Reel Sektör İlişkisi İslami finansın reel sektör ile olan ilişkisi geleneksel 
finanstan daha güçlüdür. Bu anlamda “reel finans” 
olarak da nitelendirilebilir.

İslami finansın Türkiye’deki modeli olan katılım 
bankacılığının sektördeki payı yetersizdir.

İslami finans modelinin gelişmesini yavaşlatan 
önemli sorunlar mevcuttur. 

İslami finans modelinin ekonomideki payının bü-
yütülmesi için gerekli gelecek vizyonu.
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İyi finansın 
desteklenerek, kötü 

finansın minimize 
edilmesi önemli bir 

ihtiyaçtır.

Modern ekonomilerde finansal sistem uzun dönem büyümeyi destekleyen en önemli 
bileşenlerden biri olduğu gibi, aynı zamanda en kırılgan sektördür. Ekonomideki 
tasarrufların etkin şekilde yatırımlara dönüşmesi ve ekonominin çarklarının dönmesi 
finansal sistem sayesindedir. Bununla birlikte ekonomik krizlerin de önce finans sektö-
ründe kendini gösterdiğini ve yine finansal sistem vasıtasıyla diğer sektörlere sirayet 
ettiğini gözlemliyoruz. Diğer yandan, sosyal adaletin sağlanamadığı ekonomilerde 
adaletsiz servet transferleri de yine finansal sistem aracılığıyla gerçekleşmektedir. 
Küresel kriz sonrası dünyada uzun dönem büyümeyi destekleyen ve sosyal adaleti 
gözeten bir finansal sistem talebi daha yüksek sesle telaffuz edilmeye başlanmıştır. 
İslami finansın bu taleplere cevap verebilecek bir finansal sistem olduğu kanaati 
Müslüman olmayan coğrafyalarda da giderek daha fazla kabul görmektedir. 

Finansal sistemin gelişmesinin ekonomik büyümeyi olumlu etkileyeceği iktisat-
çılar tarafından genel bir kabul görmektedir. Bunun arkasındaki teorik yaklaşım 
gelişmiş bir finansal sistemde aracıların daha etkin çalışarak, fonların ekonomi 
için daha verimli kullanılacağından hareket etmektedir. Bu nedenle finansal ge-
lişme ekonomiler için arzulanır bir unsur olmuştur. Finansal sektörün ekonomik 
büyümeye olumlu etkilerine karşın, yaşanan finansal krizlerin yıkıcı sonuçları, 
finans ve reel ekonomi ilişkisinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu ilgi finan-
sal gelişmenin değerlendirildiği birçok yeni çalışmaya da temel teşkil etmiştir.  
Örneğin, Cecchetti ve Kharroubi (2012) finansal gelişmenin ancak bir noktaya 
kadar olumlu olduğunu o noktadan sonra ise ekonomik büyüme üzerindeki 
olumlu etkisinin durduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmada, finansal gelişme ve 
toplam faktör verimliliği arasında ters U şeklinde doğrusal olmayan bir ilişki 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla finansal gelişmeden ziyade nasıl bir 
finansal gelişmenin arzulanır olduğu sorusu önem kazanmış görünmektedir.  

2008 küresel finansal krizi, finans sektörü aktörlerine, yalnızca finansal piyasalara 
dayanan küresel bir finansal sistemin ne denli kırılgan olduğuna dair bir işaret niteli-
ğindedir (Trabelsi, 2011). Finansal gelişme süreci açısından aslında olumlu değerlen-
dirilebilecek; borçlanma, finansal kaldıraç kullanımı ve menkul kıymetleştirme gibi 
alanlardaki aşırılıklar ve şeffaf olmayan veya anlaşılması zor yeni finansal ürünlerin 
yaratılması gibi birçok unsur, 2008 küresel krizinin sebepleri arasında kabul edil-
mektedir (Matthews ve Tlemsani, 2010). Dolayısıyla küresel krize uzanan bu geliş-
meleri finansal yapının daha sağlıklı teşekküllü ya da işlerliği refahın sürekli artışı 
adına önemsenmesi gerekliliğini işaret etmektedir. Bir başka ifadeyle iyi finansın 
desteklenmesi, kötü finansı ise minimize edilmesi gerekmektedir (Zingales, 2105).

Ekonomik büyüme, dolayısıyla refah düzeyi üzerindeki etkisinin yanında finansal 
sistem, yaratılan refahın paylaşımında da rol oynamaktadır. Her ekonomik aktör, 
finansal gelişmeden olumlu etkilense dahi, bu etki adil olmadığı sürece şüphesiz 
ki refahtaki artış da adil paylaşılmayacaktır. Örneğin fonların daha verimli kullanıl-
ması sonucunda gerçekleşecek üretim artışı, bu üretimde payı olan üretim faktör-
leri arasında paylaşılacaktır. Dolayısıyla üretim faktörü dağılımındaki farklılık refah 
artışının dağılımına da yansıyacaktır. Bir başka örnek olarak, toplumun finansal 
sistemi kullanma imkânları eşit olmadığı sürece finansal sektördeki gelişmenin 
etkileri toplumun her kesiminde aynı derecede hissedilmeyecektir. Dolayısıyla 
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finansal sistemin işlerliği, yaratacağı olumlu etkinin sürekliliği adına önemli olduğu kadar sosyal adalet 
açısından da önemlidir. 

Sürdürülebilir bir uzun dönem büyümeyi ve sosyal adaleti gözetecek bir iyi finans modelinin, fayda maksi-
mizasyonu gibi iç dinamiklere sahip mevcut geleneksel finans anlayışı altında kurgulanabilme gerçekliği 
ise tartışmalıdır. Amacı kâr ya da fayda maksimizasyonu olan finansal kullanıcılar ve aracılar arasındaki 
finansal işlemlerin, en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi hâlinde bile refah artışı sürekli kılınsa da tarafların 
adalet gibi bir motivasyona sahip olmaması sebebiyle, sosyal adaletin gözetilmesi mümkün değildir. 

İslami finans ise sahip olduğu prensipler gereğince bu açmazı çözümleme potansiyeli taşımaktadır. 
Çünkü İslami finans bireysel fayda ve refahın maksimize edilmesine dayanan geleneksel finansmanın 
aksine, manevi değerler ve sosyal adalet ile ilgilidir (Matthews ve Tlemsani, 2010). İslami finansal sis-
temin en göze çarpan değerleri dürüstlük ve sosyal adalettir. İslam gelecek nesiller ile mevcut nesiller 
arasında adaleti sağlayabilmek için sürdürülebilir bir yaşamı teşvik etmektedir. Bu sebeple İslami finans-
ta gelecek nesillerin borçluluk kısıtından korunması için, var olan nesillerin, mevcut kaynaklara yönelik 
borçlanmasını kısıtlamaktadır (Hassan ve Kayed, 2009).

İslami finans borç yerine ortaklığı, finansal pozisyona değil varlıklara ilişkin finansmanı, yatırımcı ile işlet-
meler arasında bilgi paylaşımı ve şeffaflığı ve risk paylaşımı sebebiyle riskin çeşitlendirilmesini önemse-
yen bir finansman modelidir (Matthews ve Tlemsani, 2010). Bu özellikleri sebebiyle İslami finans sosyal 
adaleti geliştirmek için gerçek bir araçtır (Hassan ve Kayed 2009).

Çalışma prensipleri gereği, gelirin yaratılması ve paylaşımında, sahip olduğu görece avantajları sebebiy-
le İslami finans, Türkiye için de ciddi bir potansiyel taşımaktadır. Dolayısıyla gerek ekonomik kalkınma 
gerek sosyal adalet adına, Türkiye’de İslami finansın pazar payı ve nitelik olarak geliştirilmesi ve bu 
yoldaki bazı temel sorunların çözülmesi gerekmektedir.  

İslami finansı kısaca, İslami değerler ve ahlaki ilkelere uygun olarak gerçekleştirilen finans türü olarak 
tanımlanmak mümkündür (Ayub, 2017, s. 80). Bu finans önermesi, başında bulunan “İslami” ibaresinin 
geleneksel finans anlayışının çok ötesinde belirli bir değer sistemine atıfta bulunmaktadır. Bu sebeple 
İslami finansın, İslami değerler ve normlar tarafından belirlenen amaçlarını (maqasid) gözetmesi bekle-
nir (Asutay, 2012, s.110). İslami finansı geleneksel finanstan ayıran özellikleri dört ana grupta değerlen-
dirmek mümkündür.  Bu özellikler Şekil 33’de verilmiştir.  

İLKESEL KISITLAR:

İslam şeriatına dayanır.

• Faize dayalı işlemlere yasak
• Spekülatif ekonomik aktivitelerden kaçınma 
• İslami değerler ile örtüşmeyen mal ve hizmetlere yasak 

TOPLUM HİZMETİ:

Toplum odaklı finanstır.

