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EDİTÖRLERDEN MESAJ 

 

Yoksulluk, kişinin yaşam standardını iyileştirme imkânı bulamaması 
anlamına gelmektedir. Yoksulluğun sadece ekonomik sonuçları 
değil sosyal sonuçları da vardır. Bu nedenle yoksulluğa karşı 
mücadele sadece ekonomik boyutta değil, toplumsal boyutta da 
yapılmaktadır. Yoksulluğa karşı bu iki yönlü savaşı yapabilecek 
kurumlardan biri ve belki de en önemlisi vakıf kurumudur. 

Vakıflar, kamu ve özel sektöre ek olarak üçüncü bir sektör olarak 
toplumsal hayatta rol oynamaktadır. Vakıflar sayesinde birçok kamu 
hizmeti gönüllü kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Bu şekilde, 
kamu yükü de azalmaktadır. Diğer yandan vakıflar sosyal 
dayanışmayı arttırmaktadır. Vakıflar, yardımlaşma ve dayanışma 
temelli kurumlar oldukları için sosyal yapının korunmasında da rol 
oynamaktadır. Bu dayanışmanın neticesi olarak da yoksulluğun 
ortaya çıkardığı sorunların ağır etkisi nispeten iyileşmektedir. 

Tarih boyunca vakıflar, özellikle İslam toplumlarında, toplumsal 
patlamaları önleyen bir işbirliği mekanizması oluşturdular. İslam'ın 
yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi (infak etmeyi) teşvik 
eden bir din olması, vakıfları yoksullukla mücadele aracı olarak 
kullanmayı mümkün kılmaktadır. 

Vakıfların kolektivist yapısı ve İslam'ın ve İslam ekonomisinin toplumun 
çıkarlarına öncelik veren özellikleri neredeyse bütünleşmiş 
durumdadır. Bu uyum sayesinde vakıflar, İslam dünyasında oldukça 
yaygın kurumlar haline gelmiştir. Hatta, toplumdaki girişimcilerin 
finansal ihtiyaçları bile vakıflar tarafından karşılanmıştır. 

Belki de günümüzün en büyük sorunu ekonomik kalkınma 
sağlamayan ekonomik büyümedir. Zira ekonomik büyüme sadece 
rakamlarla ifade edilen bir kavram haline gelmiştir. Niceliksel 
büyümeye rağmen insanların yaşam standartlarındaki düşüş, 
zenginler ve yoksullar arasındaki gelir adaletsizliği ve sosyal 
patlamalar bu durumun sık görülen işaretleridir. Bu çalışmada 
tarihten günümüze vakıfların yoksulluğu azaltmada nasıl bir rol 
oynaması gerektiği ve modern sisteme potansiyel katkıları kapsamlı 
bir şekilde incelenecektir. 
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VAKFI BESLEYEN MANEVİ DİNAMİKLERDEN OLARAK KUR’AN’DA “İNFAK”, 
“SADAKA” VE “ZEKÂT” KAVRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ 

 
 

MEHMET ÜNAL 
Prof. Dr. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
           
 

Özet 
Bir malı mâliki tarafından dinî, ictimaî, ve hayrî bir amaç nedeniyle kendi 
mülkünden çıkartarak kamu yararı için adaması olarak tanımlanabilecek 
olan vakıf, bizi “biz” yapan değerlerin başında gelir.  İslam tarihi bunun 
destansı örnekleriyle doludur. Asrı saadetten günümüze kadar ulaşan 
camiler, kervansaraylar, hamamlar ve sebiller bunun örneklerindendir. 
Peki, bu erdemli davranışı tetikleyen İslam’ın ana kaynağı Kur’an’da buna 
dair referanslar var mıdır? Belirmek gerekir ki Kur’ân-ı Kerîm’de direkt “vakıf” 
kavramını doğrudan çağrıştıracak bir ifade yer almamaktadır. Ancak 
ayetlerde Allah yolunda harcama yapmaya, fakir, muhtaç ve kimsesizlere 
infak ve tasaddukta bulunmayı teşvik edilmiş; müminler iyilik yapmaya ve 
yardımlaşmaya teşvik edilmiştir. Tüm bu teşvik ve tavsiyelerin Müslüman 
toplumlarda vakıf anlayışın oluşmasında ve gelişiminde bir temel 
oluşturduğunda kuşku yoktur.  İşte biz bu çalışmamızda, Kur’an’da yetmişe 
yakın ayette işlenen “infak”  ve onunla kimi ayetlerde benzer anlamlarda 
kullanılan “sadaka” ve “zekât” kavramlarını inceleyerek, her üç kavram 
arasındaki ortak anlamları; nüansları ve farklılıkları ele almaya çalışacağız. 
Vahyin indiği 23 yıllık süreç dikkate alınarak bu kavramların kullanım seyrini, 
farz olan “zekât” kavramı yanında Vakıf Medeniyetine medar olan bu 
kavramların anlam yelpazesini ortaya koyarak sempozyuma/çalıştaya bir 
katkı sunmayı hedeflemekteyiz. 
 

Anahtar Kelimeler 
Kur’ân-ı Kerîm, infak, sadaka, vakıf, zekât 
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YOKSULLUĞUN SEBEP OLDUĞU İSLAM KENTLERİNDE DİLENCİ VE DİLENCİLİK 
 
 

AHMET YILDIRIM 
Prof. Dr. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 
 

Özet 
Yoksulluğun da sebep olduğu başkalarına muhtaç olma ve el açma 
durumunu ifade eden “dilencilik”, dünyanın en eski mesleklerinden biri 
olarak kabul edilir. Eskiden olduğu gibi bugün de dilencilik, genelde 
kentlerde umuma açık yerlerde ve ibadethanelerin etrafında yapılan bir 
eylemdir. Bu eylemin ferdî, insanî, içtimaî ve iktisadî yönleri bulunmaktadır. 
Bununla birlikte dilenciliği ortaya çıkaran diğer faktörlerin neler olduğu 
iyice tespit edilmesi de önemlidir. Bunlardan biri yoksulluktur. Dilencilik 
olgusu, zamanla beraberinde hem dilenenler, hem de yardımsever 
insanlar açısından pek çok sorunu oluşturmuştur. Dilencilik yapmak 
amacıyla kentlerde sokak yaşantısını tercih eden bireyler, sokağın kuralsız 
ve düzensiz yapısı nedeniyle fizyolojik ve psikolojik açıdan sorunlar 
yaşamakta, bilhassa günümüz bakımından suça eğilimli hale 
gelmektedirler. Bu özelliklere sahip insanların varlığı hem toplum için önemli 
bir sorun, hem de iktisadî açıdan büyük bir iş gücü kaybıdır. Böyle olmasına 
rağmen bu olgu meskûn kentlerde bilhassa İslâm kentlerinde var olmuş, 
kentlerde yaşayanların tutum ve davranışlarının tanıdığı imkân ölçüsünde 
hayatını sürdürmüştür. Bu durum dinimiz İslam’ın ihtiyacı olmaksızın istemeyi 
ve dilenmeyi kesinlikle tasvip etmemesine ve yasak etmesine rağmen 
devam etmiştir. Hatta zamanla kendine has edebiyat (İsteyenin bir yüzü 
kara vermeyenin iki yüzü) ve teşkilat bile oluşmuştur. Mesela 17. asır 
ortasındaki Evliya Çelebi’nin İstanbul dilencilerini İstanbul esnafı arasında 
kaydediyor ve onları çeşitli şekillerde tasvir ettiği görülmektedir. Bu, kent 
hayatı içerisinde dilencilerin ve dilenciliğin aldığı durumu, nasıl 
gerçekleştiği ve İslam kenti kabul edilen İstanbul’daki yerini gösteren 
önemli unsurdur. Bütün bunlar da İslam kenti kabul edilen İstanbul’da bile 
dilencilikle asırlardan beri başa çıkılamamıştır. Evliya Çelebi’nin bahsettiği 
hususlar belki tedbir bağlamında dilencileri ve dilenciliği kontrol 
bağlamında sistemin içerisine çekip daha iyi kontrol altına almak içindi. 
Bu bağlamda biz de bu tebliğimizde,  
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Kentlerde bilhassa İslam kentlerinde dilencilerin ve dilenciliğin var olma, 
barınma ve kendini devam ettirme noktasında, kentsel hayatta hayatiyet 
bulmasının sebepleri bilhassa yoksulluk üzerinde durulacak, dilencilik-kent 
ilişkisinin ortaya çıkardığı problemlerle ilgili neler yapılabilir, zabıta ve 
polisiye tedbirlerin yanında bu sorunun üstesinden gelebilmek ve bu 
mücadelede başarılı olmak için hangi metotlar kullanılabilir, bilhassa dini 
referanslar kullanılabilir mi, bu referansları kullanmanın faydaları ve önemi 
üzerinde durulacak, dini kurumların bu konudaki misyonları gibi hususlar 
irdelenecektir. 
 
Konunun açıklığa kavuşturulması açısından belirtilen hususların 
cevaplarının verilmesi gerekmektedir. Bu ve buna benzer konular tebliğ 
sınırları çerçevesinde incelenmeye çalışılacak, varılan neticeler ve tespitler 
genel bir değerlendirme ile ortaya konacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler 
yoksulluk, dilencilik, İslam kentleri 
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YOKSULLUĞUN ÖNLENMESİNDE VAKIFLARIN ROLÜ 
 
 

YASİN YILMAZ 
Doç. Dr. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
  
 

ÖZET 
Dar anlamıyla insanın fizikî ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılayabileceği 
maddi imkânlardan mahrum olduğu şeklinde tanımlanan yoksulluk 
kavram olarak, “insanın kapasitesini kullanma ve geliştirmesi için fizikî ve 
sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeterli kaynaklara sahip olmaması 
demektir. Toplumlara bakıldığı zaman insanların zekâ, sağlık, çalışma, güç 
ve ekonomik olarak aynı seviyede olmadıkları bir gerçektir.  Bundan dolayı 
kimisi fakir, kimisi zengin, kimisi güçlü kimisi zayıf ve hayat standartlarında 
da farklı bir hayat yaşamaktadırlar. 
 
Kâinatın yaratılmasından beri devam eden bu farklılıkları ortadan 
kaldırmak için, ilahî dinlerin de teşvikiyle, ahlakî ve insanî bir husus olan 
yardım devreye girmektedir. Yoksul durumda olan kişilere sosyal adaleti 
sağlama amacıyla yapılan yardımlar sayesinde, bireylerin mensup olduğu 
toplumlar yükseldiği gibi, insanların ihtiyaçlarının giderilmesiyle hem maddi 
hem manevi hem de psikolojik olarak rahatlamalar görülmektedir. 
Yardımlaşmanın istenilen seviyede olduğu toplumlarda ilmî gelişmeler 
artmış, servet çoğalmış, suç oranları düşmüş ve gelişmişliğin önemli 
göstergesi olan toplumun birliği güç kazanmıştır. 
 
İslam medeniyetinde özellikle de Osmanlıda yoksulluğun giderilmesi, 
yardımlaşma, toplumun birlik ve beraberliğinin sağlanmasında vakıfların 
büyük rolü olmuştur. Çünkü vakıflar fertlerden karşılık beklemeden, ihtiyaç 
sahiplerine insanî ve ahlakî bir sorumluluk hissederek yardım etmişlerdir. 
Bunun sonucunda da İslam toplumlarında zengin-fakir arasında uçurum 
meydana gelmemiş ve toplumsal patlamalar olmamıştır. 
 
Osmanlıda İslam dininin teşvikiyle dini inanç ve düşüncelerin güçlü olduğu 
kurumlar olarak siyasî çalkantıların, idarî istikrarsızlıkların dışında kalan 
vakıflar yoksulluğun önlenmesinde de aktif görev icra etmişlerdir. Bundan 
dolayı da İslam toplumlarında sınıf farklılıkları oluşmamıştır. Bu çalışmamızda 
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İslam tarihinde yoksulluğun önlenmesinde vakıfların katkılarının nasıl/neler 
olduğu konusu üzerinde durulacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler 
Yoksulluk, Vakıf Kurumu, Yoksul, Yardım, İhtiyacın Giderilmesi 
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FAKİRLİK PROBLEMİNE KARŞI İSLAM’IN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 

M. HALİL ÇİÇEK 
Prof. Dr. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 

Özet 
Varlıklar özleri ve özellikleri itibarıyla çok farklıdırlar. Keza varlığın bir türü 
olan hayatın taşıyıcı varlıkları canlılar da özellik ve hayatın devamı için 
gerekli olan şartlar bakımından çok farklıdırlar. Hayatı canlılar için anlamlı 
kılan da bu değişiklik ve çeşitliliktir. Tek düze bir varlık dünyası yoktur. İşte 
canlılar içerisinde en aktif ve en saygın olan insanlar da sahip oldukları 
hayat şartları hususunda çok farklı seviyelere ve değişik oranlara sahiptirler. 
İnsan hayatında değişik seviyelerde seyreden bu şartların başında 
ekonomik imkân ve şartlar gelir. Kişi bu malî ve ekonomik şartlardan yeterli 
bir miktarına ve kısmen de fazlasına sahip ise buna “zenginlik” denir. Eğer 
bu seviyede bir imkâna sahip değil ise buna “fakirlik” denir. Zenginlik çok 
farklı seviyelerde olduğu gibi fakirliğin de çok çeşitli seviyeleri ve değişik 
düzeyleri vardır. 
 
Fakirlik, ihtiyaç ve yoksulluk insanoğlu hayatının ayrılmaz bir durumu olduğu 
için insanoğlu yeryüzünde var olduğu sürece fakirlik de az veya çok, şu 
veya bu şekilde devam edecektir. 
 
İşte bunun farkında olan ilahî dinler tarih boyunca bir şekilde fakirlikle 
mücadele etmişlerdir. İlahî dinlerin son halkası olan İslam da fakirlikle en 
esaslı ve en disiplinli mücadeleyi başlatmıştır. İslamiyet fakirlikle mücadele 
kapsamında bir dizi kararlar, yükümlülükler, teklifî hükümler ve gönüllü 
ödevler getirmiştir. İslam’ın fakirlikle mücadele kapsamında ön gördüğü 
çözüm önerilerini beş kategoride ele almak mümkündür: a-Zorunlu 
hükümler, b- Gönüllü hükümler, c-Toplumsal zihniyet, d- Malî disiplin, e- 
Üretime teşvik. 
 
İslam’ın temel referans kaynakları olan Kitap, sünnet ve fakihlerin içtihatları 
fakirlikle mücadele konusunda kuşatıcı, reel ve dünyanın gelişen şartlarına 
uyum sağlayabilen çoğu zaman da onları geçen bir ekonomik sistemin 
temel ilkelerini ve sağlam esaslarını koymuştur. İlim dünyasına ve özellikle 
akademyaya düşen ilmin, fikrin ve hakkın namusunu koruyarak Batı 
menşeli bazı parlak kavramların karşısında hiçbir komplekse kapılmayarak 
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bu İslam ekonomi sistemini ve özellikle fakirlikle mücadele kısmını 
güncelleyerek ilim ve fikir dünyasına sunmaktır. 
 

Anahtar Kelimeler 
fakirlik sorunu ve çözümü, İslam ve fakirlikle mücadele  
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HZ. MUHAMMED’İN YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİSİ 
 
 

MUSTAFA ÖZKAN 
Prof. Dr. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  
 
 

Özet 
Bu tebliğde, Hz. Muhammed’in vakıf üzerinden yoksullukla mücadelesinin 
mahiyeti üzerinde durulmaktadır. Çalışma bağlamında şu tespitler 
yapılmaktadır: Bir; İslam Peygamberi, varlıklı olma ve vakfedebilmenin ilk 
aşaması olan çalışma kültürünü oluşturup yaymaya çalışmıştır. Onun küçük 
yaşta çobanlık yapması, 10-12 yaşlarında iken ticarî seferlere katılması, 
yetişkinlik döneminde ulusal/uluslararası ticaretle uğraşması, çok sayıda 
hayvan beslemesi ve ashabını çalışmaya teşvik etmesi gibi faaliyetleri bu 
bağlamda değerlendirilebilir. İki; Hz. Muhammed vakıf yoluyla yoksulluğu 
yenmede, varlıklı/zengin olmayı önemsemiştir. Nitekim kendisi de oldukça 
varlıklıydı. Bunun göstergesi, onun ulusal/uluslararası ticaretle uğraşması, 
zengin olan Hz. Hatice ile evlenmesi, ganimetlerin beşte birini alması, çok 
sayıda hayvan beslemesi, sahabe/kabile reislerinden kendisine gelen 
hediyeler, yetim ve fakir akrabalarına yardım etmesi, çok sayıda 
heyet/misafir ağırlaması, evlendiği her hanımına ortalama 400 dirhem 
mehir vermesi, 11 eş ve çocuklarından müteşekkil kalabalık bir aile 
geçindirmesi, Suffe Ashabı’na yardım etmesi, köle satın alıp azat etmesi… 
Kur’an da Resûlullah’ın varlıklı/zengin olduğunu teyit eder: “Seni fakirken 
zengin yapmadık mı?” Aynı zamanda Hz. Peygamber’in teşvikleri 
sonucunda Hz. Ebû Bekir, Hz. Osman, Sa’d b. Ebî Vakkas gibi ileri gelen 
sahabîler oldukça zengin idiler. Üç; Allah Resûlü paylaşma/vakfetme 
kültürünü geliştirmiş ve sürdürmüştür. Onun mallarının bir kısmını fakirlere 
vakfetmesi ve ayrıca ashabını da bunu yapmaya teşvik etmesi bu 
çerçevede değerlendirilebilir. Dört; yoksullukla mücadelenin en etkili 
yollarından biri olan vakıf anlayışının yaygınlaşması için toplumda “çok 
çalışma, varlıklı olma ve vakfetme” ahlakının özendirilmesi sağlanmalıdır.  
 

Anahtar Kelimeler 
vakıf, yoksulluk, çalışma, paylaşma 
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Giriş 
Bu tebliğde, yoksullukla mücadele bağlamında, Hz. Peygamber’in 
yoksullukla mücadele stratejisinin dayandığı temel ilkeler üzerinde 
durulacaktır.   
 
Hz. Muhammed’in yoksullukla mücadele stratejisinin temelde üç 
aşamadan oluştuğu söylenebilir: Birincisi, sağlıklı bir çalışma 
alışkanlığı/ahlakı/kültürünü üretmek ve yaymaktır.  Hz. Peygamber söz 
konusu kültürü, bizzat çalışmak sûretiyle oluşturmaya ve yaymaya 
çalışmıştır.  Örneğin o, henüz küçük yaşta iken aile bütçesine katkıda 
bulunmak amacıyla çobanlık yapmıştır. 10-12 yaşlarında bulunduğu sırada 
amcasının yanında ticarî seferlere katılmıştır.1 Gençlik dönemi ve 
sonrasında ise ulusal ve uluslararası ticaret yaparak çalışmaya üretmeye 
devam etmiştir. 
 
İslam Peygamber’i sadece çalışmakla kalmamış; aynı zamanda 
etrafındaki insanları da çalışıp üretmeye teşvik etmiştir:  Onun aşağıdaki 
sözleri bu bağlamda değerlendirilebilir: 
 

- “Veren el, alan elden daha hayırlıdır/üstündür.”2 
-  “Doğru sözlü ve güvenilir tüccar ahirette peygamberler, sıddıklar ve 
şehitlerle beraber olacaktır.”3 

-  “En temiz kazanç, kişinin kendi elinin emeği ile kazandığı, bir de 
dürüstçe yapılan ticarettir”.4 

- “Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve ihtiyarlıktan sana 
sığınırım.”5 

-  “Hiçbir kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir. 
Allah’ın peygamberi Dâvud da kendi elinin emeğini yerdi.”6 

-  “Bir adam Allah’ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, 
harcadıkları o insan için bir sadaka olur.”7 

 

 
1  Muhammed İbn Sa’d, Tabakâü’l-Kübrâ, I-VIII, Beyrut, 1985, I, 120; Ebû’l-Hasan Ali b. Hüseyin Mes’ûdî,  
   Murûcu’z- Zeheb ve Meâdinu’l-Cevher, I-IV, Beyrut, 2005, II, 252; İzzeddin Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed İbnü’l-
Esîr, el-Kâmil fi’t-Târih, I-X, çev. Heyet, İstanbul, 2008, el-Kâmil, II, 26; Ebû’l-Fidâ İsmâil    Ibn Kesîr, el-Bidâye ve’n-
Nihâye, I-II, Beyrut, 2004, el-Bidâye, I, 333; Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân Zehebî, 
Siyeru A’lâmi’n Nübelâ, I-III, Beyrut, 2004, I, 23.   
2  Ebû Abdurrahman Muhammed b. İsmâil Buhârî, el-Câmiu’s- Sahîh, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992, Nafakât/2;  
   Ebû İsâ Muhammed b. İsâ Tirmizî, Sünen, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992, Zekât/38. 
3  Tirmizî, Buyû/4. 
4  Ahmet b. Hanbel, Müsned, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992, IV, 141. 
5  Buhârî, Deavât/38. 
6  Buhârî, Buyû/15. 
7  Buhârî, İman/41. 
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Yoksullukla Mücadele Aşamaları 
Hz. Peygamber çalışma alışkanlığını/kültürünü yaymak için, çalışan 
arkadaşlarını örnek göstermiş ve yeri geldiğinde onları takdir etmiştir. 
Belirtildiğine göre Allah Resûlü, Sa’d b. Muaz’la karşılaşmış ve 
tokalaşmıştır. Bu sırada Sa’d’ın ellerinin nasır bağladığını fark etmiştir. Hz. 
Peygamber Sa’d’a bunun nedenini sormuştur. Sa’d da “Ailemin 
geçimini sağlamak için kazma ve kürek kullanıyorum.” demiştir. Bunun 
üzerine Hz. Muhammed onun elini öpmüş ve “İşte bu el, yüce Allah’ın 
sevdiği eldir.” şeklindeki ifadeyi kullanmıştır.  
 
Her dönemde olduğu gibi Hz. Peygamber’in yaşadığı toplumda da 
yoksul insanlar mevcuttu. Ancak Hz. Muhammed yoksulluğu ortadan 
kaldırmak ya da azaltmak için işsiz insanlara iş bulmaya çalışmıştır. 
Örneğin bir gün Ensar (Medineli Müslümanlar) ’dan birisi Hz. 
Muhammed’e gelerek yoksul/fakir olduğunu şikâyet etmiştir. Hz. 
Peygamber ise ona, elindeki parayla bir balta satın alıp vadiye gidip 
odun kesmesini ve kestiği odunları satmasını söylemiştir. Söylenilen 
yapan bu adam, iş sahibi olmuş ve böylece yoksulluktan kurtulmuştur.  
 
Kısacası Hz. Peygamber yoksulluğu yenmede tüketim 
ekonomisi/kültürünü değil de çalışıp kazanma/üretme anlayışını 
geliştirme ve yayma stratejini uygulamıştır diyebiliriz.   
 
Resûlullah’ın yoksullukla mücadelesinin ikinci aşaması, Müslümanları 
helalinden varlık sahibi/zengin kılmaktı. Nitekim kendisi de kıtlık, Boykot 
ve hicretin ilk yılları dışında varlıklı bir hayat sürdürmüştür. Kısacası Hz. 
Peygamber zengin bir insan idi. Bunun göstergeleri ise onun 
ulusal/uluslararası ticaretle uğraşması, çok zengin olan Hz. Hatice ile 
evlenmesi, kabile-devlet başkanlarından gelen hediyeler, sahip olduğu 
hayvanlar, evlendiği her hanıma mehir olarak 40 dirhem vermesi, 
sayıları 10-11 civarında bulunan eş ve bunların çocuklarından oluşan 
kalabalık bir aileyi geçindirmesi, çok sayıda köleyi satın alıp hürriyetine 
kavuşturması, Suffe Ashabı’na yardım etmesi, fakir olan akrabalarına 
yardımda bulunması, evinde çok sayıda misafir/heyet ağırlaması, 
ganimetlerin beşte birine sahip olmasıdır. Nitekim Kur’an-ı Kerim de Hz. 
Peygamber’in zengin olduğuna dikkat çekmektedir: “Seni fakirken 
zengin yapmadık mı?” (Duhâ 93/8) 
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Hz. Peygamber arkadaşlarını da varlıklı olmaya teşvik etmiştir. Bu 
teşviklerin sonucunda Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Sa’d b. Ebî 
Vakkas, Abdurrahman b. Avf, Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b. Avvam 
gibi ileri gelen ve aynı zamanda cennetle müjdelenen sahabîler son 
derece zengindiler. Öyle ki, Hz. Osman sahip olduğu devasa servetiyle, 
30 bin kişiden oluşan ordunun yarısını donatabiliyor, yoksullara sürekli 
yardım edebiliyordu.  
 
Hadisler ve Yoksullukla Mücadele 
Ayrıca şu hadisler de belirtildiği gibi Allah Resulü meşru varlığı/zenginliği 
teşvik etmekte, fakirlikten ise sakındırmaktadır:  
- “Veren el, alan elden daha hayırlıdır/üstündür.”8 
- “(Beden, bilgi, makam, ahlak, para… bakımından) kuvvetli mümin, 

zayıf müminden daha hayırlı ve sevimlidir.”9 
-  “Doğru sözlü ve güvenilir tüccar ahirette peygamberler, sıddıklar ve 
şehitlerle beraber olacaktır.”10 

-  “Takva sahibi bir müslüman için zenginliğin hiçbir mahsuru/sakıncası 
yoktur.”11 

-  “Fakirlik fitnesinin şerrinden Allah’a sığınırım.”12 
- “Servet, bir müslüman için ne iyi arkadaştır. Yeter ki o, servetinden 

fakire, yetime ve yolcuya versin.”13 
- “… Varisleri zengin bırakman, onları muhtaç ve insanlara el açar 

durumda bırakmandan daha iyidir.”14 
-  “Fakirlikten, kıtlıktan, zilletten, zulüm yapmaktan ve zulme 

uğramaktan Allah’a sığınırım.”15 
- “Allah’ım… Bizlere borcumuzu ödemeyi nasip et! Ve bizi fakirlikten 

zengin kıl.” 16 
- Hz. Peygamber bir seferinde “Allah’ım fakirlikten ve küfürden sana 

sığınırım.” şeklinde dua edince bir adam “Ey Allah’ın Resûlü! Fakirlikle 
küfrü denk mi sayıyorsun?” diye sormuştur. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber “Evet.” cevabını vermiştir.17 

 
8  Buhârî, Nafakât/2; Tirmizî, Zekât/38. 
9  Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd İbn Mâce, Sünen, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992, Mukaddime/10. 
10  Tirmizî, Buyû/4. 
11  İbn Mâce, Ticaret/1. 
12  Ebû Dâvûd Süleyman b. el-Eş’âs, Sünen, I-V, İstanbul 1992, Edeb/101; Ebû Abdurrahman Ahmed b. Ali  
     b. Şuayb,Nesâî, Sünenü’n-Nesâî, İstanbul, 1992, İstiâze/14. 
13  Ahmet b. Hanbel, III, 21. 
14  Buhârî, Cenâiz/37. 
15  Ahmet b. Hanbel, II, 540. 
16  Ebû’l-Hüseyin Müslim, Sahîh-i Müslîm, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992, Zikr, 61. 
17  Nesâî, İstiâze/29. 
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- “Yedi engelleyici şeyden önce iyi işler yapmakta acele ediniz: 
Bunlardan biri unutturan fakirliktir…”18 

- “Ümmü Süleym Hz. Peygambere “Ya Resûlullah! Hizmetçiniz Enes; 
onun için Allah’a bir dua etseniz…” şeklinde bir istekte bulundu. Bu 
istek üzerine Allah Resûlü “Allah’ım, Enes’in malını ve çocuklarını 
çoğalt. Ve ona verdiklerini bereketlendir/çoğalt.”19 diye dua 
buyurdu. 

 
Buradan anlıyoruz ki fakirliği ve fakiri öven hadisler mevzudur. Fakirleri öven 
ve Hz. Peygamber’in fakir olduğuna işaret eden sahih hadisler ise Mekke 
döneminin boykot yıllarıyla ilgilidir. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in 
örnekliğinde de anlaşıldığı gibi Müslüman çok çalışıp helalinde varlıklı 
olacak ki başkasına bağımlı hale gelmesin, yoksullara yardım etsin ve 
hayatın her alanında belirleyici olabilsin.  
 