• Pazara değil, topluma hizmet 
• Müşterilerinde inanç ayrımı gözetmeme  
• Yoksulluk azaltıcı araçları barındırma (Zekât ve Karz-ı Hasen) 

PRENSİPLER:

Etik ve değerlere dayalıdır.

• Etik yatırım
• Risk paylaşımı ve ortaklığı önemseme
• Kredi ve borç ürünlerinden kaçınma 

REEL EKONOMİ BAĞLANTISI:

Alternatif bir finansal paradigmadır.

• Varlığa dayalı işlemlerle, reel varlıklara yatırım
• Finansın, üretkenliğe ve reel ekonomiye 
   bağlaması sebebiyle istikrar. 
•  Kredi reel aktif ilişkisiyle borçlanmaya kısıt

Şekil  33. İslami Finans Modeli. 

Asutay’dan (2011) alınmıştır.
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İlkesel Kısıtlar: Şekil 33’ün sol üstteki paneli İslami finans modelinin bağlayıcı kısıtlarını göstermektedir. 
Faiz yasağı, “garar” (belirsizlik) sebebiyle spekülatif eylemlerden kaçınma ve İslami prensiplere uygun 
olmayan sektörlere yönelik finansman yasağı ve yine dinen uygun olmayan finansal ürün ve hizmetlerin 
kullanım yasağı, İslami finansın din temelli kısıtları arasında yer almaktadır. 

Prensipler: Şekil 33’ün sağ üst köşesinde ise İslami finansın etik ve değerlere dayanan prensipleri ve-
rilmiştir. Etik yatırım, risk paylaşımı ve ortaklık anlaşmalarını önemseme ve kredi ve borç ürünlerinden 
kaçınma gibi prensipler, İslami finansın öz itibariyle sahip olduğu ahlak ve değerlere ilişkin prensipler 
arasındadır. 

• Etik Yatırım: İslami finans, üretim faktörleri ve ekonomi etkileşiminin ötesinde sosyal ve etik yatı-
rımları önemseyen bir felsefi temele sahiptir. İslami finansın faiz yasağı, sosyal adaletin tesisi adına 
önemlidir. Bu yasak, istikrarlı ve sosyal etkinliğe dayalı bir ekonomik kalkınma amacına yönelik 
bir uygulamadır (Asutay, 2013). Dolayısıyla faizin yasak olması, sosyal adaletin tesisinde önemlidir. 
Faizsiz çalışan bir finansal yapıda, ekonomide servetin birikim ve dağılım süreçlerinin, adalet ve 
üretkenliği temsil etmesi gerekmektedir (van Greuning ve Iqbal, 2008). 

• Risk Paylaşımı ve Ortaklık: İslami finans sisteminde gerçekleştirilen finansal işlemlerde taraflar ara-
sında riskin paylaşımı ve ortaklık yapısı önemlidir. Kredi kullandırma süreçlerinde risk ve ortaklığın, 
taraflar arasında paylaşımı, riskin sermaye sahibinden tamamen borçluya transfer edilmesini önle-
yerek riskin, iş performansı ile sermayedar arasında adil paylaşımını sağlamaktadır (Asutay, 2013). 

• Kredi ve Borç Ürünlerinden Kaçınma: İslam’ın parayı ticareti yapılabilir bir nesne olarak kabul et-
memesi sebebiyle, İslami finansta kredi sistemi aracılığıyla para yaratılamaz (Asutay, 2013). Bu se-
beple, İslami finansta kredi ve borç ürünlerinden kaçınılarak, reel ekonomiyle bütünleşik finansman 
söz konusudur.

Topluma Hizmet: Şekil 33’ün sol alt panelinde İslami finansın topluma hizmeti esas alan, yoksulluğu 
azaltıcı toplumsal yönleri özetlenmiştir. Geleneksel finansal sistem esas olarak işlemlerin ekonomik ve 
finansal yönlerine odaklanırken İslami sistem, toplumun bütünü için eşitliği ve adaleti geliştirmeyi amaç-
layan etik, ahlaki, sosyal ve dini boyutlara da eşit bir vurgu yapmaktadır. İslami finans, piyasaya değil 
topluma hizmet etmeyi amaçlayarak, toplum temelli bir finans önermesidir. Yoksulluğu azaltmaya dönük 
enstrümanlar (zekât ve karz-ı hasen) İslami finansın doğal bir parçasıdır (Asutay, 2012). 

Reel Ekonomi ile İlişki: Şekil 33’ün sağ alt panelinde ise, geleneksel finansa kıyasla reel ekonomi ile 
daha güçlü bir bağlantısı olması vurgulanmıştır. İslami finans prensipleri arasındaki, kredi ve borç ürün-
lerinden kaçınılması, risk paylaşımı ve ortaklık temelli finansman gibi hususlar finansal işlemin reel aktif-
lere bağlı gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu yöntemle finansman, üretken ekonomik 
faaliyetler ile ilişkilendirmekte ve finansal akımlar ile reel akımlar arasında paralellik sağlanmaktadır. Bu 
paralellik makroekonomik istikrara katkı sağlamakta, aşırı borçlanmayı önlemektedir. 



İslami finansın çalışma prensiplerine bağlılık, bu finansal aracılar ile reel 
sektör arasında daha güçlü bir ilişkiyi kaçınılmaz kılmaktadır. İslami finans 
ile reel sektör arasındaki güçlü ilişki faizsiz çalışma prensipleri, fon kullan-
dırma mantığı, küresel piyasalara sınırlı eklemlenme ve spekülasyondan 
kaçınma özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

D1. İSLAMİ FİNANS VE REEL 
SEKTÖR İLİŞKİSİ

İkili bir finansal yapı1 içinde, geleneksel finans ile karşılaştırıldığında, mevcut yasal düzenlemele-
re ek olarak İslami prensiplere uyma yükümlülükleri bulunan İslami finansal kuruluşların hareket 
alanı daha sınırlıdır. Ancak bu kısıtlar aynı zamanda, geleneksel finansa kıyasla reel ekonomi ile 
potansiyel olarak daha güçlü bir ilişki kurgulanmasının da teorik zeminini oluşturmaktadır. 

İslami finansın bir önceki başlıkta ele alınan çalışma prensiplerine bağlılık, bu finansal aracılar ile 
reel sektör arasında daha güçlü bir ilişkiyi kaçınılmaz kılmaktadır. İslami finans kuruluşları ile reel 
ekonomi arasındaki bu ilişkiler,2 Şekil 34’de resmedildiği gibi iki farklı kanal üzerinden gerçekleş-
mektedir. Bu kanallar finansal aracılık hizmetleri ve İslami finans kanallarıdır.

Şekil  34. İslami Finansal Gelişme ve Reel Ekonomi Etkileşimi.

1 Bu çalışmada geleneksel ve İslami finansal araçların birlikte faaliyette bulunduğu ulusal finansal yapılar “ikili”, tüm finan-
sal aracılığın topyekûn İslami olduğu yapılar ise “pür İslami finansal sistem” olarak kullanılmıştır.

2 Bu etkileşimin finansal aracılık kaynaklı kanalları, pür İslami finansal yapılar için de geçerlidir.
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İslami finans, 
geleneksel finansa 
kıyasla, reel sektör 

üzerinde daha 
güçlü etkiler 

yaratma potansiyeli 
taşımaktadır.

Bir ekonomide İslami finansın gelişimi, reel sektörü finansal aracılık (A) ve İslami 
finans özelliklerinden (B) kaynaklanan iki kanal üzerinden olumlu etkileme po-
tansiyeli taşımaktadır. Öncelikle İslami finansın bir finans türü olması sebebiyle 
elbetteki bu aracıların gelişimi, geleneksel finansal aracılara benzer biçimde 
reel ekonominin gelişimini olumlu etkileyecektir. Dolayısıyla, bir ekonomide 
İslami finans geliştikçe, geleneksel finansal aracılığın gelişimine benzer tüm 
etkilerin ortaya çıkması beklenir. Çünkü İslami finansın gelişimine paralel ulusal 
finansal yapıda, aracı, ürün ve hizmet çeşitliliği artacaktır. 

İslami finansın reel ekonomiyi olumlu etkileme potansiyelini realize edebilecek 
ikinci kanal ise İslami finansın çalışma prensiplerine (B) dayanmaktadır.3 Kendi-
ne has çalışma prensiplerine dayanan bu etkilerin sebeplerini; faizsiz çalışmak, 
fon kullandırma mantığı, küresel finansal piyasalara kısıtlı eklemlenme ve spe-
külasyondan kaçınma, fon miktarını artırma olarak sıralamak mümkündür.