Kısacası Allah Resûlü’nün varlıklı olmayla ilgili fiilî durumu, sözleri ve yakın 
arkadaşlarının maddî durumları, Hz. Muhammed’in yoksulluğu yenmede 
varlıklı/zengin olmayı bir yöntem olarak benimseyip uyguladığını 
göstermesi bakımından önem arz etmektedir.  
 
İslam Peygamberi’nin yoksulluğu yenme stratejisinin üçüncü aşamasında 
ise varlığı yoksullarla paylaşma ahlakı, tasadduk etme ve vakfetme kültürü 
gelmektedir.  Bilindiği gibi Hz. Peygamber çok varlıklı idi. Ancak o, varlık 
içinde fakirler gibi yaşamayı tercih etmiş; sahip olduğu serveti yetim, fakir, 
dul ve kısacası yoksullara dağıtmış, aslında bir anlamda vakıf kurumunun 
temellerini atmıştır. Hz. Muhammed’i örnek alan sahabîler de zenginliklerini 
fakirlerle paylaşmışlardır. Ayrıca Resûlullah, şu sözleriyle de vakfetmeyi-
paylaşmayı teşvik etmiştir: 

- “Veren el, alan elden daha hayırlıdır/üstündür.”20 
-  “Ancak iki kişiye gıpta edilir: Bunlardan birisi,  Allah’ın kendisine 

Kur’ân ihsan ettiği ve gece-gündüz onunla meşgul olan kişi. Diğeri 
de Allah’ın kendisine verdiği malı gece-gündüz demeden fakirlere 
veren kimsedir.”21 

- “Servet, bir müslüman için ne iyi arkadaştır. Yeter ki o, servetinden 
fakire, yetime ve yolcuya versin.”22 

 
18  Tirmizî, Zühd/3. 
19  Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe, 141. 
20  Buhârî, Nafakât/2; Tirmizî, Zekât/38. 
21  Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân/20.  
22  Ahmet b. Hanbel, III, 21. 
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Sonuç 
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Allah Resulü, Kur’an’ın çalışma, kazanma ve 
tüketim ahlakını esas alarak hayatı boyunca çalışmış, helalinden çok varlıklı 
olmuş, varlığını yoksullarla paylaşmış; bu kültürü kendi toplumunda da 
yaygınlaştırmak suretiyle yoksullukla mücadele etmiştir. Ayrıca bu 
mücadelesinde başarılı olmuştur. 
 
Biz Müslümanlar da yoksulluktan kurtulmak ya da yoksulluğu azaltmak 
istiyorsak; çalışma, varlık/zenginlik ve varlığı tüketme 
anlayışımızı/kültürümüzü tekrar gözden geçirmek durumundayız. Pratikte 
yapmamız gereken ise tembellik/asalaklık yerine çok çalışıp üretme; fakirlik 
yerine helalinden varlıklı olma; varlığımızı bencil yani gayr-ı ahlâki bir şekilde 
tüketme yerine onu yoksullarla paylaşma kültürünü oluşturmalı, bu kültürü 
ise eğitim-öğretim, yazılı ve sözlü medya yoluyla yaygınlaştırmaktır. Kısacası 
İslam, Hz. Peygamber ve Müslüman fakirlikle yan yana 
gelemez/getirilemez. Günümüzde genel olarak dünyanın özel de ise 
Müslüman ülkelerin yaşadıkları yoksulluk, İslam dışı din anlayışımız ve 
sömürü/adaletsizliği esas alan iktisadî sistemlerin/uygulamaların bir 
sonucudur. 
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Abstract 
The function of Waqf institution is to contribute towards provision of a social 
security net to those falling within its vicinities. The value proposition of 
Waqf lies in effectively cascading wealth and benefits of resources to the 
neglected or comparatively disadvantaged sectors of an economy. 
Similarly, Waqf is envisaged to support informal economy by responding 
to, and patronizing the un-organized sectors. To this end, it is critical to 
identify the existing gaps in the areas of public and private sectors’ 
spending for Waqf to effectively fulfil its socio-economic objectives. By 
targeting the resource-deficient pockets of the economy on priority basis, 
the utility of Waqf-resources can be maximized, which, in turn, reinforces 
the building blocks of the real economy. 
 
This paper argues that the institution of Waqf needs to adopt a bottom-up 
approach in its socio-economic targets in order to optimize its contribution 
towards real economy in a socially responsible manner. The bottom-up 
approach calibrated with the sense of Islamic social responsibility is based 
in sequencing the progression of Waqf-based benefits-coverage from 
necessities to needs and luxuries as per the hierarchy of maqasid-al-
shariah. By adopting the framework of maqasid hierarchy, a self-
regulatory paradigm can be established for the allocation of awqaf 
benefits more effectively. 
 
The paper critically analyses the moral philosophy, the value proposition 
and functional mechanism of an ideal Waqf followed by pinpointing the 
key policy recommendations to enhance the role of modern Waqf 
institution. Finally, the study argues the merits of consultation mechanism 
for the potential waqif prior to creation of a Waqf in order to maximize the 
contribution of the underlying Waqf benefits. The paper is an outcome of 
a library-based research, and it adopts socio-legal research paradigm for 
the analysis of the available literature. 
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Abstract 
This study focuses on cash waqfs and their relation between Ottoman 
commerce and merchants. The Ottoman Empire became one of the most 
important economic and political powers, particularly from the conquest 
of Istanbul. The Ottomans sustained rapid expansion toward Austria by 
conquering Balkans and Rumelia. This rapid expansion was not only 
depended on higher military technology but also economic organizations 
that promoted commerce under the institutional structure. The cash waqfs 
were one of the main mechanisms of the economic organization of the 
Ottoman Empire. 
 
The primary purpose of this study is to establish a trade route that was 
under the "Pax Ottomana” by focusing on cash waqfs related to 
commercial activities from the beginning of the 16th century. We utilize 
from 73 cash waqfs and their contracts with the socio-economic status of 
their founders. Each waqf included financial support for commerce 
centers as shops, bazaars, caravanserais. It can be understood that 
founders were also active in commercial activities. The combination of the 
locations and merchants provide a commercial zone of the Ottoman 
Empire from Istanbul to East Europe between 1500 and 1900s. 
 

Keywords 
The Ottoman Empire, cash waqfs, Pax Ottomana, Balkans, merchants 
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Abstract 
Traditionally, concentration of Waqf Land utilisations are mostly confining 
to the construction of mosques, grave yards, orphanage centres and old 
folks homes and the likes.  Without doubt those are important and 
significant institutions, however there should also be creative and 
innovative ways of developing Waqf Land while in the meantime not to 
ignore the traditional utilisations of Waqf Land. 
 
Real estate is one of the most effective investment venture, and with 
professionally managed systems and efficient project planning and 
implementations, Waqf Land can yield very good return in both Monetary 
and Non-Monetary. 
 
The potential Real Estate Development of Waqf Land worldwide is 
enormous and without doubt will improve the livelihood of Ummah 
globally and directly alleviate the poverty level of the Muslim Society. 
 
The accelerated demand for housing and other real estate development 
components resulted in tremendous escalation of prices that are beyond 
the affordability of the ordinary people, must be resolved amicably.  The 
escalation of housing prices leads to higher cost of living that resulted in 
lower net disposable income and generally resulted in an increase 
poverty level. 
 
Efficient and effective Real Estate Development of Waqf Land can 
contribute to alleviate the poverty scenario through offerings of more 
affordable real estate development components such as housing, shop 
houses, etc. 
 

Keywords 
Real Estate, Developing, Yield, Efficient and Effective, Net Disposable 

Income, Poverty  
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Abstract 
The primary purpose of this study is to analyze the socio-economic 
structure of cash waqfs located in the Ottoman Rumelia from the 
beginning of the 16th century to the First World War. The changing 
economic and political conditions forced the emergence of new 
institutions in the Ottoman Empire due to the discovery of new trade 
routes, silver and gold accumulation from the New World and new military 
technologies. While the Ottoman Empire changed its tax collection 
mechanisms under the tax-farming institutions, the traditional waqf 
institution changed toward a new form that was based on cash instead 
of assets. In other words, more decentralized institutions and cash waqfs 
became dominant within the economic structure from the 16th century 
until the Tanzimat Era. 
 
At first, I examine contracts of 921 cash waqfs in order to present socio-
economic structures regarding sub-periods that covers 50 year periods. 
Socio-economic structures of waqf founders determine the level of capital 
as well as the location of cash waqfs. Secondly, I establish a comparative 
analysis between the state finance and capital by focusing on their long-
term trends. Besides, this study establishes the data series in terms of 1990 
international Geary-Khamis Dollars and relative values of 2018. 
 

Keywords 
The Ottoman Empire, cash waqfs, state finance, Socio-Economic 

Structure, capital
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Abstract 
Waqf in its different forms has played a significant role in Islamic history and 
reached its peak of glory and prominence during the Ottoman era.  In the 
past Waqf, was the main Social support mechanism, during the glorious 
days of Islam, waqf (Islamic endowment) played a considerable part in 
socio-educational, poverty alleviation and general stability of society. 
Currently, shrinking social security's funds, the importance of waqf comes 
back to surface. The Waqf needs to be revived meeting new world 
challenges. Traditional structures such as real estate as the only or main 
asset needs to evolve. We can look at Stanford University endowment that 
is not based on traditional assets for income, and they have an alternative 
waqf that has yielded superior benefit for the university. Alternative waqf 
structures are needed. If we look currently at millions of meters of real state 
that create zero revenue and need millions more of dollars to reach the 
point of revenue, we need an alternative. This study is proposing Gold 
Waqf managed by Islamic Banks. In addition, the issue of Waqf for areas 
of war, a Gold movable Waqf for areas of conflict/war is an alternative 
waqf, which can be moved to the territory after the war or period of 
instability has ended. The alternative suggested is a Gold Waqf that is 
managed under the custody of Islamic Banks. This has many benefits such 
as Gold Keeps value on the long run, has low maintenance if compared 
to the usual asset of choice for Waqf which is real estate, Gold is always in 
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need, can have capital growth if managed well by Islamic Banks, Can 
generate income from trading in the asset itself, it is movable, and it 
accepts the smallest donation that can be added into the asset starting 
from one gram of gold. 

 
Keywords 

Islamic finance, Gold Waqf, Cash Waqf, Moveable Waqf, Gold reserves 
in OIC countries  



 28 
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Özet 
Hayatın birçok alanında, hem birey ve hem de toplumsal ihtiyaçlarını 
gidermek amacıyla kurulan vakıflar, zamanın ilerlemesi ve ilginin artması, 
ayrıca İslam uygarlığının temel kurumlarından biri olması nedeniyle 
günümüzde de çok büyük bir rağbet görmektedir. 
 
İnsanların eğilimleri göz önünde bulundurularak devlet idarecilerinin ve 
varlıklı kişilerin verdikleri değere göre gelişerek milletlerin sosyal yapısının 
daha sağlam olmasına büyük katkı sağlayan vakıflar, çağlar içinde 
gelişerek günümüze kadar varlıklarını sürdürmeyi başarabilmiş ender 
kurumlardan biri olarak tarihteki önemini korumuştur. 
 

Anahtar Kelimeler 
Örfioğlu vakfı, Diyarbakır 
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Giriş 
İnsanları, vakıf kurmaya iten en önemli neden, kişinin sahip olduğu mal, 
mülk, para, altın ve gümüş gibi değerli eşyaların yokluğa mahkûm ve 
dünya hayatının geçici olmasından ötürü olmuştur. İnsanoğlu, bu 
dünyada ne kadar mal, mülk ve geniş imkânlara sahip olursa olsun ve 
bunların peşinden sürekli koşarsa koşsun, ömür denilen olgunun sınırlı olması 
ve Kutsal Kitap Kur’an-i Kerim’in veciz ifadesiyle: “Her nefis, ölümü 
tadacaktır” hükmüne göre bir gün bitmesi ve sona ermesi nedeniyle 
insanlar, konu üzerine çokça düşünmüş ve eğilmişlerdir zaman zaman… 
 
Bununla beraber, insanın yaratılışında, uzun müddet yaşamak, bu 
dünyadan ayrıldığında ise, insanlara bir eser bırakarak hayırla anılmak, 
öldükten sonra da Allah’ın rızasını kazanmak gibi bir düşünceyle ve hakiki 
bir kul olarak O’nun huzuruna gönül rahatlığıyla gitmek isteği gibi duygular 
da neden olmuştur bu kurumun kurulmasında ve sağlıklı bir şekilde 
oluşmasında. 
 
Ayrıca insanın sahip olduğu inanç ve dinî düşüncenin, yardımlaşmayı 
gerekli görmesiyle, bireydeki vicdanî olan “ihtiyaç halindeki insanlara 
yardım ederek manevi bir haz alma duygusunun” eklenmesiyle kişi, değişik 
bir dünyaya kanat çırpmıştır. Bu dünyada ihtiyaç içerisinde bulunan, 
didinen ve çırpınan birinin yardımına koşmak, vicdanî sorumluluk duyan 
her insan için bir haz kaynağı olmuş ve manevi olarak kendisine 
rahatlatmayı sağlamıştır hep.  
 
Bugün insanlığın bunca sıkıntı, ıstırap ve çile içinde bunalmasının ve gittikçe 
de ufkunun kararmasına neden olan temel duygu, hırs, mal ve mülk 
toplama ve bunu birey emrine vermenin doyumsuzluğundan ötürüdür. 
 
Bunun bilincinde olan kişiler, insan ömrünün bir gün biteceğini, bu 
dünyada sahip olunan her şeyin âhiret hayatını kazanmak için verildiğini 
bilerek, ellerindeki malları ve değerleri, ebedileştirme düşüncesiyle vakıf 
kurmaya yönelmiş, özellikle Müslümanların: “Dünya, âhiretin tarlasıdır” 
düsturundan hareketle, bu dünyada âhiret için yatırım yapma ihtiyacını 
duymuş ve böyle bir düşünce içinde olmuşlardır daima. 
 