Faizsiz Çalışmak

İslam’da riba “fazlalık” anlamına gelen ve “ister krediler ister satışlar olsun, 
sermayenin haksız şekilde artırılması” olarak yorumlanan bir kavramdır. Daha 
kesin olarak, vadeye ve anaparanın miktarına bağlı olan (yatırımın performan-
sından bağımsız olarak garanti edilen) pozitif, sabit, önceden belirlenmiş oran, 
riba olarak kabul edilir ve yasaktır. Bu yasak sosyal adalet, eşitlik ve mülkiyet 
hakları argümanlarına dayanmaktadır. İslam, kârın kazanılmasını teşvik eder-
ken faiz ödemeyi yasaklamaktadır. Çünkü kâr, süreç sonunda belirlenen ve 
başarılı girişimciliği ve ek servet yaratmayı sembolize ederken faiz, önceden 
belirlenen, işletme faaliyetlerinin sonucundan bağımsız olarak tahakkuk eden 
bir maliyettir. Faizin yerini ortaklık temelli faaliyetlerin alması üretkenliği teşvik 
etmekte, sosyal adalet ve refaha katkı sağlamaktadır.

İslami finans alternatifinin mevcut olması, faiz yasağı nedeniyle geleneksel fi-
nansal sistemden uzak durmayı tercih eden aktörlerin tasarruflarının finansal 
sisteme girmesini sağlayarak reel sektörün kullanabileceği fon miktarının art-
masını sağlamaktadır.  İslami bankalar, özellikle geleneksel bankaların yetersiz 
kalabileceği Müslüman nüfus arasında, daha fazla mali aracılık ve kaynaşmayı 
teşvik etme potansiyeline sahiptir (IMF, 2017a). İslami finans sektörü reel sektö-
re aktarılan ulusal fon miktarını arttırma potansiyelinin yanında, Müslüman veya 
Müslüman olmayan uluslararası piyasalardan fon çekebilme potansiyeline de 
sahiptir (Asutay, 2011, s. 26). 

Faiz yasağının, reel ekonomi üzerinde bir başka olumlu etkisi ise banka kredi-
lerinin önemi ile ilgilidir. Faizin yasak olması sebebiyle faizsiz menkul kıymet 
piyasası, faizli menkul kıymet piyasasına kıyasla daha az gelişmiş bir piyasadır. 
Bu sebeple, İslami finansal aracıların toplanan fonları, menkul kıymet piyasa-
sında değerlendirme olanakları, geleneksel finansal aracılara kıyasla daha sı-

3 Bu kanal sebebiyle ortaya çıkabilecek olumlu etkilerin, İslami finansın çalışma prensiplerine bağlı 
olarak gerçekleşmesi hâlinde ortaya çıkması beklenmektedir.
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Geleneksel finansta 
ödünç veren ile finansal 
aracı arasında fon 
alım satımı şeklinde 
gerçekleşen ilişki, 
İslami finansta kar 
ve zarar ortaklığı 
kurulması temelinde 
gerçekleşmektedir.

nırlıdır. Bu sebeple, özellikle banka kredilerinin temel fon transfer kanalı olduğu 
ekonomilerde, reel sektörün fon teminini kolaylaştırmaktadır. 

Faizle çalışmamanın finans sistemindeki kırılganlığı gidererek reel sektörde-
ki istikrara da katkısı söz konusudur. İslami finansal aracılar, faizsiz çalışıyor 
olmaları sebebiyle, faiz oranlarındaki dalgalanmalarına (şoklarına) karşı daha 
dirençlidir (Kia ve Darat, 2007; Kassim vd., 2009). İkili bir finansal yapıda faa-
liyette bulundukları için, İslami finansal aracıların da faiz oranlarından etkilen-
meleri kaçınılmazdır. Ancak bu etki, doğrudan faizli çalışan geleneksel finansal 
aracılara kıyasla çok daha sınırlı ve dolaylıdır. İslami finansal aracıların finansal 
sistemin istikrarına olumlu etkileri, bu gibi şokların reel sektöre geçişini engel-
leyerek reel sektördeki istikrara katkıda bulunmaktadır.

Fon Kullandırma Mantığı

Geleneksel finansta finansal aracıların, fonları müşteriden satın almalarına 
karşın, İslami finansta fonlar, finansal aracı tarafından işletilmek üzere ödünç 
alınmaktadır. Bir başka ifade ile ödünç veren ile finansal aracı arasındaki ilişki, 
geleneksel finansta fon alım satımı şeklinde gerçekleşirken, İslami finansta bu 
ilişki, fonun işletilmesinde kar ve zarar ortaklığı kurulması şeklinde gerçekleş-
mektedir. Bu sistematik sebebiyle, geleneksel finansta finansal aracıya ödünç 
verenin bu eylem neticesindeki kazancı vade başında, İslami finansta ise vade 
sonunda belirlenmektedir. İslami finansal aracı bu şekilde toplanan fonlardan 
oluşan bir havuzu yöneterek, bu fonların işletilmesinden kar elde etmekte 
ve bu kar havuzdaki fonların sahiplerine fonları nispetinde paylaştırmaktadır. 
Dolayısıyla geleneksel finansta fon müşterisi, sattığı fonun satış fiyatını gelir 
olarak elde ederken, İslami finansta fon müşterisi, banka tarafından işletilerek 
elde edilen kârı gelir olarak elde etmektedir. Elde edilen bu gelir ise kâr payı 
olarak tanımlanmaktadır. 

Geleneksel finansal aracıların satın aldığı fonları, İslami finansal aracıların işle-
tilmek üzere ortaklık kurarak topluyor olmasının nedeni, İslami finansta paranın 
ticaretinden kaçınılmasıdır. İslam’da para, “potansiyel” sermaye olarak değer-
lendirilir ve yalnızca üretken bir faaliyet yürütmek için diğer kaynaklarla bir ara-
ya geldiğinde gerçek sermaye şeklini almaktadır (van Greuning ve Iqbal, 2008). 
Dolayısıyla İslam’da paranın zaman değeri, ancak potansiyel sermaye hâlinden 
gerçek sermayeye dönüşmesi durumunda kabul edilebilir olmaktadır.4 Dola-
yısıyla paranın ticaretinden kaçınılıyor olması, finansal aracı tarafında ödünç 
verilen fonların, mal ve hizmetler ile daha entegre olması anlamına gelmekte-
dir. Bu durum ise finansal akımların reel akımlara daha entegre olması anlamı 
taşımaktadır. İki akım arasındaki ilişkinin, geleneksel finansa kıyasla daha sıkı 

4  İslam’da paranın zaman değeri ve dolayısıyla, vadeli ve peşin satış fiyatı arasındaki fiyat farkı-
nın, gerçek malların ticaretinin yapılması ve fiyatın piyasada oluşması durumlarında Şer’i açıdan 
uygun olduğu kabul edilmektedir. İslam, paranın zaman değerini, herhangi bir reel sektör faaliye-
tiyle ilişkilendirilmeden, önceden belirlenen bir orandan hesaplanan şekli ile yasaklamıştır (Ayub 
2017: 99-100, 466). 
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güçlendiren bir finansal 

modeldir.

olması dolayısıyla, kullandırılan fonların doğrudan reel etkilerinin daha güçlü 
olması beklenmektedir. 

İslami finansta fon yatıran, finansal aracı ve fon kullanan her üç taraf da kâr pa-
yının karşılığında iş risklerini paylaşmaktadır. Bu paylaşım simetrik bir risk-ge-
tiri dağılımını yansıtmaktadır. Bu paylaşım sebebiyle, kredi işleminin olumsuz 
(zarar etmesi) olması durumunda, zararın paylaşımı sebebiyle, fon kullanan 
müşterinin kayıpları finansal aracı ile paylaşıldığından minimize edilmektedir. 
Benzer bir biçimde, finansal aracının zararı da fon ödünç veren müşteriler ile 
paylaşıldığı için, finansal aracının zararı minimize edilmiş olmaktadır. Bu payla-
şımlar, özel sektörün olumsuz durumlara karşın direncini arttırdığı gibi, İslami 
finansal aracıların da direncini arttırmaktadır. Dolayısıyla İslami finans, gelenek-
sel finansa kıyasla finansal aracıların şoklara daha korunaklı olduğu bir finansal 
yapıdır. (Errico ve Farahbaksh, 1998, s. 11; Khan ve Mirakhor, 1990, s. 356-357). 
Bu yapının yaygınlaştığı ekonomilerde hem finansal aracıların hem de fon kul-
lanan müşterilerin daha dirençli olması, reel sektörün olumsuz şoklara karşın 
direncini yükseltecektir.

Bu aracı kurumların, temel kredi kullandırma yöntemlerinden biri, kâr ve zarar 
ortaklığı (KZO) sistemidir. Bu yöntemde, kredi müşterisi ve finansal aracı, bir iş 
üzerinde ortaklık kurmaktadır. Kurulan ortaklığın karlılığı, finansal aracının bu or-
taklıktan kazancını şekillendireceği için, bu sistemde kredi sürecindeki kararlar, 
yatırımların kârlılığına daha duyarlıdır. Kârlı projelerin fon temin imkânının öne 
çıkması sebebiyle, KZO sistemi aynı zamanda kaynak tahsisinde etkinliği olumlu 
etkileyecektir (Iqbal, 1997; Khan,1986). Dolayısıyla KZO sistemi sebebiyle, İslami 
finansal aracılar daha iyi projeleri seçme motivasyonunda olacağından faizli finan-
sal aracılara kıyasla verimliliği daha olumlu etkileyebilir. Karlı yatırımların finanse 
edilecek olması, sermayenin ekonomiyi daha da olumlu etkileyeceği projelere 
transfer edilmesi anlamına gelmektedir (Dahduli, 2009). Bu yöntemin ekonomi 
üzerindeki bir başka olumlu katkısı ise, fon transfer işleminin fon ödünç alanların 
finansal durumuna duyarlılığın düşük olması ile ilgilidir.  KZO sistemi mantığında 
fon ödünç verme işlemi, müşterinin finansal durumundan ziyade, projenin karlılı-
ğı ile ilişkilidir. Bu sebeple KZO, karlı fikirleri olan küçük girişimcilerin finansman 
imkânını arttırmaktadır. İslami finans, küçük ve orta ölçekli işletmelerin destek-
lenmesini kolaylaştırma potansiyeline taşımaktadır (IMF, 2017a). Reel sektör üze-
rinde olumlu bir başka etki ise, risk paylaşımı ile ilgilidir. KZO mantığı sebebi ile 
riskin paylaşılması uzun vadeli yüksek risk ve kazanç potansiyeli olan projelere 
fon sağlanmasına olanak sağlamaktadır. Bu durumun ekonomik kalkınmayı olum-
lu etkileyebilmesi olasıdır (Chapra, 1992, Mills ve Presley, 1999).  

Günümüzde İslami finansta en yaygın fon kullandırma yöntemi murabahadır. Bu 
fon kullandırma yönteminde ise; müşterinin ihtiyaç duyduğu mal ya da hizmet, 
finansal aracı tarafından satın alınarak, peşin alış fiyatı üzerine belirli bir kar 
payı (vadeli satış fiyatı) ilave edilerek, kredi müşterisine satılmaktadır. KZO’ya 
kıyasla reel etkilerinin daha kısıtlı kalması olası olan bu yöntemin de, yine kredi 
eyleminin mal ve hizmet akımına güçlü bir bağlantısının bulunması sebebiyle, 
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paranın doğrudan ticaretine kıyasla, reel ekonomi üzerinde daha güçlü etkiler 
yaratması beklenir. Ayrıca bu yöntem yine KZO’ya benzer, riskin fon ödünç ve-
ren ile finansal aracı arasında paylaşımı, finansal aracılığın şoklara karşın diren-
cini artırmasında olumlu etkiler taşımaktadır. 

Fon kullandırma mantığının, reel sektör üzerindeki bir başka olası olumlu etkisi 
ise takip ile ilişkilidir. Gerek KZO gerekse de murabaha yöntemi ile finansman 
olsun, İslami finansal aracılar, fon kullandırdıkları ekonomik birimleri ve bunla-
rın yatırımlarını, daha iyi takip etmek durumundadır.5 Benzer bir başka izleme 
süreci ise, İslami finansal aracının izlenmesiyle ilgilidir. İslami finansta, toplanan 
fonlara önceden belirlenmiş kâr payı garantisinin olmaması ve alınacak kâr pa-
yının finansal aracının kârına duyarlı olması sebebiyle, bu kurumlara fonlarını 
ödünç verenler, geleneksel finansal aracı müşterilerine kıyasla finansal aracı-
larını, daha yakın takip etme eğilimindedir (Chong ve Liu, 2009). Gerek İslami 
finansal aracının fon ödünç alan müşterileri, gerekse de fon ödünç verenlerin 
finansal aracıyı geleneksel finansa kıyasla daha yakından izlemesi, izlenenlerin 
daha dikkatli çalışmaları bir başka ifadeyle verimlilikleri üzerinde pozitif bir etki 
yaratma potansiyeli taşımaktadır.

Fon kullandırma mantığı sebebiyle, reel ekonomiye potansiyel bir başka olum-
lu katkısı ise, ekonomik birimlerin borçlanma düzeyleri ile ilişkilidir. Finansal 
işlemlerin reel aktiflere bağlılığı sebebiyle, bu finansal aracıları kullanan eko-
nomik birimlerin borçluluk ilişkisi de reel aktifler ile sınırlandırılmaktadır. Bu du-
rum ise, bu birimlerin aşırı borçlanmaları üzerinde bir otokontrol mekanizması 
anlamı taşımaktadır. Bu mekanizma sayesinde, aşırı borçlanma sebebiyle olu-
şabilecek bir finansal kırılganlık da dizginlenmektedir.6 

 Küresel Finansal Piyasalara Kısıtlı Eklemlenme

Küresel finansal sistem, günümüzde ağırlıklı olarak faiz oranı temelinde çalış-
maktadır. Dolayısıyla ağırlığı geleneksel finans tarafından oluşturulmuş olan 
bu piyasada, İslami finansal piyasaların derinliği kısıtlıdır. Bu sebeple, İslami 
finansal aracılar, küresel finansal piyasalardaki dalgalanmalardan daha az etki-
lenmektedir (Zarqa, 1983).

Spekülasyondan Kaçınma

İslam’da mülkiyet kavramının, adaletsiz ve haksız sözleşmeler yoluyla istismarı-
nın yasak olması sebebiyle, sözleşmelerde belirsizlikten kaçınmaktır. Tüm ticari 
işlemlerde sözleşmeye konu olan ürünün veya hizmetin konusu, miktarı, kalite-
si ya da varlığı hakkında bir belirsizliğin bulunmaması gerekmektedir. Gararın 
yasaklanması, tarafların, yüksek derecede asimetrik bilgi içeren ve aşırı getirili 

5 Özellikle KZO yöntemi ile kullandırılan fonların kârının, ortaklığın ticari faaliyetine duyarlılığı se-
bebiyle, finansal aracı, gelirin doğru raporlanması için fon kullanan müşteriyi ve ortaklığın ticari 
faaliyetini yakın takip etmek durumundadır. 

6 Aşırı borçlanma, finansal krizlerin yaşanmasında ve sonuçlarının yıkımında önemli belirleyiciler-
den biridir. 
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sözleşmeleri engellemekte ve tarafları daha sorumlu kılmaktadır. Adaletsizliğe ve sömürüye yol açan 
her türlü işlemi yasak kabul eden İslam’da, herhangi bir ekonomik faaliyet herhangi bir tarafın istisma-
rına yol açmamalıdır. Bunun için sözleşmelerde taraflar arasında bilgi asimetrisinin olmaması gerekir. 
İslami finansal aracılar, bu prensip gereği spekülasyondan kaçınmak zorundadır (Al-Jarhi, 2009, s. 14) 
Bu prensibe bağlılık, sözleşme tarafları arasındaki adaleti gözettiği gibi, İslami finansal aracıların, spekü-
latif eylemlerin geleneksel finansal aracılara kıyasla daha kısıtlı olması anlamına gelir. Dolayısıyla İslami 
finansal aracılar, geleneksel finansa kıyasla, sosyal adaleti desteklerken, spekülasyon sebebiyle oluşan 
riskleri minimize ederek, reel ekonomi üzerinde olumlu etkiler yaratma potansiyeline sahiptir.  



Türkiye’de İslami bankalar “katılım bankaları” olarak adlandırılmaktadır ve 
ağırlıklı olarak bankacılık hizmetlerine yoğunlaşmışlardır. Katılım bankaları 
kuruldukları dönemden bugüne hızlı bir şekilde piyasadaki paylarını artırmış 
olsalar da, bugün itibariyle gelinen nokta yeterli değildir.

D2. TÜRKİYE’DE İSLAMİ FİNANS: 
KATILIM BANKACILIĞI

Ülkemizde de küresel İslami finansa benzer biçimde, bu finans modeli bankacılık ağırlıklı faaliyette bu-
lunmaktadır. Günümüzde katılım bankaları olarak adlandırılan bu kurumlar, Türk finansal sisteminde ilk 
olarak Özel Finans Kurumları (ÖFK) adıyla ortaya çıkmışlardır.1 Gerekli yasal düzenlemelerin 1983 yılında 
başladığı bu kurumların ülkemizde faaliyete geçtiği ilk tarih ise 1985 yılıdır. 2019 itibariyle ülkemizde üç 
özel iki de kamu sermayeli toplam beş adet katılım bankası faaliyet göstermektedir. Türkiye’de katılım 
bankacılığının gelişimini değerlendirmek için, bu bankalarının geleneksel bankalar ile aynı yasal dü-
zenlemelere tabi olduğu 2006 yılı ve 2017 yıllarına ait pazar payları, Şekil 35’de gösterilmiştir. Katılım 
bankaları her üç büyüklük için de pazar paylarını arttırmıştır. Ancak mevduatlar, bu üç büyüklük içinde 
pazar payı en çok artan değişken olurken, krediler ise pazar payı en az artan değişkendir.