İnsanoğlunun dünyadaki yerini, işini ve eserini, tavrını ve etkisini belirleyen 
belli başlı ruh odaklarından bir de, kişinin kendisinin ölümlü oluşunu idrak 
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etmesidir. Dünyaya ve ötesine nasıl bakıyor insan? Budur zamana anlam 
veren, bir içerik sağlayan ve yaradılış hikmetini gerçekleştiren. 
 
Eğer dünyayı uzayda bir yer ve kendimizi de dünyada bir nokta olarak 
düşünürsek ve yaradılışımız, ezelden gelip ebede giden, hayal edilmesi bile 
adeta imkânsız olan zaman karşısında alınacak tavır, İslam dininin, kişiler 
öldükten sonra da, amel defterlerinin kapanmayacağı düşüncesini 
veriyorsa, ayrıca hayırda ve güzellikte yarışmaya çağırıyorsa, ister istemez 
insanı vakıf kurmaya itmiştir. 
 
Diğer yandan, Hazret-i Peygamber’in: “İnsanlar, öldükleri zaman, amel 
defterlerinin kapanmayacağını” (Ahmed Bin Hanbel. (1992). C:2. S.316). 
söylemesi, insanları yardımlaşmaya, hayra ve özellikle de bunu vakıf 
yoluyla gerçekleştirmeye yöneltmiştir.  
 
İslam devletlerinde, özellikle Osmanlı Devleti’nde İslam’ın ve İslam 
uygarlığının bu yöndeki teşviki, tarih boyunca vakıf şeklinde bir 
kurumsallaşmaya gidilmiş, Padişahlar, devlet adamları ve hanedan üyeleri 
başta olmak üzere yüksek makam ve yerlerde bulunan, önemli görevler 
üstlenen, hatta mütevazı alanlarda çalışanlara kadar birçok kişi, vakıf 
kurmakta adeta yarışmış ve bunu gerçekleştirmekten geri kalmamışlardır. 
 
Vakıflar sayesinde, medreseler ve kütüphaneler, bilim ve eğitim kurumları, 
hastaneler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar gibi sağlık ve sosyal yardım 
kurumları yapılmış, suyolları, zarif çeşmeler, sebiller, köprüler ve yollar gibi 
bayındırlık alanında eserler meydana getirilmiştir. Aşevleri ve yoksulların 
yaralanabileceği ve kalabilecekleri yerler oluşturmak suretiyle toplumda 
sosyal denge sağlanmış ve bunun huzur ve mutluluğu yaşanmıştır. 
 
Örfi-Zâde Vakfı’nın Kuruluşu 
Abdurrahman Bin Numan, o günkü adıyla Amid veya Amed, bugünkü 
adıyla Diyarbakır’da, Hicri: 11 Şevval 942/Miladi: 3 Nisan 1536 tarihinde bir 
vakıf kurarak geçici olan mallarını, eski deyimiyle fâni olanı, sonsuzlaştırmak 
amacıyla köklü bir müessese oluşturmuştur. 
 
Malları vakfeden kişi, Yani Numan oğlu Abdurrahman, bu gayrimenkullerin, 
kendilerine atalarından kaldığını ve Amed/Karakuyu Köyü merkezli olarak 
çocuklarının, geçimlerinin sağlanması ve Allah’ın fakir kullarına harcanmak 
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için vakfedildiğini belirtmektedir bu vakfiyede. ( Abdurrahman Bin Numan 
Vakfı, dolap no.50). 
 
Aslında Amed’te bu vakıf kurma düşüncesi, tarih olarak Hicri: 912/Miladi: 
1512 yılına kadar gider. Vakfın kurulduğu o tarihte sınırlı ve belli gelir olarak 
sadece Karakuyu Köyü merkezi ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 
Vakfın gelişme göstermesi üzerine yazıya dökülerek resmileşen tarihte ise, 
vakfa ait mülklerin ve gelir alanlarının genişleyerek artması üzerine tekrar 
yapılandırıldığı ve resmiyet kazanarak kâğıda döküldüğü anlaşılmaktadır. 
 
O dönemde oluşturulan vakıf,  “Şeyh Sadededdin Cebavi adıyla 
kurulmuş”, günümüze kadar ulaşan vakfiyedeki tam ismi ise, ”Es-Seyyid eş-
Şeyh Abdurrahman Bin es-Seyyid eş-Şeyh Numan Bin es Seyyid es-Şeyh 
Said el Hüseyni Bin es-Seyyid eş- Şeyh Ali el-Amedi”dır. 
 
Bazı insanların, öbürlerine göre gelecek hakkında daha duyarlı, olayları 
daha derinden kavrama ve bu olaylar üzerine daha hassasiyetle durma 
sezgisine sahiptirler. Toplumun yazgısını ilgilendiren kararların alınmasında, 
Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli dönemlerinde bu tür insanlar zaman 
zaman ortaya çıkmış, ruhlarda sönmeye yüz tutan medeniyet alevini, 
insanlık aydınlığını, güzellik ve hakikat aşkını canlandırmak görevini 
üstlenerek bazı kurumların oluşmasında büyük hizmetleri olmuştur bu tür 
insanların. 
 
Örfi-Zade Vakfı’nın bazı özellikleri vardır ve bunlar sayesinde vakıf, uzun 
süre ayakta kalabilmiş ve günümüze kadar da işlevini sürdürmüştür. Bunlar 
içinde Şam’da kurulan Sa’dilik Tarikatı’yla özdeşleşmesi ve Anadolu’da 
yayılmaya başlanan bu tarikatın belki de ilk geldiği yerlerden birinin 
Diyarbakır olması da büyük bir etken olmuştur. 
 
Şam’da Sadeddin Cebavi tarafından oluşturulan Sa’diliğin Diyarbakır’da 
yayılması ve tekkesinin kurulmasına dair Örfi-Zade vakfiyesinde oldukça 
önemli bilgiler mevcuttur.  Bu vakfiyede, verilen bilgiler, hem Sa’dilik Tarikatı 
ve hem de bu bölgedeki tekkelerin oluşması ve yaygınlaşması konusuna 
ışık tutmaktadır bize. 
 
Örfi-Zade vakfiyesinde: “Karakuyu Köyü ile Talay ve diğer mezraların 
gelirleri hayratımdan olmak üzere Sa’diyye Şeyhi ve Mütevellisi tarafından 
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bütün evladımın fakirleri ile birlikte harcanacaktır” denilerek bölgede 
Sa’diyye’ye ait tekkenin varlığına açık olarak işaret edilmektedir.  
 
Abdurrahman Bin Numan vakfı, İmam-i A’zam Ebu Hanife’nin belirtiği 
hukukî kurallara göre tescil edilmiştir. Hatta Diyarbakır ehli, çoğunluk olarak 
Şafii mezhebine mensup olmakla beraber, Örfi-Zadeler, Hanefi mezhebine 
göre ibadet ve muamelatını yürütmüşlerdir.  
 
Benim yetiştiğim dönemlerde anne tarafından dayılarımız olan Şeyh 
Muhammed ve Şeyh Hüseyin’in, Mehmediyan köyündeki yaşamlarında 
Hanefi Mezhebi’nin kurallarına göre ibadetlerini yapmaları benim dikkatimi 
çekmiştir hep. Çünkü Diyarbakır merkez halkı, Hanefi, Köylüler ise Şafiidirler.   
 
Ancak bu vakıf, gelirlerinin büyük bir kısmı, evlattan evlada geçmek 
suretiyle oluşturulduğundan, eski deyimiyle “Zürrî-Ehlî”, yani “EVLATLIK” bir 
vakıf özelliğini taşıyarak günümüze kadar gelmiştir. 
 
Arapça olarak kaleme alınan vakfiyede, “Soydan soya, nesilden nesile, 
kuşaktan kuşağa ve çağdan çağa evlada geçmek suretiyle” şeklinde bir 
ifadeyle düzenlenmiştir Örfi-Zâde vakfiyesi. Bunun dışında vakfiyenin bir 
bölümünde, “Mülk edinme (temellük) ve mülk olarak verme (temlik) yolu 
ile edindiğim, köy, mezraa, akar, dükkân, ev ve bu belgede yazılı olan her 
şeyi bütün asırlarda batın (soy) tertibi üzere en olgun ve en akıllı olan 
çocuklarıma ve çocuklarımın çocuklarına vakfettim” diyerek vakfın 
evladiyelik olduğunu vurgulanmış ve yararlanma (İntifa’) hakkının 
çocuklarına ait olduğunu belirtilmiştir. 
 
Abdurrahman Bin Numan vakfiyesinde, hayatta olduğu sürece vakfın 
işlerine bakma görevinin (tevliyet), kendisinde olduğu, vefatından sonra 
ise, bu görevi eski deyimiyle “batın tertibi”, yani soy esasına göre 
çocuklarının üstlenmesini şartı koşulmuştur. Osmanlı hukuk düzeninde buna 
“meşruta mütevelli” denilmektedir.  
 
Abdurrahman Bin Numan vakfiyesinde dikkat çeken en önemli nokta: 
“Yararlanma hakkının sadece erkek çocuklarına ait olduğu, vakıf 
gelirlerinin erkek çocuklar arasında eşit şekilde bölüştürülmesi gerektiği şart 
koşulmuştur. Kızların ise, sadece nafaka ve giysi hakkının olduğu belirtilerek 
erkekle kızlar arasında eşit şekilde yararlanma esası pek benimsenmemiştir.  
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Bu vakfiyede, vakıf gelirlerinin dağıtımı şu şekilde şarta bağlanmış ve 
kuşkuya yer bırakmayacak şekilde düzenlenmiştir. 

1- Vakfın geliri, önce vakfın bakım ve onarımı için harcanacaktır. 
Böylece bu vakfın uzun ömürlü olması sağlanacaktır. 

2- Üç aylar diye adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarında 
3 batman (takriben 24 kilogram.) bal helvası yapılıp 
dağıtılacaktır. 

3- Erkek çocuklardan doğma kız çocuklarının nafaka ve giysileri, 
vakıftan karşılanacaktır. Böylece muhtaç durumdaki kız 
çocuklarının ihtiyaçları karşılanmış olacaktır. 

4- Fakir ve yoksullara, ilim, ibadet ve iyilik yapmaya yönelik öğretim 
için harcama yapılacaktır. 

5- Vakfın geriye kalan miktarı erkek çocukları arasında eşit şekilde 
paylaşılacaktır. 

 
Bu durumda, vakfiyede yer alan “erkek çocuklarından olan kız 
çocuklarının evlatlarına ise her hangi bir şey verilmeyecektir” şeklindeki 
ifadeden açıkça anlaşılan, kız çocuklarından doğan çocuklar, kapsam 
dışında tutulmuştur. 
 
Ayrıca Abdurrahman Bin Numan vakfiyesindeki: “Öncelikle vakfımın 
fakirlerine, sonra da Müslüman ve salihlerden olan fakirlere harcanmak 
üzere vakfettim” şeklindeki ifadeyle bu vakfın sağlam temeller üzerine bina 
edildiği rahatlıkla söylenebilir. Hayat, bir bakıma yeni doğuşu sezmektir ve 
her işi ona ayarlamaktır. Dedemiz Abdurrahman bin Numan, adeta 
geleceği gören gözlere sahiptir. 
 
Biz de anne tarafından mensubu olduğumuz Örfi-Zade Vakfı’nın “kız 
çocuklarının çocuklarına herhangi bir harcamadan pay verilmeyecektir” 
hükmüne binaen maddi bir yaralanma olmasa da manevi bir hazzın 
sahibiyiz.  
 
Günümüzde vakfiyede geçen, “oğul, evlat” anlamına gelen Farsçadaki 
“zade” kelimesi zamanla değiştirilerek “Örfi-Zade Vakfı” yerine “Örfioğlu 
Vakfı” şekline evrilmiş ve varlığını bu isimle sürdürmüştür Cumhuriyet 
Dönemi’nde... 
 
Bu vakıfla ilgili ilginç olan başka bir durum ise, Abdurrahman Bin Numan 
evladından Şeyh Yunus Efendi’nin şeyhlik yapmasından ötürü Yunus Baba 
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Tekkesi olarak anılan Örfi-Zade Tekkesi’ne, daha sonra Şeyh Ömer post-
nişin olmuştur. Diyarbakır Ulu Camii’nin arkasında bulunan ve Rufâi Tarikatı 
ayininin icra edildiği yer olarak bilinen bu tekkenin arsasına İsmet Paşa 
İlkokul’u yapılmış ve adeta zoraki ve ceberutça bir şekilde vakıftan alınarak 
el konulmuştur. 
 
Başlangıçta aile, Sa’dilik tarikatına mensup iken, tarikatın ayin, zikir ve 
virtlerinin Rufâiyye’yle de aşağı yukarı aynı minvalde olduğundan 
Diyarbakır’daki Örfi-Zade Tekkesi’ndeki Sa’dilerin, son zamanlarda Rufailik 
zikir ve virtlerini benimsedikleri, icra ettikleri ve sürdürdükleri anlaşılmaktadır. 
 
1940’li yıllarda Tek Parti döneminin ceberut idaresi, birçok vakfın malına el 
koyduğu gibi Örfioğlu Vakfı’nın mallarına da el koymuş ve bu tekkeye de 
çok cüzi bir fiyat biçerek vakıf yöneticilerini bu meblağı almaya zorlamış ve 
mecbur bırakmışlardır. Kırk katır mı kırk satır mı hikâyesi…  
 
1940’lı yıllara kadar zaviye ve tekkeler kapanmasına rağmen burada halka 
ve ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtılmış ve adeta bir aş evi görevini 
üstlenmiştir. Ancak Tekke, daha sonra yıktırılmış ve arsasına İsmet Paşa 
İlkokulu yapıldığından, bugün sadece çeşmesi ayakta kalabilmiştir. 
 
İslam toplumlarında bireyin ihtiyacını karşılamak için vakıf olarak ortaya 
çıkan bu kurum, Batı dünyasına da örnek oluşturmuştur. İhtiyaç halinde 
olan bireye yardım ve kendi evlatlarını da hayra teşvik amacıyla 
oluşturulan vakıf kurumu, milletlerin sosyo-kültürel yapısı, eğilimleri ve 
kalıcılığı sağlamak suretiyle, varlıklı kişilerin benimsediği, önemsediği ve 
değer verdiği için, gelişerek hemen hemen yaşamın her alanına yayılmış, 
önemli bir fonksiyon icra etmiş ve büyük bir işlev görmüştür daima. 
 
Denilebilir ki, İslam Tarihi’nde bazı aksaklıklarına rağmen, vakıfların, birçok 
yönüyle zirveye çıktığı ve tavan yaptığı devir, Osmanlı dönemi olmuştur. Bu 
dönemde, hayatın birçok alanında çeşitli vakıfların oluşturulduğu, 
insanların ihtiyaçlarını gidermek için büyük bir özveri ve sorumlulukla dini 
tarafı ağır basan insani yardımlaşma görevinin tam anlamıyla yerine 
getirildi söylenebilir. 
 
Osmanlı döneminden kalma, özellikle evladiyelik vakıflardan birisi olan ve 
Kürdistan mıntıkasında en uzun ömürlü yaşayanı kuşkusuz, Örfioğlu 
Vakfı’dır. Başlangıçta temas ettiğimiz üzere Abdurrahman Bin Numan 
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tarafından Hicri: 942/ Miladi: 1536 yılında kurulan bu vakıfın kuruluş tarihi 
göz önüne getirilirse, Diyarbakır’da günümüze kadar 500 yüz yıldır süren ve 
işlevini hakkıyla yerine getiren yegâne vakıf özelliğine sahip büyük bir örnek 
olmuştur.  
 
Çocuklarının geçimini sağlamak ve Allah’ın yoksul kullarına harcanmak 
üzere kurulan ve çağlar boyunca çeşitli isimlerle anılan Örfioğlu vakfı geliri, 
zamanla artarak, çok sayıda menkul ve ğayr-i menkuller olmak üzere, köy, 
mezra, dükkân, değirmen, ev ve benzeri yerlerin teberruuyla zenginleştiği 
ve amacı doğrultusunda kullanıldığı görülmekte, bunun da memnuniyet 
verici bir durum olduğu, rahatlıkla söylenmekte ve görülebilmektedir. 
 
İlk vakfeden kişi, yani Numan oğlu Abdurrahman’ın son derece bilgili ve 
âlim olduğu, vakfın asırlarca yaşaması için hiçbir kuşkuya yer 
bırakmayacak tarzda vakfiyeye, tevliyet, yani yönetim, denetim ve 
harcamalarına açıklık getirerek bunları yazıya döktüğü, ayrıca Sa’diyye 
Tekkesi’ Şeyhliğinin de, aynı kişi tarafından yürütülmesini, önemli bir şart 
olarak belirttiği bu durumun, takdirle ve önemle anılacak bir öngörü 
olduğu, rahatlıkla ifade edilebilmektedir. 
 
Eski deyimiyle tevliyet, yani vakıf işlerine bakma vazifesi, asırlar boyunca 
soy düzenine göre, neslinin erkek evladının “en akıllı ve en olgununun 
yürütmesini” şart koşulması, bu vakfın sürekliliğini sağlamada ve günümüze 
kadar gelmesinde önemli bir rol oynamıştır.  
 
Diyarbakır’da “ÖrfioğluVakfı” olarak bilinen ve anılan Abdurrahman Bin 
Numan Vakfı’na, kuruluşundan itibaren tarihi süreç içinde birçok isim 
verilmiştir. Bu isimler, özellikle mütevellilerin (vakfı idare eden kişilerin) ve 
Sa’diyye Tarikatı Şeyhlerinin  isimleriyle özdeşleşmiş ve onlara izafe edilerek 
kullanıla gelmiştir.. (Yasin Yılmaz, 2012) 
 
Osmanlı Devlet kural ve geleneğine göre, ilerleyen zamanlarda vakfın 
hem mütevellilerine hem de diğer görevlilerine Dersaadet, yani 
İstanbul’daki merkezi yönetim tarafından çeşitli beratlar verilmiştir. Padişah 
değişikliğinde ise, bu beratlar zaman zaman yenilenmiştir. Bu durum bize, 
Osmanlı Vakıf Hukuku’nun ne kadar sağlam bir sistem üzerine kurulduğunu 
ve işlediğini göstermektedir 
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Günümüzde Abdurrahman Bin Numan vakfı (Örfioğlu Vakfı), Diyarbakır’da 
varlığını sürdürmekte, ancak çok köklü bir vakıf olmasına karşılık, birçok 
nedenlerle vakfedilen ve gelir sağlayan malların ve yapıların büyük bir 
kısmını, gerek teknolojik gelişme ve gerekse Cumhuriyet’in ilanından 
sonraki zamanlarda, özellikle Tek Parti dönemindeki ceberut baskı ve 
zoraki uygulamalardan ötürü, işlev ve fonksiyonlarında aksamalar 
meydana gelmiştir. 
 
Vakıf, taşınmazlarının büyük bir kısmını kaybetmesine rağmen, 
günümüzdeki mevcut gelirleriyle büyük ve varlıklı bir vakıf olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Şayet vakfiyede belirtilen gayr-i menkul ve yerlerin tamamı bu 
vakfın elinde kalmış olsaydı, büyük bir holding gibi gelire ve mala sahip 
olacaktı. Böyle bir durumda, hem hayır işlerine ve iyiliğe harcamada çok 
yararlı işler yapacak ve hem de bu vakfa ait ailelerin, mensup ve 
sahiplerinin yaşamları farklı olacaktı.   
 
Son çıkan Vakıflar kanununa göre, vakıfların yönetimiyle ilgili düzenlemede 
“Tevliyet” yerine, yöneticilik kurumu getirilmiştir. Bu kanuna göre, 
“Mütevelli” yerine, yöneticilik sistemine geçilmiş, ayrıca yönetici 
yardımcılığı makamı oluşturulmuştur. Böylece vakfın yönetimi bunlara tevdi 
edilmiş, fakat denetim görevi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
sorumluluğuna verilmiştir. 
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Özet 
Türkler Anadolu’ya geldiklerinden itibaren bu coğrafyada vakıf 
kurmuşlardır. İlk vakfiye belgesi 1041 yılına aittir. Osmanlı Devleti kuruluşu 
itibariyle Anadolu’da kurulan bir devlettir. Bugünde Anadolu 
coğrafyasında Türk hakimiyeti devam etmektedir. Anadolu’da bir şehri 
incelemek bize o şehir tarihi hakkında bilgi verdiği kadar günümüze de 
aktaracak bilgiler sunmaktadır. Bu nedenle ticaretin ön planda olup 
geliştiğini düşündüğümüz bir şehri kurulan vakıflar ve para vakıfları 
bağlamında araştırmanın önemli olduğu kanaatindeyiz. 
 
Bu çalışmada Anadolu’nun tam ortasında bulunan Afyonkarahisar 
seçilmiştir Afyonkarahisar ilimiz dünde bugünde ticaret yolların kesiştiği bir 
coğrafyada yer almaktadır. Bu şehirde kurulan vakıflar ve seçilen örneklem 
dahilinde para vakıfları incelenecektir.  
 
Bu şehirdeki Osmanlı döneminde kurulmuş olan vakıfların vakfiye 
kayıtlarına Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Kültür Tescil Dairesi Başkanlığı 
Arşivi’nden ulaşılmıştır. Bu arşivdeki Afyonkarahisar ilinde kurulan vakıfları 
da kapsayan vakfiye belgeleri Anadolu Vakfiye Defterleri (578-619) olarak 
tasnif edilmiş defter serisinden seçilecektir. Bu defterlerde 11.697 adet 
vakfiye kaydı bulunmaktadır. Bu vakfiyelerin tümünü incelemek ve özellikle 
para vakıflarını seçmek kısa bir zamanda hayli zor bir çalışma 
gerektirdiğinden, vakıfların kurumsal olarak değişiminin yaşandığı yıl olan 
1826 Şer’iye ve Evkâf Nezâreti’nin kuruluşu sonrası kayıtlar incelenmiştir. 
Vakfiye seçimi rastgele yapılarak, bu vakfiyelerin içerisindeki para vakıfları 
incelenerek analiz edilecektir. 
 

Anahtar Kelimeler 
Anadolu Şehirleri, Afyonkarahisar, Vakıflar, Para Vakıfları. 
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Giriş 
Vakıf, kelime olarak Kamûs-i Türkî sözlüğünde “hapsetmek, alıkoymak, 
durdurmak” anlamlarına gelmektedir. Terim olarak, “menfaati kullara 
olmak üzere bir malı kendi mülkünden çıkarıp Allah yolunda hapsetmek” 
demektir. Hukukî manada ise; “bir şeyin faydalanma hakkının veya 
mülkiyetinin kamu yararına tahsis edilerek devamlı olarak başkalarının mülk 
edinmelerini engellemek; yani mülkiyetin, Allah’ın rızasını kazanmak ve 
insanlara faydalı olmak gayesiyle kamu yararına tahsisi” demektir. Türkçe 
’de vakıf şeklinde telaffuz edilen “vakf” kelimesi, Arapça bir kelime olup 
duruş, durma, hareketten kalma, alıkoyma, durdurma gibi manaların 
yanında bir mal ve mülkü satılmamak şartıyla bir hayra tahsis etme 
anlamına da gelmektedir.23 
 
Vakfın bir çeşidi olan para vakfı; kuruluş sermayesinin bir kısmı veya tamamı 
nakit paradan oluşan vakıftır diyebiliriz.3 Osmanlı’da genel kabul görmüş 
olan bu tür vakıflar, vakfiyesinde belirtilen şartları gerçekleştirmek için 
tasarrufu altındaki parayı, kendine has usullerle borç vererek suretiyle elde 
ettiği geliri, vakfiye şartlarına göre harcayan bir finans kurumudur.  
 
Bugün Osmanlı vakıfları hakkında bilgi edinebileceğimiz zengin bir arşive 
sahip olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, aynı zamanda Büyük Selçuklu, 
Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nden kalan vakıfları da yöneten bir 
kurumdur. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA) içerisinde günümüze 
ulaşmış vakfiyelerin, senetlerinin birçoğu tasnif edilerek defterlere 
kaydedilmiş ve bu kayıtlar dijital ortama aktarılmıştır. Bu arşiv, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü logosunda yer aldığı üzere, 1048 yılından bu yana 
kayıtları tutulan vakfiye belgeleri ile, ülkemizdeki en eski sosyal bilim 
arşividir.4 Vakfiyeler, VGMA vakfiye defterlerinde İstanbul, Mücedded 

 
23 Şemseddin Sami, Kamus-ı Türkî, (İstanbul: Yeditepe Yayınları, 1996), 1495-1496; Bahaeddin Yediyıldız, 18. 
yüzyılda Türkiye’de Vakıf  Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi, (Ankara: TTK, 2003), 8; Nazif Öztürk, Menşei ve 
Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar, (Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1983), 27. Vakıf terim ve ıstılahları 
için bkz. Ömer Hilmi Efendi, İthaf-ül-Ahlâf fi Ahkâm-il Evkaf, (Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1977), 
13-17; Elmalı M. Hamdi Yazır, Ahkâmul-Evkaf (Elmalılı M. Hamdi Yazır Gözüyle Vakıflar), Hazırlayan: Nazif Öztürk, 
(Ankara: TDV Yayınevi, 1995), 49-63; Ali Himmet Berki, Vakfa Dair Yazılan Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda 
Geçen Istılah ve Tâbirler, (Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1966). 3 Murat Çizakça, Risk Sermayesi 
Özel Finans Kurumları ve Para Vakıfları, (İstanbul: İlmi Neşriyat, 1993), 67. 4 Türklerin Anadolu’ya gelişiyle H.440 / 
M.1048 yılında Erzurum Pasinler’de bulunan ilk vakıf (vakfiye) belgesi için bkz. Halil Divani bin Mehmed Cihangir 
(Yağan Paşa, Yağan Baba Zâviyesi) Vakfiyesi, VGMA 606/74, 102.; günümüzde bu tarif Vakıflar Genel 
Müdürlüğü logosu olarak da kullanmaktadır. Ayr. Bkz. Hasan Yüksel, “Vakfiye”, DİA, C. 42, İstanbul, 2012, 467-
469.; Hamza Keleş, Erzurum Vakıfları: H. 988 (M. 1580-1581) Tarihli Evkaf Defterine Göre, (Ankara: Gündüz Eğitim 
Yayıncılık, 2006), 11-13.  
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Anadolu, Küçük Evkâf, Haremeyn Mukâta’a, Haremeyn, Rumeli ve 
Müstakil Vakfiye Defterleri şeklinde tasnif etmiştir.24   
 
Bu çalışmada yukarıdaki defter serilerinden Mücedded Anadolu Serisi 
(578-619), olarak sınırlandırılmış defter serisi seçilmiştir. Bu defterlerde 11.697 
adet vakfiye kaydı bulunmaktadır. Buna göre; 19. yüzyıl öncesi 3.945 adet 
vakfiye kaydı, 1800-1826 yılları arasında ise 337 adet vakfiye kaydı ve 1826-
1926 arası ise 7405 vakfiye kaydı bulunmaktadır. Dönem olarak 1826 sonrası 
seçildiğinden, bu defterlerdeki 4.292 adet vakfiye kaydı, bu çalışmanın 
dönemi dışındadır. Ayrıca bu defterler Osmanlı dönemini kapsamakta 
olup, Cumhuriyet dönemi vakfiyeleri çalışmanın kapsamı dışındadır.  
 
Anadolu Defterleri ağırlıklı olarak; İstanbul’un Anadolu yakasından 
başlayıp günümüzde Irak, Suriye, Lübnan Mısır, Ürdün, Libya, Azerbaycan, 
Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna, Kırım ve Kıbrıs'tan oluşan coğrafyaya ait 
kayıtları kapsamaktadır. Bu defterlerde Rumeli'de kalan vilâyet ve 
kazalarda kurulan vakfiyelere de rastlanmaktadır. Bunun sebebi, bazı 
vakıfların hem Anadolu hem Rumeli’de akar ve hayrâtının bulunması ya 
da vakfın tescîl edildiği kadılığın Anadolu vilâyetlerinden birinde 
bulunmasıdır. 
 