Şekil  35. Katılım Bankacılığının Pazar Payı (%). 

BDDK verilerinden hesaplanmıştır.

Pazar paylarındaki değişimin detayını anlamak için Şekil 36’da, iki bankacılık türüne ait ortala-
ma yıllık büyüme hızları gösterilmiştir. Katılım bankalarının her üç grup için de ortalama büyüme 
hızı mevduat bankalarına göre daha yüksek gerçekleşmiştir. Üç grupta da büyüme hızları katılım 
bankaları için 14-16 düzeylerinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu bankalar, mevduat bankalarına 

1 ÖFK’lar katılım bankacılığın temeli olarak kabul edilse de ülkemizde İslami bankacılığa yönelik ilk adımlar bu kurumlardan önce 
atılmıştır. Adapazarı İslam Ticaret Bankası (1913) ve Devlet Sanayi İşçi ve Yatırım Bankası (1975) bu çerçevede öncü niteliğinde olan ilk 
kurumlardır. Finansal faaliyetlerinde devam etmeyen bu kurumlara ilişkin daha detaylı bilgi için bakınız: (Özdemir ve Aslan 2017).
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kıyasla, daha hızlı bir büyüme performansı sergilemişlerdir. Her üç banka büyüklüğü pazar paylarındaki 
artışın farklı olama nedeni de şekil incelendiğinde anlaşılmaktadır. Katılım ve mevduat bankalarının orta-
lama büyüme hızları arasındaki fark değerlendirildiğinde, en yüksek farkın toplam mevduatlar, en düşük 
farkın ise toplam kredilerde yaşandığı görülmektedir. 

Şekil  36. Bankalar Ortalama Yıllık* Büyüme Hızı (%). 

BDDK verilerinden hesaplanmıştır.  

Not. Cari dönem değerleri ABD doları cinsinden alınarak hesaplanmıştır.

Kredilerin zaman içindeki gelişimini değerlendirmek için düzenlenen Şekil 37 incelendiğinde, kredile-
rin toplanan mevduata oranı, dönem başında katılım bankalarında mevduat bankalarına kıyasla daha 
yüksek iken, dönem içinde mevduat bankalarının gerisine düşmüştür. Mevduat bankalarının topladığı 
mevduata kıyasla nakit kredi kullandırma eğilimi dönem içinde yükselmiştir. Son olarak toplam kredile-
rin banka aktifleri içindeki payını gösteren eğri incelendiğinde ise; mevduat bankalarında dönem içinde 
bu oranın arttığı ancak katılım bankalarında gerilediği görülmüştür.

Şekil  37. Kredilerin Mevduat ve Aktiflere Oranı (2006-2017, %). 
BDDK verilerinden hesaplanmıştır.
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İki bankacılık tipinde kredi kullandırma eğilimini karşılaştırmak için, 2017 yılı için kredi türlerinin banka-
nın toplam kredileri içindeki payları Şekil 38’de sunulmuştur. Şekil incelendiğinde, katılım bankalarında 
ihracat, ithalat ve işletme kredisi kullandırma eğiliminin, mevduat bankalarında ise, yatırım, ihtisas tüke-
tici, kredi kartı kullandırma eğiliminin görece daha yüksek olduğu görülmektedir.

Şekil  38. Kredi Türlerinin Toplam Krediler İçindeki Payı (2017, %). 

BDDK verilerinden hesaplanmıştır.  

Bankaların kârlılık düzeyleri ise Şekil 39’da karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Şekil incelendiğinde 2006-
2015 arası iki bankacılık tipinde de kârlılığın düştüğü, 2015 sonrası yükselmeye başladığı görülmektedir. 
İki bankacılık türü kıyaslandığında ise, 2009 öncesi, katılım bankalarında kârlılık oranının mevduat ban-
kalarından daha yüksek, 2009 sonrasında ise daha düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca mevduat ban-
kalarının kârlılığında 2008 sonrası, katılım bankalarında ise 2014 yılında şiddetli gerileme yaşanmıştır. 

Şekil  39. Dönem Net Kârı/ Toplam Aktifler (%) 

BDDK verilerinden hesaplanmıştır.
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Şekil 40 ve 41’de ise, bankaların gelirlerine ilişkin iki oranın gelişimi verilmiştir. İki şekilde de toplam 
aktiflere göre gelir türlerinin payının iki bankacılık tipinde de azaldığı görülmektedir. Net faiz (kâr payı) 
gelirlerinin aktiflere oranının 2009 öncesi katılım bankalarında daha yüksek olduğu, 2012 sonrası ise 
daha düşük olduğu görülmektedir. 

Şekil  40. Net Faiz (Kâr Payı) Geliri/ Toplam Aktifler (%). 

BDDK verilerinden oluşturulmuştur.

Bir diğer ana gelir türü olan ücret, komisyon ve bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirlerin aktiflere 
oranı incelendiğinde ise, 2015 öncesi bu oranın katılım bankalarında daha yüksek, ancak sonrasında ise 
daha düşük seyrettiği görülmektedir. 

Şekil  41. Ücret, Komisyon ve Bankacılık Hizmet Gelirleri/ Toplam Aktifler (%). 

BDDK verilerinden oluşturulmuştur.
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Bankaların, sorunlu kredilerdeki gelişmeleri değerlendirmek için Şekil 42 düzenlenmiştir. Şekil ince-
lendiğinde, 2012 yılına değin iki bankacılık tipinde de sorunlu kredi oranının birbirine benzer seyrettiği 
ancak bu yıldan sonra oranların farklılaştığı görülmektedir. Küresel finansal kriz sebebiyle iki bankacılık 
türünde de bu oran artarken, bu durum katılım bankaları için görece daha düşük şiddette yaşanmıştır. 
Ancak 2012’den sonra bu oran katılım bankalarında yükselme eğilimine girmiş ve 2015 yılında iki ban-
kacılık tipi arasında en büyük fark yaşanmıştır. 

Şekil  42. Takipteki Alacaklar (Brüt)/ Toplam Nakit Krediler (%). 

BDDK verilerinden oluşturulmuştur.



İslami finans hem Türkiye’de hem dünyada hızla büyüyen bir sektördür. 
Araştırmalar İslami finansın büyümeye katkısı olduğunu göstermektedir. 
Bununla birlikte bu finans modeli hem Türkiye’de hem dünyada çeşitli so-
runlarla karşı karşıyadır. Bunlar arasında bu sektörün bankacılık ağırlıklı 
çalışması, arzu edilen pazar payına ulaşamaması, düşük bankacılık per-
formansı, geleneksel finans sistemi ile kendisini yeterince ayrıştıramaması, 
borç finansmanının ağırlıkta bulunması gibi sorunlar öne çıkmaktadır.

D3. İSLAMİ FİNANSIN GELİŞMESİNİN 
ÖNÜNDEKİ ENGELLER

İslami finans, kısa geçmişine rağmen gerek Türkiye’de gerekse de dünya genelinde ciddi bir büyü-
me performansı sergilemiştir. İslami finansal aracılar, bulundukları ülkelerde ekonomik büyümeye 
olumlu katkı sağlamış kurumlarıdır. Literatürde, gerek Türkiye’de gerek diğer ülkelerde bu etkilerin 
tespit edildiği birçok çalışma bulunmaktadır.1 Ekonomik büyümeyi etkilemeleri, bu kurumların finan-
sal aracılık kanallı etkileri çerçevesinde beklenen bir sonuçtur. Ancak bu çalışmalar gerek veri kısıtları 
gerekse de bu kurumların hacimlerinin görece dar olması sebebiyle, ekonomi üzerinde geleneksel 
bankalara kıyasla daha güçlü etkileri oldukları sonucunu ortaya koyamamaktadır. Dolayısıyla, bu 
kurumların İslami finans kanalıyla etkilerinin ne denli ortaya çıktığı, tartışmaya açık görünmektedir. 
İslami finansın özünde yer alan kalkınma anlayışı sebebiyle bu kurumların başarıları, finansal başarı-
nın ötesinde değerlendirilmelidir (Asutay, 2012). Bu sebeple bu başlık altında İslami finansın Türkiye 
pratiği, hem finansal açıdan hem de İslami finansın ilkeleri ile uyum açısından ele alınmıştır.  

İslami finansın ülkemizde geleneksel finansa kıyasla daha hızlı bir büyüme sergilemesi, şüphesiz 
ki dikkat çekici bir finansal başarıdır. Ancak bu hızlı büyüme performansının tatmin düzeyi eleşti-
riye açık görünmektedir. İslami finansın gelişimi genel anlamda değerlendirildiğinde, banka dışı 
finansal aracılığın görece az gelişmişliği, katılım bankalarının gelişme düzeyinin potansiyelin altın-
da kaldığı ve bu bankaların faaliyet performansındaki sorunlar gibi konuların değerlendirilmesine 
ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Banka dışı aracılığın az gelişmişliği: Bankacılık ağırlıklı olan İslami finansta,2 diğer finansal ara-
cılık türlerinin payının hem ülkemizde hem de küresel İslami piyasalarda kısıtlı olduğu görülmek-
tedir. Ancak bu durum Türkiye için daha belirgin görünmektedir.3 Banka dışı finansal aracılığın 
geliştirilmesi, finansal araç ve aracı çeşitlendirmesi için önemlidir. 

1  Asutay ve Ergeç (2013), Jobarteh ve Ergeç (2017) Türkiye için bu etkiyi tespit etmiş çalışmalara örnektir. 
2 2017 itibariyle bankaların küresel İslami finansal piyasalar içindeki payı  %76’dır (“Islamic Financial Services Industry 

Stability Report” 2018: 10).
3  2017 yılı için katılım bankalarının aktif toplamı küresel İslami bankacılık aktiflerinin %2,6’sını oluştururken, 2001-2017 arası 

küresel sukuk ihracının ancak ancak %2,02’si Türkiye tarafından gerçekleştirilmiştir (“IIFM Sukuk Report” 2018).
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Bankacılık sektörünün arzu edilen düzeye ulaşamaması: Ülkemizdeki büyüme performansı incelen-
diğinde, katılım bankalarının geleneksel bankalara kıyasla daha hızlı geliştiği görülmektedir. Ancak bu 
performans, gerek pazar payının hâlâ görece kısıtlı olması gerekse de küresel İslami bankalara kıyasla 
daha düşük bir büyüme hızının yakalanmış olması sebebiyle tatmin edici görünmemektedir.  Katılım 
bankalarının payının, hızlı gelişme eğilimine rağmen hâlâ %10 sınırını aşamadığı görülmektedir. 2008 
yılından 2016 yılına Türkiye’deki geleneksel bankaların aktifleri %55,53 artarken, katılım bankaların-
da bu artış oranı %121,91 olarak gerçekleşmiştir. Ancak aynı zaman diliminde küresel İslami bankacılık 
aktiflerinin artış hızı ise %178,95 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla katılım bankaları, dünya genelinde 
İslami bankacılığın büyüme eğiliminin altında bir büyüme hızı yakalayabilmiştir.

Bankacılık performansındaki sorunlar: Katılım bankaların gelişme performansına dair gözlemlenebilen 
bir başka eleştiri alanı ise, bankacılık faaliyet performanslarına yöneliktir. Sorunlu krediler bu alanda değer-
lendirilmesi gereken konular arasındadır. Gerek reel sektör ile güçlü bağlantısı, gerekse de fon kullandırma 
mantığı sebebiyle daha iyi bir kredi performansı beklentisine rağmen, bu bankaların sorunlu kredi oranları, 
geleneksel bankalar ile kıyaslandığında yüksek seyretmektedir. 2011 yılında bu yana katılım bankacılığı, 
geleneksel bankaların üzerinde bir sorunlu kredi oranına sahiptir. Katılım bankalarının sorunlu kredi per-
formansını değerlendirmek için verilen Şekil 43 incelendiğinde, bu bankaların, toplam sorunlu krediler 
içindeki paylarının, toplam krediler içindeki paylarına kıyasla daha çok arttığı görülmektedir.4

Şekil  43. Katılım Bankacılığının Toplam Kredi ve Sorunlu Kredi Paylarındaki Değişim (%).

BDDK verilerinden hesaplanmıştır.

Katılım bankalarının performansına dair dikkat çeken bir başka konu ise, bu bankaların fon kaynak çeşitli-
liğinin geleneksel bankalara kıyasla yeterince gelişmemiş olmasıdır. Ülkemizde mevduatların pasifler için-
deki ağırlığının zaman içindeki gelişimini gösteren Şekil 44 incelendiğinde, mevduatların payının azaldığı 
ancak hâlâ geleneksel bankalara kıyasla yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla katılım bankalarının fon 
kaynağı olarak mevduata bağımlılığı yüksektir. Fon kaynağının çeşitlendirilmesine ihtiyaç vardır. 

4  Körfez bölgesinde de benzer durumun geçerli olduğu görülmektedir. Bu bölgede geleneksel bankaların sorunlu kredi oranı %2,7 
iken, sorunlu kredi oranının İslami bankalar için %3,1 düzeylerinde olduğu görülmektedir (Islamic Finance Outlook 2018: 42.).
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Şekil  44. Türk Bankacılık Sisteminde Mevduatın Pasif İçindeki Payı (%). 

BDDK verilerinden oluşturulmuştur.

İslami finansın vaat ettiği sosyal adalet ve kalkınmaya ilişkin katkıların azami ölçüde ortaya çıkabilmesi 
için sistemin gerçekten “İslami” olması gerekmektedir. Ancak gerek dünyada gerekse de ülkemizde 
İslami finans uygulamaları değerlendirildiğinde, faaliyet ve ürünler açısından pazara yönelik faaliyet 
yürüten geleneksel finansal kurumlarla hızlı bir yakınlaşma söz konusudur. Dolayısıyla İslam iktisadının 
amaçları ile İslami finansal kurumların gerçekleri arasında bir ayrışma olduğu ve İslami finansın, etik, 
kalkınmacı ve sosyal başarılarının ne denli tatmin edici olduğu sorgulanmaktadır. Bu sorguya yönelik 
alan genel anlamda “şekle” karşın “öz” veya “Şer’i uyumlu finansa” karşın “İslam temelli finans” etra-
fında şekillenmektedir. İslami finansa dair, sosyal başarının tatmin düzeyine ilişkin bu tartışmada öne 
çıkan bazı konuları, geleneksel finansal sistem ile güçlü ilişki, borç finansmanının ağırlığı ve kalkınma 
finansmanı işlevinin zayıflığı olarak sıralamak mümkündür (Asutay, 2012, s. 100-108).

Geleneksel finansal sistem ile güçlü ilişki: İslami finansal kurumlar ikili finansal yapı içinde, finansal 
sistem ve ekonomik konjonktürden etkilenmekte olan kurumlardır. Bu durum ise, ulusal finansal yapı-
nın geleneksel finans odaklı olması ve de finansal sistem ve ekonomik konjonktür arasındaki etkile-
şim sebebiyle, İslami finansal kurumların, faiz oranlarından etkilenmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır 
(Ergeç ve Asutay, 2018). Gerek dünya gerek ülkemiz literatüründe İslami bankaların faiz oranlarından 
etkilendiğini tespit etmiş birçok çalışma yer almaktadır.5 İkili yapı sebebiyle kaçınılmaz olan bu etkinin 
gücünü arttıran bir başka unsur ise, faiz oranlarının güçlü bir kıstas alma (benchmark) ölçüsü olmasıdır. 
Katılım bankaları karar alma süreçlerinde değerlendirme için kullanılabilinecek bir kıstas alma ölçüsü 
belirleyememiştir. Kâr payları ve faiz oranları arasındaki bu yakın ilişki ise, ne denli faizsiz sorusunu akla 
getirmektedir. 

Borç finansmanının ağırlığı: İslami finans, özü gereği, sağlıklı ve dengeli bir ekonomik gelişme amacıy-
la, borç finansmanına karşın varlık temelli finansmanını önemsemektedir. Bu nedenle, risk paylaşımı ve 
kâr/zarar ortaklığı tarzı finansal ürünler önemlidir.6 Ancak katılım bankaları değerlendirildiğinde, büyük 

5 Zaionol ve Kassim (2010), Haron ve Ahmad (2000), Kasri ve Kassim (2009), Sukmana ave Kassim (2010), Ergeç ve Arslan (2013) gibi 
çalışmalar, İslami finansın faiz oranlarından etkilendiğine dair ampirik sonuçlara ulaşan çalışmalara örnek çalışmalar arasındadır. 