Afyonkarahisar Şehri ve Vakıfları  
Afyonkarahisar şehri Osmanlı idaresinde; Karahisar-ı Sahib Sancağı adıyla 
1428 yılında Anadolu eyaletine bağlı iken 1841-1867 yılları arasında 
Hudâvendigar (Bursa) eyaletine, 1867 yılından 1918’e kadar 
Hudâvendigar vilayetine bağlı bir sancak olarak Osmanlı Devleti idari 
yapısı içinde yer almıştır. 1924’te ise vilayet olarak Afyonkarahisar adıyla 
günümüze kadar gelmiştir.6   
 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1986 yılında hazırlanan İl İl Vakıflar 
adlı eserde elde edilen verilere göre Afyonkarahisar’da Osmanlı 
dönemine ait vakıfların toplam sayısı 81 adet olarak belirtilmektedir. Bu 
vakıfların 74 tanesi Mazbut, 7 tanesi Mülhak vakıf olmakla beraber 1970 
tarihli 903 sayılı kanun ile kurulan vakıfların sayısı ise 20 adettir. 25 Bu 

 
24 Mevlüt Çam, “Vakıf Medeniyeti ve Vakıf Kayıtlar Arşivi” Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve 
Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı (Ankara: Yayınevi, Yıl), s. 452. 6 Feridun Emecen, 
“Afyonkarahisar”, DİA, C. 1, İstanbul, 2010, 443 446.; Tahir Sezen, Osmanlı Yer Adları, Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, Ankara 2017, s.10.  
25 Afyonkarahisar’da Osmanlı Döneminde 88 cami, 18 mescit, 13 türbe, 1 yurt binası, 3 arsa, 1 tarla, 1 tuvaletin 
hayrat olarak, 2 bina, 14 mağaza, 50 dükkân, 3 hamam, 21 arsa,9 ev, 1 değirmen, 5 tarla, 1 İşhanı, 1 
kervansarayın akar olarak Mazbut vakıflarca; 2 cami, 1 medresenin hayrat olarak 5 han, 8 ev, 3 hamam, 3 bağ, 
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çalışmanın kapsamı olan 1826-1926 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da 
200 adet vakıf kaydına ulaşılmaktadır.26 Bu vakıfların dağılımı ilçelere göre 
ekteki tablodaki gibidir. 
 
Tablo 1: Afyonkarahisar’da kurulan Vakıfların Merkez/İlçelere göre 
dağılımı 

 

 
 
 
 

 
1 tarla, 1 bahce,3 arsa, 4 dükkân ve 1 deponun akar olarak Mülhak vakıflarca vakfedildiği bildirilmiştir. Bkz: 
İbrahim Ateş, Abdülkerim Erdoğan, İl İl Vakıflar ’86, Renk Ofset, Ankara 1986, s. 46.  
26 VGMA VAYS sistemi.  
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Bu vakfiyelerden rastgele örnekleme ile 20 vakfiye seçilerek incelenmiştir. 
Buna göre seçilen vakfiyelerin aşağıdaki gibidir. 
  
Tablo 2: 1826-1926 yıllarında Afyonkarahisar İlinde İncelenen Vakfiyeler  

Sıra  VAKIF ADI  Hicri  Miladi  İLÇE  Mevkufe  

1  Mehmed Dilaver Paşa (Dilaver Paşa)  1255  1839  Merkez  Dükkan  

2  Mustafa bin Receb  1288  1871  Merkez  para  

3  Ömer Ağa bin Abdullah  1288  1871  Merkez  para  

4  Ali Efendi bin Abdullah bin Ali  1289  1872  Merkez  para  

5  Veli bin Osman  1293  1876  Sandıklı  para  

6  Eyyub Ağa bin Mehmed  1296  1879  Şuhut   para  

7  Cafer bin Ahmed  1299  1882  Emirdağ   para  

8  Mahmud Ağa bin Abdullah  1299  1882  
  
Emirdağ   para  

9  Ahmed Ağa bin Ali  1299  1882  Bolvadin  para  

10  İsmail Ağa bin İsmail  1300  1883  Bolvadin  para  

11  Mustafa Ağa bin Mustafa  1300  1883  Sandıklı  para  

12  Mustafa Ağa bin Mahmud  1303  1886  Şuhut   para  

13  Adil bin Yusuf  1327  1909  Merkez  para  

14  Ömer bin Ali  1330  1912  Dinar  para  

15  İbrahim Efendi bin Mehmed Efendi  1331  1913  Merkez  para  

16  
Ali bin Murtaza (Ali Ağa bin Murtaza)  

1332  1914  Emirdağ  para  

17  Hüseyin bin Murad  1333  1915  Emirdağ  para  

18  Osman bin Ahmed  1334  1916  Sandıklı  para  

19  Ali bin Halil İbrahim  1337  1918  Dinar  para  

20  Hüseyin Ağa bin Hüseyin  1325  1907  Merkez  para  

  
İncelenen bu vakıflardan 19 tanesi para vakfı olup bu para vakıflarının 
özetleri şu şekildedir.  
 
1- Hüseyin Ağa ibni Hüseyin Vakfı  

1325/1907 tarihli vakfiyeye27 göre Afyonkarahisar’ın Şuhut Kazasının Kulak 
Köyü sakinlerinden Hüseyin Ağa bin Hüseyin, 2000 kuruşu mütevelli Ömer 

 
27 Hüseyin Ağa bin Hüseyin Vakfiyesi, VGMA, 597/79, s. 106.  
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Ağa Bin Yusuf’un ikrarıyla vakfetmiştir. Bu 2000 kuruşun %15 oranı ile istirbah 
ve istiğlal olunup elde edilen gelir Kulak köyü Cami Hatibine, Caminin 
tamiri için sarf edilmesi şart koşulmuştur.  
 
2- Ali Oğlu Ahmed Ağa Vakfı    

1299/1882 tarihli vakfiyeye28 göre Afyonkarahisar’ın Bolvadin Kazasının 
Karabağdere Köyü sakinlerinden Ahmed Ağa ibni Ali, 2000 kuruşu 
mütevelli Mustafa Efendi ibni İbrahim’in ikrarıyla 2000 kuruş vakfetmiştir. 
Vakfedilen meblağ %15 oranı ile istirbah olunarak elde edilen gelirin 100 
kuruşu Karabağdere Köyü Cami Hatibine, 100 kuruşu Caminin İmamına ve 
50 Kuruşu Müezzine sarfedilmesi, kalan gelir ise “asl-i mali mevkufa zamla” 
kullanılması şart koşulmuştur.  
 
3- Abdullah bin Ali Vakfı  

1289/1872 tarihli vakfiyeye29  göre Afyonkarahisar’ın Bolvadin 
Kaymakamlığına bağlı İshaklu Kazasının Üçkapı köyü sakinlerinden Macarlı 
Ali Efendi ibni Abdullah bin Ali, 1500 kuruşu mütevelli Hafız İbrahim Efendi 
ibni Süleyman’ın ikrarı ve takririyle vakfetmiştir. Bu meblağın %15 oranı ile 
istirbah olunacağı ve elde edilen gelirin 100 kuruşu Üçkapı köyü Cami 
Hatibine, 125 kuruşu Caminin tamirine sarf edilmesi istenmiştir.     
 
4- Cafer bin Ahmed Vakfı  

1299/1882 tarihli vakfiyeye30göre Afyonkarahisar’a bağlı Aziziye (Barçınlı) 
İlçesindeki Kırkpınar Köyü sakinlerinden Cafer bin Hacı Ahmed, 600 kuruşu 
malından ifraz ederek Kırkpınar köyü Cami mütevellisi Seyfi Oğlu Süleyman 
bin Recep’in ikrar ve takririyle vakfetmiştir. Vakfedilen meblağ %15 oranı ile 
istirbah olunarak elde edilen gelirin Kırkpınar köyü Cami Hatibine verilmesi 
şart koşulmuştur.  
 
5- Mehmed Oğlu Eyyüb Ağa Vakfı  

1296/1879 tarihli vakfiyeye31 göre Afyonkarahisar’a bağlı Şuhut Kazasına 
bağlı Artigan Köyü sakinlerinden Eyyüb Ağa ibni Mehmed, 1000 kuruşu, 
mütevelli Hasan Ağa Ali bin Hüseyin’in ikrar ve tasdikiyle vakfetmiştir. Bu 

 
28 Ali oğlu  Ahmed Ağa Vakfiyesi, VGMA, 589/344, s. 208-209.  
29 Abdullah bin Ali Vakfiyesi, VGMA, 587/300, s. 246.  
30 Cafer bin Ahmed Vakfiyesi, VGMA, 586/169, s. 181-182.  
31 Mehmed Oğlu Eyub Ağa Vakfiyesi, VGMA, 586/201, s.208.  



 44 

1000 kuruş; %15 oran ile istirbah olunarak, Artigan Köyü hatibine teslim 
edilmesi istenmiştir.   
 
6- Hacıveli ibn Osman Vakfı  

1293/1876  tarihli  vakfiyeye32 göre Afyonkarahisar’ın Sandıklı  Kazasına 
bağlı Aşağıkocaviran köyü (Cuma Mahallesi) sakinlerinden Hacıveli ibni 
Osman, 1000 kuruşu mütevelli Kadıoğlu Ahmet bin Ömer’in ikrarı ve 
takririyle vakfetmiştir. Bu 1000 kuruşun %15 oranı ile i’mal ve istirbah 
olunacağı ve elde edilen gelirin Aşağıkocaviran köyündeki caminin   
hatibine verilmesi şart koşulmuştur.  

  
7- İsmail Ağa bin İsmail Vakfı  

1300/1883 tarihli vakfiyeye33 göre Afyonkarahisar’ın Bolvadin Kazasına 
bağlı Karamuk köyü civarında Deve Deresi denilen yerde mukim olan 
İsmail Ağa ibn İsmail, 2000 kuruşu, mütevelli Daveroğlu Ömer Ağa ibn 
Osman’ın ikrarıyla vakfetmiştir. Bu 2000 kuruş %15 oran ile istirbah olunarak 
elde edilen gelirin 100 kuruşu Deve Deresi köyüne bağlı Bulanık Mahallesi 
Camii Hatibine, 100 kuruşu İmamına ve 50 kuruşu Müezzine verilmesi şart 
koşulmuştur.  
 
8- Mahmud Ağa bin Abdullah Vakfı  

1299/1882 tarihli vakfiyeye34göre Afyonkarahisar’ın Aziziye (Perçinli) 
Kazasına bağlı Sarıkavak köyü sakinlerinden İsmail Bey oğlu Mahmud Ağa 
bin Abdullâh, 1000 kuruşu, oğlu ve vakfın mütevellisi olan İsmail bin 
Mahmut’un ikrarıyla vakfetmiştir. Bu 1000 kuruş %15 oran ile istirbah 
olunarak elde edilen gelirin oğlu İsmail Efendi’ye, mütevelli ve Cami Hatibi 
olması şartıyla teslim edilmiştir.   
 
9- Mustafa Ağa bin Mahmud Vakfı  

1303/1886 tarihli vakfiyeye35 göre Afyonkarahisar’a bağlı Şuhut Kazasından 
İçekli Köyü sakinlerinden Hatunlu oğlu Mustafa Ağa ibn Mahmud, 2000 
kuruşu malından ifraz ederek, Kayalar Mahallesi ahâlisinden mütevelli Alî 
Ağa ibn Hacı Mehmed’in ikrar ve takririyle vakfetmiştir.  Bu 2000 kuruş %15 

 
32 HacıVeli ibn Osman Vakfiyesi, VGMA, 587/3-1/194, s. 159-160.  
33 İsmail Ağa bin İsmailVakfiyesi, VGMA, 586/18, s. 12-13.  
34 Mahmud Ağa bin Abdullah Vakfiyesi, VGMA, 586/48, s. 68-69.  
35 Mustafa Ağa bin Mahmud Vakfiyesi, VGMA, 586/30, s. 39-40.  
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oran ile istirbah ve istiğlal olunarak elde edilen gelirin İçekli Camii Hatibine 
verilmesi şart koşulmuştur.  
 
10- Mustafa Ağa bin Mustafa Vakfı  

1300/1883 tarihli vakfiyeye36 göre Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı Kazasına 
bağlı Belkavak köyü sakinlerinden Mustafa Ağa ibni Mustafa, 2000 kuruşu 
mütevelli Veliyüddin ibni Mustafa’nın ikrarı ve takririyle vakfetmiştir. Bu 2000 
kuruşun %10 oranı ile istirbah olunacağı ve elde edilen gelirin 300 kuruşu 
Belkavak köyü Cami Hatibine verilmesi ve gelirden fazla kaldığı takdirde 
Caminin tamiri için sarf edilmesi istenmiştir.  
 
11- Receb bin Hüseyin Vakfı  

1288/1871 tarihli vakfiyeye19 göre Afyonkarahisar’ın Şuhut Kazasına bağlı 
Arzlı köyü sakinlerinden Mustafa bin Receb bin Hüseyin, 1000 kuruşu, 
mütevelli Kayaoğlı Ali bin İbrahim’in ikrar ve takririyle vakfetmiştir. Bu 1000 
kuruş %10 oranla istirbah olunarak elde edilen gelirin 100 kuruşu Arzlı 
köyündeki Caminin Hatibine, 50 kuruşu ise Caminin tamirine kullanılması 
şart koşulmuştur.  

  
12- Hacı Ömer Ağa bin Abdullah Vakfı  

1288/1871 tarihli vakfiyeye37 göre Afyonkarahisar’ın Şuhut Kazasına bağlı 
Arap köyü ahalisinden Hacı Ömer Ağa bin Abdullah, 1000 kuruşu mütevelli 
Ahmed Efendi ibn Hacı İbrahim’in ikrarı ve takririyle vakfetmiştir. Bu 1000 
kuruşun %15 oran ile istirbah olunacağı ve elde edilen gelirin Arap köyü 
Cami Hatibine verileceği istenmektedir.  
 
13- Adil Bin Yusuf Vakfı  

1327/1909 tarihli vakfiyeye21 göre Afyonkarahisar’a bağlı Aziziye 
Kazasından Hacı Adil İbn Hacı Yusuf, 2000 kuruşu, mütevelli Hacı Emin oğlu 
Hüseyin’in ikrar ve tasdikiyle vakfetmiştir. Bu 2000 kuruş; %9 ile istirbah 
olunarak; 120 kuruşu Aziziye kazasına bağlı İn’amiye köyündeki mescitteki 
hatib için ve 80 kuruşu ise caminin tamirine ve mum ile kandil gibi ihtiyaçları 
için kullanılacaktır. 
 