6 İslami finansal araçları; KZO paylaşımı araçları (Muşareke ve Mudarebe gibi), borç araçları (Murabaha ve Selem gibi) ve yarı borç 
araçları (İcare gibi) olarak üç gruba ayırmak mümkündür (IMF 2017b: s. 36-37).
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oranda ortaklık yöntemiyle toplanan fonların, murabaha yöntemi ağırlıklı kullandırıldığı görülmektedir 
(Aras ve Öztürk, 2011; Avcı ve Aktaş, 2015). Katılım bankalarının aktif yapısını içinde murabahanın payının 
%90’ın üzerindedir. Bu durum, faizsiz prensiplere hassas bazı kesimler için algı problemini beraberinde 
getirmektedir (TKBB, 2015, s. 38). Küresel İslami piyasalar incelendiğinde de kâr zarar ortaklığı şeklinde 
finansmanın pratikte kısıtlı kalmadığı görülmektedir (Alomar, 2006, s. 16). “Murabaha sendromu” olarak 
tanımlanan bu durumda sorun, borç temelli finansmanın kullanılması değil, aşırı kullanımıdır (Yousef, 
2005).7 Katılım bankalarının ortaklık temelli finansmanı oldukça kısıtlı tercih ediyor olmaları ise, “risk 
paylaşımı ve ortaklık” ve “kredi ve borç ürünlerinden kaçınma” gibi İslami finansın prensipleri ile çelişir 
bir görünüm sunmaktadır. Ayrıca bu görünüme destek bir başka nokta ise murabaha yönteminin baskın 
kullanımının kâr payları ile faiz oranları arasındaki ilişkiyi güçlendirmesidir.8  

Kalkınma finansmanı işlevinde aşınma: İktisadi büyümeye katkısı yadsınamaz olan İslami finansal 
aracıların, iktisadi ve sosyal kalkınmaya katkılarının sınırlı olduğu bir başka eleştiri konusudur. İktisadi 
kalkınma sürecinde, katma değeri yüksek sektörlerin fonlanması ve uzun vadeli projelerin hayata geçi-
rilmesi önemlidir. Kullandırılan fonların dağılımı incelendiğinde, gerek fon kullandırılan sektörlerin ge-
rekse de kullandırılan fonların vadeleri açısından, katılım bankalarının geleneksel bankalardan olumlu 
yönde ayrışmadıkları görülmektedir. Şekil 45’de Türk bankacılık sektöründe kullandırılan fonlar içinde, 
inşaat emlak ve toptan ve perakende ticaret sektörlerine kullandırılan fonların dağılımı karşılaştırmalı 
olarak verilmiştir. Katılım bankalarında bu sektörlere kullandırılan fonların ağırlığının toplamının, gele-
neksel bankalara kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Şekil  45. Türk Bankacılık Sisteminde Kredilerin Sektörel Dağılımı A (2018-1Ç, %). 

BDDK verilerinden hesaplanmıştır.

Şekil 46’da ise, yine Türk bankacılık sisteminde kalkınma için önemli olan bazı sektörlere kullandırılan 
fonların payı sunulmuştur. İki şekil kıyaslandığında, katılım bankalarının kalkınmada öncelikli sektörlere 
finansman sağlama eğiliminin mevduat bankalarına kıyasla daha yüksek olduğunu iddia etmenin güç 
olduğu görülmektedir. 

7  Birçok çalışma, İslami bankaların, mevduat toplamada tercih ettiği kâr zarar ortaklığı modelini, pratikte kredi kullandırma süre-
cinde, tercih etmeyerek, borç temelli modeli ağırlıklı olarak kullandırdığını tespit etmiştir (Dar ve Presley 2000; Çevik ve Charap 
2011; Chong ve Liu 2009).

8  Borç finansmanın faiz oranı ve kar payları arasındaki ilişkideki rolüne yönelik daha detaylı bilgi için bakınız: (Ergeç ve Asutay 2018).
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Şekil  46. Türk Bankacılık Sisteminde Kredilerin Sektörel Dağılımı B (2018-1Ç, %). 

BDDK verilerinden hesaplanmıştır.

Vade açısından değerlendirildiğinde de katılım bankalarının finansman vadelerinin geleneksel bankala-
ra kıyasla farklı olmadığı görülmektedir. Şekil 47’de Türk bankacılık sisteminde kullandırılan kredilerde 
orta ve uzun vadeli kredilerin toplam krediler içindeki payı verilmiştir. Şekil değerlendirildiğinde, iki 
bankacılık tipinde de dönem boyunca finansman vadelerinin uzadığı ve bu oranın katılım bankalarında 
daha yüksek olduğu, ancak farkın çok da belirgin seyretmediği görülmektedir. 

Şekil  47. Orta ve Uzun Vadeli Kredilerin Toplam Krediler İçindeki Payı (%). 

BDDK verilerinden hesaplanmıştır.

Dolayısıyla gerek kalkınmada etkili sektörlere fon kullandırma ve kullandırılan fonlardaki vade eğili-
mindeki bu görünüm, katılım bankalarının mevduat bankalarına kıyasla kalkınma üzerinde daha etkili 
olduğu fikrini zayıflamaktadır. 



İslami finans adil, sürdürülebilir ve uzun dönem büyümeyi destekleyecek bir 
finans modelidir. Bu finans modelinin sektördeki payının artırılması gerek-
mektedir. İslami sigorta, sermaye ve para piyasaları, bireysel emeklilik ile 
kalkınma ve yatırım bankacılığı gibi banka dışı İslami finansal aracılığın Tür-
kiye’de geliştirilmesi gerekmektedir. Eğitime ilişkin faaliyetlerin gelişimine 
paralel olarak, sektörde kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi ve sektörün 
bilinirliğinin artırılması kısmen kolaylaşacaktır. Katılım bankalarının İslam 
iktisadı ile uyumlu kalkınma odaklı, sosyal ve ahlaki sonuçları ortaya çıka-
rabilmesi için, İslami prensipleri içselleştirilerek, İslam ile şekli uyumun ya-
nında öz uyumunu da benimseyen finansmanı önemsemesi gerekmektedir.  

D4. GELECEĞİN EKONOMİSİNDE  
İSLAMİ FİNANS VİZYONU

İslami finans modeli adil, sürdürülebilir ve uzun dönem büyüme perspektifi içerisinde önemli bir yere 
sahiptir. Bu finans modelinin sektördeki payının artırılması gerekmektedir. Dünyadaki görünümüne 
benzer biçimde, ülkemizde de katılım bankacılığı, yakın geçmişte önemli bir büyüme performansı ser-
gilemiş ve finans sektörü içinde ağırlığını artırmıştır. Bununla birlikte İslami finans kurumlarının toplam 
finans sektörü içerisindeki payının arzulanan düzeyde olmadığı görülmektedir. 2017 itibariyle Türki-
ye’deki katılım bankalarının toplam aktifler bakımından sektörde sadece yüzde 5,18’lik bir paya sahip-
tir. Bu kurumların mevduattaki payları ise Şekil 35’de de görülebileceği üzere ancak yüzde 6,11’e ulaş-
mıştır. Katılım bankacılığının mevcut büyüme performansının (ortalama büyüme hızının) aynen devamı 
hâlinde ise, 2025 yılında, toplam varlıklarının 210 milyar dolar, kullandırılan fonların 143 milyar dolar 
ve toplanan mevduatların ise yaklaşık 126 milyar dolara ulaşarak, pazar payının yaklaşık olarak %11 
düzeyinde oluşması beklenmektedir (TKBB, 2015, s. 31-32). Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin ifade 
ettiği mevduattaki 2025 yılı pazar payı hedefi ise yüzde %15’tir (TKBB, 2015, s. 28-30). Bu hedefin dahi 
oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, katılım bankalarının hedeflenen bu pazar payına 
ulaşması için, mevcut büyüme performansının çok üzerinde bir gelişim sergilemesi gerekmektedir. 

Ülkemizde İslami finansın, arzulanan seviyeye getirilmesi için izlenecek politikaları; banka dışı fi-
nansal aracılığın geliştirilmesi, katılım bankacılığının geliştirilmesi ve İslami finansın prensipleri ile 
uyumun güçlendirmesi olarak üç grupta değerlendirmek mümkündür.  

Banka dışı finansal aracılığın geliştirilmesi: İslami finans içindeki bankacılığın ağırlığı küresel an-
lamda kıyaslandığında ülkemizde daha baskın görünmektedir. İslami sigorta, sermaye ve para 
piyasaları, bireysel emeklilik ve kalkınma ve yatırım bankacılığı gibi banka dışı İslami finansal ara-
cılığın Türkiye’de geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Kâr payı ve faiz 
benzerliğini 

ayrıştırmak, katılım 
bankalarının gelişimini 

olumlu etkileyecektir.

Katılım bankacılığının geliştirilmesi: Küresel kıyaslamaya gidildiğinde katı-
lım bankalarının ülkemizde ürün yelpazesinin görece kısıtlı olduğu görülmek-
tedir. Ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi için, İslami bankacılık alanında gelişmiş 
bazı ülkelerde yaygın olan bazı ürünlerin ülkemizde de yaygınlaşmasına ih-
tiyaç bulunmaktadır.1 Bu sebeple, ülkemizde kullanılmayan bu ürünlerin kul-
lanımı için gereken çalışmaların yapılması gerekmektedir (TKBB, 2015, s.39). 
Çeşitliliğe ihtiyaç duyulan bir başka alan ise katılım bankaların fon kaynak-
larıdır. Mevduatlar bu bankaların fon kullanımında hâlâ temel kaynak olarak 
görünmektedir. Fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi, katılım bankalarına daha 
geniş bir çalışma esnekliği sağlayacaktır. İslam Kalkınma Bankası, Avrupa 
Yatırım Bankası gibi uluslararası fon temin edilebilecek kaynaklara erişim 
konusunda detaylı çalışmalar yapılması gerekmektedir (TKBB, 2015, s. 39). 
Ayrıca ülkemizde merkez bankası bünyesinde İslami para piyasası bulunma-
maktadır. Bu piyasanın teşekkülü yine kaynak çeşitliliği adına olumlu bir etki 
yaratacaktır.

İslami finans alanında eğitim faaliyetleri hem küresel hem de ulusal anlamda 
hızla gelişmektedir.2 Ancak ülkemizdeki eğitime dair çalışmaların, küresel kı-
yaslamada görece sınırlı olduğu görülmektedir. Bu alanda gelişimin destek-
lenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitime ilişkin faaliyetlerin gelişimine paralel 
olarak sektörde kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi ve sektörün bilinirliğinin 
artırılması kısmen kolaylaşacaktır. 

Katılım bankalarının performansını olumlu etkileyecek bir başka konu ise kâr 
payı, faiz oranı benzerliğini ayrıştırmaktır. Bu benzerlik, “faize benzer” algısı-
na sebep olarak, dini hassasiyeti yüksek ekonomik aktörlerin sistemden uzak 
durma eğilimini beslemektedir. Bu benzerliğin yarattığı bir diğer sorun ise getiri 
ile ilgilidir. Faiz oranlarına yakın seyreden kar paylarının, dini hassasiyeti yük-
sek olmayan ekonomik birimlerin, faiz oranlarının alternatifi bir yüksek getiri 
arayışına cevap vermemesi bu bankaların tercih edilebilirliğini olumsuz etkile-
mektedir. Dolayısıyla kâr payı, faiz benzerliğini ayrıştırmak, katılım bankalarının 
gelişimini olumlu etkileyecektir. Kredi riskinin yönetiminin geliştirilmesi, banka 
verimliliğinin iyileştirilmesi ve borç temelli finansman yönteminin ağırlığının 
azaltılması gibi gelişmeler kâr paylarını olumlu etkileyerek, katılım bankalarının 
gelişimine olumlu etki edecektir. 

1 Türkiye’de fon kullandırmada murabaha yönteminin ağırlığı, diğer ülkelere kıyasla yüksektir. Ör-
neğin, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde muşaraka, finansal kiralama, istisna gibi 
ürünlerin payı görece yüksektir. Ayrıca ülkemizde sukuk ihraçlarının büyük kısmı icara sukuktur. 
Ancak Malezya ve Pakistan gibi ülkelerde, sukukda yelpazenin daha geniş olduğu görülmektedir 
(TKBB 2015: 38-39).

2  İslami finans alanında eğitim çalışmalarının kıyasına dair detaylı bilgi için bakınız: (“ICCD Thom-
son Reuters Islamic Finance Development Report” 2014: 70-94).
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Katılım bankalarının 
“kâr maksimizasyonu” 
yerine, kalkınmacı 
anlayışı içselleştiren 
bir “etik kâr” anlayışını 
benimsemeleri 
önemlidir.

Katılım bankacılığının gelişimini hızlandırmak için, önemsenmesi gereken bir 
başka konu ise müşteri odaklı stratejilerinin geliştirilmesidir. Bu amaçla, müş-
teri memnuniyet(sizliği)i alanında çalışmaların desteklenmesi ve sonuçlarının 
önemsenmesi gerekmektedir.3 

İslami finansın prensipleri ile uyumun güçlendirilmesi: Banka dışı finansal 
aracılığın, İslami bankacılığın bankacılık sektör payının ve bu bankaların banka-
cılık performanslarının geliştirilmesi, İslami finansı daha görünür ve daha güçlü 
kılacaktır. Tüm bu süreçlerin başarısına paralel elbette ki katılım bankalarının 
şekli görünümünde ilerleme sağlanacaktır. Ancak katılım bankalarının, İslami 
bankacılığın özüne dair talepleri karşılayabilmesi için bu süreçlerin İslam iktisa-
dının temel değerlerini içselleştirmesi de gerekmektedir. 

Katılım bankalarının İslam iktisadı ile uyumlu kalkınma odaklı, sosyal ve ahla-
ki sonuçları ortaya çıkarabilmesi için, bu anlayışı içselleştirerek, İslam ile şekli 
uyumun yanında öz uyumunu da benimseyen finansmanı önemsemesi gerek-
mektedir. Bu amaçla katılım bankalarının “kâr maksimizasyonu” yerine, kalkın-
macı anlayışı içselleştiren bir “etik kâr” anlayışını benimsemeleri önemlidir. Ay-
rıca, ülkemizde İslami finansın kalkınma odaklı sonuçlarını arttırmak için İslami 
sosyal bankacılık4, İslami mikro-finansman, İslami kalkınma bankaları, sosyal 
yatırım kurumları ve etik fonlar gibi uygulamaların önemsenmesi gerekmekte-
dir.  Bu sürecin başarısı, talep yönünde de benzer arzuyu gerekli kılmaktadır. 
Batı’daki ahlaki yatırımların çoğunlukla ahlak motivasyonlu bireylerin taleple-
riyle şekillendiği dikkate alındığında, toplumun bu amaca yönelik talebi, İslami 
finansal aracıların gelişimini hızlandıracaktır (Asutay, 2012, s. 108).

3 Katılım bankası müşterilerinin inceleyen çalışmalar, göstermektedir ki, katılım bankası müşteri-
lerinin önemli bir kısmı geleneksel bankalar ile de çalışmaktadır. Dolayısıyla müşterilerin katılım 
bankalarının ürün ve hizmetlerinden tamamıyla memnun olduklarını ifade etmek güçtür. Şube ve 
ATM ağı gibi birçok alanda, mevcut müşterilerin tatmin düzeyi görece sınırlıdır. Ayrıca mevduat 
ve kredi müşterileri arasında ve bireysel ve ticari müşterileri arasında tatmin düzeyleri farklıdır 
(Ergeç vd. 2014; Kaytancı vd.  2013).

4 Geleneksel finansal yapı içinde rastlanan “sosyal bankalar” kendilerini “vicdanlı banka” olarak 
tanımlamaktadır. Bu bankalar, topluma yatırım yapmaya, dezavantajlılara fırsatlar sağlamaya ve 
sosyal, çevresel ve etik projeleri desteklemeye odaklanan bu bankalar, küresel kriz sonrası çar-
pıcı bir gelişme sergileyerek, 2007-2010 arası yıllık %20’nin üzerinde bir büyüme hızı sergilemiş-
lerdir (Benedikter 2011).
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DEĞERLENDİRME VE GELECEĞE BAKIŞ

İslami finans sosyal adaletin sağlanmasını ve sürdürülebilir kalkınmayı des-
tekleyen bir modeldir ve Türkiye ekonomisindeki payının artırılması önemlidir. 
Türkiye’de İslami finansın pratiği incelendiğinde, banka dışı finansal aracılığın 
görece az gelişmiş olduğu, katılım bankacılığının arzulanan düzeye ulaşamamış 
olduğu ve bu bankaların finansal performansında bazı sorunlar yaşadığı görül-
mektedir. 

Katılım bankalarının sosyal başarıları değerlendirildiğinde, geleneksel finan-
sal sistem ile güçlü bir ilişki içerisinde oldukları, borç finansmanının ağırlıkta 
olduğu ve kalkınma finansmanı işlevlerinin zayıf olduğu görülmektedir. İslami 
finansın ekonomideki payının artırılabilmesi için aşağıdaki adımlar atılmalıdır: 

• Katılım bankalarının fon kaynaklarının ve ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi 
gereklidir. 

• Katılım bankalarında borç temelli finansmanın ağırlığı azaltılarak, ortaklık 
temelli finansmanın payının artırılmasını teşvik edecek kurumsal reformla-
ra ihtiyaç vardır.

• Kâr payı ve faiz oranı arasındaki benzerlik ilişkisinin ayrıştırılmasına yönelik 
politikaların tasarlanması gerekmektedir.

• İslami finans alanında yaygın eğitim ve sektörel eğitim faaliyetleri 
artırılmalıdır.

• Türkiye’de İslami finansın gelişimi ve toplum odaklı etkilerinin arttırılması 
için banka dışı finansal aracılığın geliştirilmesi, katılım bankacılığının payı-
nın artırılması ve İslami finansal kurumların İslami prensipler ile uyumunun 
güçlendirilmesi gerekmektedir.
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