 
36 Mustafa Ağa bin Mustafa Vakfiyesi, VGMA, 589/243, s. 136. 
19  Receb bin Hüseyin Vakfiyesi, VGMA, 585/114, s. 106-107.  
37 Hacı Ömer Ağa bin AbdullahVakfiyesi, VGMA, 585/131, s. 138-139. 21  
Adil bin Yusuf Vakfiyesi, VGMA, 597/100, s.127.  
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14- Ömer bin Ali Vakfı  

1330/1912 tarihli vakfiyeye38 göre Afyonkarahisar’a bağlı Dinar İlçesindeki 
Daricılar Köyü sakinlerinden Köse Veli Oğlu Ömer Bin Ali, 1000 kuruşu 
malından ifraz ederek Darıcılar köyü Cami mütevelli ve hatibi olan Gani 
oğlu Veli bin Mustafa’nın ikrarı ve takririyle vakfetmiştir. Vakfedilen meblağ 
%12 oran ile istirbah olunarak elde edilen gelirin 120 kuruşu Darıcılar köyü 
Cami Hatibine verilmesi şart koşulmuştur.  
 
15- İbrahim Efendi bin Hacı Mehmed Efendi Vakfı  

1331/1913 tarihli vakfiyeye39 göre Afyonkarahisar merkezinde bulunan 
Arap Mescidi Mahallesi ahalisinden Helvacı Hacı Caferzâde İbrahim 
Efendi ibni Hacı Mehmed Efendi, “yirmi lirayı Osmanî yani lira yüz kuruş 
hisabıyla iki bin kuruşu” ifadesiyle 2000 kuruşu mütevelli Helvacı Hacı 
Caferzâde Mustafa bin Hacı Ahmed’in ikrar ve takririyle vakfetmiştir.  
Bu 2000 kuruşun tamamı istirbah olunarak Buyancak köyü Cami Hatibine 
teslim edilmiştir. 
 
16-  Murtazaoğlu Hacı Ali bin Murtaza Vakfı  

1332/1914 tarihli vakfiyeye40 göre Afyonkarahisar’a bağlı Aziziye Kazasına 
bağlı Hanbarcin nahiyesinin Akhisar köyü sakinlerinden Hacı Murtaza oğlu 
Hacı Ali bin Murtaza, 1000 kuruşu, mütevelli Murtaza Efendi ibni Mahoş’un 
ikrarıyla vakfetmiştir. Bu 1000 kuruşun %9’u idane olunarak elde edilen 
gelirin 45 kuruşu Akhisar köyündeki Cami inşaatı için Caminin Hatibine, 45 
kuruşu ise Camide kullanılacak yağ ve mum ihtiyaçlarına kullanılacaktır.  
 
17-  Hüseyin İbn Murad Vakfı  

1333/1915 tarihli vakfiyeye41 göre Afyonkarahisar’a bağlı Aziziye Kazasının 
Hisar köyünden Muradoğlu Hüseyin ibni Murad, 500 kuruşu İncili Mahallesi 
sâkinlerinden mütevelli Mahmud Efendizâde Eyub Efendi ibni Mahmud 
Efendi’ye Hisar köyünün Cami inşaatı için vakfetmiştir. Bu 500 kuruş, %9’u 
idane olunup 45 kuruşu Hisar köyündeki Caminin Hatibine Vakıf mallarına 
bakması ve vâkıfın vefatından sonra evlat ve akrabalarının selameti için 
kullanılacaktır. 
 

 
38 Ömer bin Ali Vakfiyesi, VGMA, 602/427, s. 246.  
39 İbrahim Efendi bin Hacı Mehmed Efendi Vakfiyesi, VGMA, 605/40, s. 28.  
40 Murtazaoğlu Hacı Ali bin Murtaza Vakfiyesi, VGMA, 604/379, s. 268.  
41 Hüseyin ibn Murad Vakfiyesi, VGMA, 607/255, s. 164. 26  
Osman bin Ahmed Vakfiyesi, VGMA, 608/259, s. 238.  
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18- Osman Bin Ahmed Vakfı  
1334/1916 tarihli vakfiyeye26 göre Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı Kazasına 
bağlı Yayman köyü sakinlerinden Tokmak oğlu Osman bin Ahmed, 2000 
kuruşu mütevelli Nebioğlu Osman bin Ahmed’in ikrarı ve takririyle 
vakfetmiştir. Bu 2000 kuruşun %10 oranı ile istirbah olunacağı ve elde edilen 
gelirin 150 kuruşu Yayman köyü Cami Hatibi, gelirden fazla kaldığı takdirde 
Caminin tamiri için sarf edilmesi istenmiştir. 
 
19-  Ali bin Halil İbrahim Vakfı  
1327 /1918 tarihli vakfiyeye42 göre Afyonkarahisar’a bağlı Dinar Kazasının 
Ocaklı köyünden Kara Yusuf oğlu Şeyh Ali bin Halil İbrahim, 1000 kuruşu 
mütevelli Ali Ağa'ya teslim ikrar ve tasdikiyle vakfetmiştir. Bu 1000 kuruş, 
%15’le istirbah olunarak, elde edilen gelir ile köyündeki caminin   imam ve 
hatibine verilmesi şart koşulmuştur. 
 
Sonuç  
Afyonkarahisar ilinde 200 vakıf üzerinden yaptığımız araştırma sonucu 
rastgele örneklemeyle 1826-1926 yılları arası seçilen 20 vakfın, 
vakfiyelerinden elde edilen bilgiler neticesinde; 19 tanesinin para vakfı 
olduğu tespit edilmiştir.  Bu para vakıflarının içerdiği bilgiler neticesinde 
aşağıdaki tablo özetleri elde edilmiştir. 
 
Tablo-3: Afyonkarahisar ilinde Kurulan Vakıfların Kuruluş Yerleri, 
Sermayeleri ve İstirbah oranları 

İLÇELER  

Kurulan  
Vakıf  
Sayısı  

9%  10%  12%  15%  Genel  
Genel 

Toplam  
 Bolvadin *43  1  

      

2.000  

  

2.000  

 Emirdağ   2  

  

1.000  

  

600  

  

1.600  

 Şuhut   2  

      

3.000  

  

3.000  

 
42 Ali Bin Halil İbrahim Vakfiyesi, VGMA, 609/16, s.12.  
43 * Bolvadin’de kurulan Ayşe binti Emin ve Kızları Vakfı Para vakfı değildir.  
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Bolvadin  2  

      

2.000  

  

2.000  

Dinar  2  

  

1.000  1.000  

    

2.000  

Emirdağ**44  2  1.500  

        

1.500  

Merkez***45  7  2.000  1.000  

  

4.500  2.000  9.500  

Sandıklı  3  

  

4.000  

  

1.000  

  

5.000  

Genel Toplam  21  3.500  7.000  1.000  13.100  2.000  26.600  

  
 
Ayrıca vakıf paralardan gelir elde etmek için şu yöntemlerin kullanılması ve 
elde edilen gelirin şu şekilde harcanması öngörülmüştür. 
 

VAKIF ADI  İşletme Şekli  
Personel 
Giderleri  

Diğer 
Giderler  

Mustafa bin Receb  istirbah  hatip  tamirat  
Ömer Ağa bin Abdullah  istirbah  hatip     
Ali Efendi bin Abdullah bin Ali  istirbah  hatip  tamirat  
Veli bin Osman  istirbah  hatip     
Eyyub Ağa bin Mehmed  istirbah  hatip     
Cafer bin Ahmed  istirbah  hatip     
Mahmud Ağa bin Abdullah  istirbah  hatip     
Ahmed Ağa bin Ali  istirbah  İmam, 

hatip  
   

İsmail Ağa bin İsmail  
istirbah  

hatip, 
imam , 
müezzin     

Mustafa Ağa bin Mustafa  istirbah  hatip     

 
44 **%9 İstirbah oranında kurulan 2 vakıf olup birisi Ali bin Murtaza (Ali Ağa bin Murtaza)1000 Kuruş, Hüseyin bin 
Murad vakfı ise 500 kuruş vakfetmiştir.  
45 ***Merkezde kurulan Mehmed Dilaver Paşa (Dilaver Paşa) vakfı para vakfı değildir.  
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Mustafa Ağa bin Mahmud  istirbah, 
istiğlal  

hatip     

Adil bin Yusuf  istirbah  hatip  tamirat  
Ömer bin Ali  istirbah  hatip     
İbrahim Efendi bin Mehmed 
Efendi  örf-i beldece   

hatip     

Ali bin Murtaza (Ali Ağa bin 
Murtaza)  

idane  hatip  
yağ mum   

Hüseyin bin Murad  istirbah  hatip     
Osman bin Ahmed  istirbah  hatip  tamirat  
Ali bin Halil İbrahim  istirbah  İmam, 

hatip  
   

Hüseyin Ağa bin Hüseyin  
İstirbah ve 
istiğlal  hatip     

  
  



 50 

Kaynakça 

Berki, A. H. (1966). Vakfa Dair Yazılan Eserlerle Vakfiye ve Benzeri 
Vesikalarda Geçen Istılah ve Tâbirler, Ankara: Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Yayınları,  

Çam, M. Vakıf Medeniyeti ve Vakıf Kayıtlar Arşivi” Osmanlı Coğrafyası 
Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası 
Kongresi Bildiriler Kitabı 

Çizakça, M. (1993). Risk Sermayesi Özel Finans Kurumları ve Para Vakıfları, 
İstanbul: İlmi Neşriyat.  

Elmalı M. Hamdi Yazır. (1995) Ahkâmul-Evkaf (Elmalılı M. Hamdi Yazır 
Gözüyle Vakıflar), Hazırlayan: Nazif Öztürk, Ankara: TDV Yayınevi. 

Emecen, F. (2017). Afyonkarahisar, DİA, 1, İstanbul, 2010, 443-446 
Keleş, H. (2006) Erzurum Vakıfları: H. 988 (M. 1580-1581) Tarihli Evkaf 

Defterine Göre, Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık. 
Öztürk, N. (1983). Menşei ve Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar, (Ankara: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları,  
Ömer Hilmi Efendi, (1977). İthaf-ül-Ahlâf fi Ahkâm-il Evkaf, (Ankara: Vakıflar 

Genel Müdürlüğü Yayınları.   
Sezen, T. (2017) Osmanlı Yer Adları, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü, Ankara. 
Şemseddin Sami, (1996 Kamus-ı Türkî, İstanbul: Yeditepe Yayınları. 
Yediyıldız, B. (2003). 18. yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal Tarih 

İncelemesi, Ankara: TTK. 
Yüksel, H. (2012) .Vakfiye. DİA, 42, 467-469. 
 

Arşiv Belgeleri 

Abdullah bin Ali Vakfiyesi, VGMA, 587/300, s. 246.  
Adil bin Yusuf Vakfiyesi, VGMA, 597/100, s.127.  
Ali Bin Halil İbrahim Vakfiyesi, VGMA, 609/16, s.12.  
Ali oğlu Ahmed Ağa Vakfiyesi, VGMA, 589/344, s. 208-209.  
Cafer bin Ahmed Vakfiyesi, VGMA, 586/169, s. 181-182.  
Hacı Ömer Ağa bin AbdullahVakfiyesi, VGMA, 585/131, s. 138-139.  
HacıVeli ibn Osman Vakfiyesi, VGMA, 587/3-1/194, s. 159-160.  
Halil Divani bin Mehmed Cihangir (Yağan Paşa, Yağan Baba Zâviyesi) 

Vakfiyesi, VGMA 606/74, 102.;   
Hüseyin Ağa bin Hüseyin Vakfiyesi, VGMA, 597/79, s. 106.  
Hüseyin ibn Murad Vakfiyesi, VGMA, 607/255, s. 164.  
İbrahim Ateş, Abdülkerim Erdoğan, İl İl Vakıflar ’86, Renk Ofset, Ankara 

1986, s. 46.  



 51 

İbrahim Efendi bin Hacı Mehmed Efendi Vakfiyesi, VGMA, 605/40, s. 28.  
İsmail Ağa bin İsmailVakfiyesi, VGMA, 586/18, s. 12-13.  
Mahmud Ağa bin Abdullah Vakfiyesi, VGMA, 586/48, s. 68-69.  
Mehmed Oğlu Eyub Ağa Vakfiyesi, VGMA, 586/201, s.208.  
Murtazaoğlu Hacı Ali bin Murtaza Vakfiyesi, VGMA, 604/379, s. 268.  
Mustafa Ağa bin Mahmud Vakfiyesi, VGMA, 586/30, s. 39-40.  
Mustafa Ağa bin Mustafa Vakfiyesi, VGMA, 589/243, s. 136.  
Osman bin Ahmed Vakfiyesi, VGMA, 608/259, s. 238.  
Ömer bin Ali Vakfiyesi, VGMA, 602/427, s. 246.  
Receb bin Hüseyin Vakfiyesi, VGMA, 585/114, s. 106-107. 
  



 52 

İKTİSADİ BİR KONTROL MEKANİZMASI OLARAK HİSBE TEŞKİLATI VE VAKIF 
ÖRNEĞİ 

 
 

AYDIN KUDAT 
Dr. Öğr. Üyesi 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 

MUHAMMET FURKAN GÜNDOĞDU 
Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi 

 
 

Özet 
Vakf veya vakıf (VKF) kökünden Arapça bir mastar olup, sözlükte; 
hapsetmek ve alıkoymak demektir. Vakıf kelimesi bir isim olarak, edilgen 
kök, yani "vakfedilen mal" anlamını ifade eder. Osmanlı imparatorluğu 
uygulamasında "evkaf" tabiri, bu anlamda vakfın çoğuludur. (İbn Manzur, 
3/969-970; Zebidi, 6/369). Günümüzdeki tanımı; “kar amacı gütmemek 
kaidesiyle, topluma fayda sağlayacak faaliyetler yürüten, belli bir yönetim 
şeması olan kuruluşlar” olarak ifade edilebilir. Türkiye, Selçuklu ve Osmanlı 
döneminden bugüne kadar yaşayan güçlü bir vakıf geleneğine sahiptir. 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde adalet ve güvenlik haricinde 
eğitimden sağlığa kadar günümüzde devletin üstlendiği birçok toplumsal 
hizmeti vakıflar üstlenmiştir (Yıldırımalp, 2013: 60). Toplumsal hizmetleri 
üstlenmesi noktasında organize bir faaliyet icra edildiği gibi, vakıfların en 
sade tanımlamayla bir organizasyon olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler 
hisbe teşkilatı, vakıf, iktisadi regülasyon ve kontrol 
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Bir İktisadi Organizasyon Olarak Vakıf 
Vakıf kurumu temelde bir organizasyon olduğu gibi, bu organizasyonun 
temel dinamiği iktisattır. Birer iktisadî organizasyon olan vakıflar, belirli bir 
sermaye ile kurularak bu sermaye üzerinden faaliyetlerini icra etmektedir. 
İslam hukuku bu sermaye üzerinden elde edilecek kâra olanak verdiği gibi, 
öte yandan bu kurumu kar amacından men etmiştir. Dolayısıyla kurumun 
faaliyet amacı ekonomik fayda sağlamak değil, topluma faydalı olacak 
hizmetleri icra etmek olmuştur. Esas itibariyle, sahiplerine ya da 
kurucularına kâr sağlama amacı gütmeyen kuruluşlar olarak bilinen bu 
yapılar, bazen kâr yaparlar. Ancak, kurucularına kâr dağıtmazlar. 
Sağlanan kârı tekrar kurucularının hayrî amaçları ve vakfiyenin misyonu için 
kullanırlar (Yalçın 1979, s. 184). Diğer bir ifadeyle toplumun zaman ve 
koşullara göre değişiklik arz eden asgari geçim ihtiyaçlarını karşılamayı, bu 
bağlamda kamusal temel hizmetleri ifa eden kurumların iâşe ve idamesini 
sağlama gayesindedir. (Kudat, 2017 /260) 
 
Medeniyetimizdeki Vakıf Tasavvuru 
 Kurum olarak hukuki bir statü elde etmesi Abbasiler döneminde zuhur etse 
de malını vakfetme uygulaması İslamiyet’in ilk yıllarında uygulanmaya 
başlamıştır. Daha sonra Karahanlılar ve Gazneliler dönemlerinde de vakıf 
faaliyetlerine rastlamamız mümkündür. Bilhassa Büyük Selçuklu Devleti’nin 
kuruluşu ile büyük bir ivme kazanmıştır. Medeniyetimiz bu noktada modern 
dünyada uygulanan vakıf sisteminin ilham kaynağı olmuş, bu sistematiğin 
matematiğini formüle etmiştir. Vakıflar Nizâm-ül Mülk medreseleri ile ilmî, 
Ulu Câmiler ile dinî, han ve kervansaraylar ile içtimâî alanlar olmak üzere 
çalışma gayesinin kutup yıldızlarını tarihe not düşmüştür. 
 
 Bu yapıların teşekkülüne mukabil olarak gerek işletmesinin sürekliliği, gerek 
iâşesi, gerekse toplumun birçok ihtiyacını karşılaması maksatlarıyla para 
vakıfları ile desteklenmiştir. 
 
 Bu tasavvur genel çerçevesiyle toplumun tamamına yönelik faydalı 
işlerde bulunmayı ve bunu sürekli hale getirerek ihtiyaçların karşılanmasını 
ifade etmektedir. Bu çerçevede faaliyet gösteren her vakfın çok geniş 
fonksiyonu olması kaçınılmazdır. Yol ve köprülerin inşası ile askerî amaçların, 
suyolları ve şifahanelerin faaliyete geçmesi ile şehir hayatının, ihtiyaç 
sahiplerini barındırmak, doyurmak ve giydirmek ile sosyal hayatın, han ve 
pazarlar kurularak ticari hayatın, medreselerle eğitim hayatının içerilerinde 
çok geniş hareket alanına sahip olmuştur. 
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Modern ekonomide ortaya çıkan aksaklıkları gidermek adına da hala 
başvurulacak önemli bir organizasyon yapısıdır. Mesela yoksulluk hususunu 
ele aldığımızda medeniyetin bize çizdiği bu vakıf tasavvuru ile kısa vadede 
sonuç verecek bir mücadele stratejisi oluşturmak son derece kolaydır. 
Bunun için vakfı bir bağış kurumu olarak değil karz-ı hasen olarak ele 
almamız gerekmektedir. Belirlenen şartlar haricinde, öz sermayeden ve 
faiz ile ödeme yapmayan, kar amacı gütmeyen ancak mantığına uygun 
işleyişle kar etmesi makul olan, toplumun maslahatını gaye edinen bir vakıf 
kurumu; yoksullukla mücadele, iktisadi kalkınma, toplumsal refah ve 
dengeli paylaşım konularında çözümün odak merkezi olacaktır.  
 
Velayet-İ Amme  
Toplum işlerinin yürütülmesini üstlenen şahsın, bütün fertler ve mallar 
üzerinde sözünün geçerli olmasına, hukuk dilinde âmme velayeti adı 
verilir.( Krş. Seyyid Bey, Hilâfetin Mahiyeti Şeriyesi, Ankara-T.Y. s.41) Bu 
velayet devlet başkanının yetki ve kontrolündedir. Diğer bir deyişle en 
önemli velî devlet başkanıdır. Nitekim Peygamberimiz, “Velisi olmayan 
kimsenin velisi, sultandır (devlet başkanıdır)”,buyurmuştur.( Ebû Abdillah 
Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Buhârî, el-Câimum's Sahih, Beyrut-T.Y. 
Nikâh, 39; İbn Mace Ebû Abdillah Muhammed b.Yezid, es-Sünen) Bu hadis 
ışığında islam toplumunda kimsenin velisiz olmadığını söylemek 
mümkündür. Devlet başkanının himayesinde şahsın menfaati gözetilerek 
toplum menfaatlerinin sağlandığı, şahsın eksiği belirlenerek toplumun 
eksiğinin tamamlandığı bir velayet söz konusu olmuştur. Şahsı, velayetin 
yetki alanı kabilinde hem tüzel hem özel olarak tanımlamamız mümkün 
olacaktır. Velî, toplumun menfaati doğrultusunda bireylere velayet 
edeceği gibi, kurumların da velayetinde yetki alanına sahiptir. Yani 
velayet-i amme hem kişileri, hem de kişilikleri (özel, tüzel) denetler. 
 
Mesela, vakıf kurumunun ödemelerinin karz-ı hasen olarak yapılması ilkesini 
ifade etmiştik. Ayrıca öz sermayeden, belirlenmiş şartlar dışında ve faizle 
ödeme yapamayacağını dile getirmiştik. Bu noktada devreye velayeti 
amme denetimi girmektedir. Asırlardır vakıf kurumunun muntazam işleyişi 
ve topluma menfaat misyonundan sapmayışı bu denetim ile mümkün 
olmuştur. Yeni Dünya düzeninde vakıfların işleyişindeki aksaklık ve 
misyonunu tamamlayamama sorunu velayet-i amme denetiminin 
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu ihmal, vakıf kültürümüzün derinden 
sarsılması faturasını önümüze getirmiştir. Amme velayetinin ihmalini vakıf 
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kültürümüze olan ağır faturasıyla ifade edebiliriz ancak bir de velayetin 
vakıf kültürümüze kazandıklarını ifade etmek gerekir. Bunları şu başlıklar 
altında incelememiz mümkün olacaktır. 
 

a) Yoksullukla mücadele 
b) İktisadi kalkınma 
c) Toplumsal refah 
d) Dengeli paylaşım 
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EMEVİLER DÖNEMİNDE FAKİRLİK OLGUSU VE ÖMER B. ABDÜLAZİZ’İN 
FAKİRLİĞE KARŞI MÜCADELESİ 

 
 

MEHMET ÇAKIRTAŞ 
Dr. 

Sağlık Bakanlığı 
 
 

Özet 
Fakirlik bugün olduğu gibi geçmişte de bir insanlık sorunu olarak varlığını 
sürdürmüştür. Fakirlikle mücadele İslam Toplumlarının ana meselelerinden 
biridir. Zira fakirlik siyaseti ve tüm siyasi işleyişleri de etkileyen sonuçlar 
doğurabilmektedir. Bu yönüyle fakirlere yönelik politikaların geliştirilmesi 
Emevîlerin de gündeminden düşmemiştir.  
 
Emevîler dönemi ekonomik unsunlar, devletin bekası bağlamında 
değerlendirilmiş ve yüksek vergilerin toplanması bunun beraberinde 
getirdiği fakirleşme kimi halifeleri döneminde politika değişikliğine 
zorlamıştır. Özellikle yeni Müslüman olanların vergiye tabi olma 
durumlarındaki farklılaşma devlet gelirlerinde ciddi düşüşlere neden olma 
riski doğurmuş ve bazı devlet adamları Müslümanlığın resmi tanınması 
işleminde öteleme yöntemine başvurmuşlardır. 
 
Devlet gelirlerinin kendi kendine yeterli olduğu dönemlerde özellikle 
fakirlere yönelik koruyucu yaklaşımların olduğu söylenebilir. Ömer b. 
Abdülaziz dönemi bu yönüyle şayan-ı dikkattir. Şehirlerin inşasında özellikle 
cami merkezli yapıların bu yönüyle fakirlerin iaşe ve ibatelerini karşılayacak 
şekilde tasarlandığı söylenebilir. 
 

Anahtar Kelimeler 
Emeviler, yoksullukla mücadele, Ömer b. Abdüllaziz 
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Giriş 
İnsanlık tarihi boyunca sosyal bir olgu olarak fakirliğin varlığına şahit 
olunmuştur. Gerek aile ve toplum içi ilişkilerde gerekse siyaset ve devlet 
işlerinde ilgi dâhilinde tutulması gereken bir olgu olmuştur fakirlik. Buna dair 
standartlar oluşturulmaya çalışılmış ve alt sınırlar belirlenmeye çalışılmıştır. 
İslam Tarihinde Hz. Peygamber’in konuyla ilgili koyduğu prensipler, 
Müslümanlar için de zenginlik ve fakirliğin birbirinden ayrıldığı zemini 
oluşturmuştur ki buna nisab denmiştir. Nisab miktarının zenginliğe geçişi de 
ifade etmesi yönüyle zekât ve sadaka verme mesuliyetini de beraberinde 
getirdiğinden bir ara sınıftan yani orta sınıftan bahsedilebilecek bir 
uygulamanın da varlığına şahit olmak mümkündür. Nisabta 200 dirhem 
esas alınmışken, gerek Hz. Peygamber’in gerekse Hz. Ömer’in 
uygulamalarında 50 dirhem sınırının varlığını öğreniyoruz.46 Ebu Ubeyd’in 
kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla, fakirlere 50 dirhemde fazla verilmemesi, 
50 dirhemlik varlığı olana da zekât veya fıtır sadakası verilmesi uygun 
görülmemiştir.47 
 
Emevîler döneminde ekonomi tarım ve hayvancılık üzerine inşa edilmişti. 
Halk bu işlerle uğraşır devlet de en önemli gelirini buralardan aldığı vergi ile 
elde ederdi. Geniş fetih hareketleri neticesinde ele geçen araziler ıslah 
edilerek devletin uygun gördüğü kişilere dağıtılmıştı. Ne var ki bu toprağı 
işlemek üzere çok sayıda işçiye ihtiyaç vardı. O dönemde bunu 
karşılamanın yolu kölelik sistemi idi. Toprağın işlenmesi için köle temini 
yoluna gidildi ve bu da köle sayısında adeta patlama yaptı.48 Emevîler 
döneminde fakirler zümresini, özellikle köleler ve mevali dediğimiz Arap 
olmayan Müslümanlar oluşturuyordu. Bu insanların geçim kaynakları da 
devletin kaynaklarını oluşturduğundan alınan vergi miktarı aynı zamanda 
toplumda gelişebilecek fakirlik probleminin devlet vergi sistemi ile ilişkisini 
ortaya koyuyordu. Köleler herhangi bir mal sahibi olmadıklarından ve 
geçimleri de efendilerine ait olduğundan nispeten karınlarının doymuş 
olduğu düşünülebilir. Ancak mevali tabakasının durumuna dair 
kaynaklarda yeteri kadar veri olduğunu söylemek mümkün değildir. Buna 
gayrimüslim fakirleri de eklemek mümkündür. 
 

 
46 Altınay, Ramazan, “Erken İslâm Toplumunda Zenginler ve Fakirler”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 
2006, cilt: VI, sayı: 2, s. 197-222 
47 Altınay, 199. 
48 Adnan Demircan, Emeviler, Beyan Yayınları, İstanbul 2015, s. 119-121. 
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Fetihlerin İslam toplumunu aşama aşama mali bakımından zengin bir 
aşamaya taşıdığı anlaşılmaktadır.49 İslam toplumunun devlet kaynakları 
bakımından Dört halife döneminden Emevîler dönemi boyunca giderek 
düşüş gösterdiği gözlenmektedir. Bunda İslamlaşmanın payı olduğu 
kaydedilmiştir.50 Hz. Ömer döneminde 120 milyon dirhemlik devlet geliri 
Emevîler dönemine gelindiğinde 40 milyon dirheme kadar düşmüştü.51 Bu 
durum doğal olarak her türlü ekonomik faaliyetin gözden geçirilmesine 
sebep olmuştur diyebiliriz. Maaşların ödenmesi, fakirlerin desteklenmesi gibi 
hususlar da bundan nasibini almıştır. 
 
Cahiliyeden İslam’a geçişin yaşandığı Arap toplumunda sosyal sınıfları, 
çok katı olmasa da belirgin bir şekilde vardı. Kureyşli olmak, Arap olmak ve 
de Mevali olmak gibi durumlardan bahsedilebilir.52 Devlet imkânlarından 
yararlanmadaki sıralamayı da yansıttığını düşündüğümüz bu tasnif, karşı 
hareketleri de doğurmuştur. Şuubiye ve Tesviye hareketleri bu bağlamda 
zikredilmelidir. Bu durum, fakirliğin toplumda gelişim sırasını da göstermesi 
yönüyle kayda değerdir. 
 
Emevîler döneminin belirgin şahsiyetlerinden Ömer b. Abdülaziz’in 
toplumsal dayanışma ve adalet yönündeki faaliyetleri dikkat çekmektedir. 
O, ikinci halife Hz. Ömer’in uygulamalarını ölçü almıştır. Onun uyguladığı 
vergi sistemi, toplumda fakirlerin sayısını oldukça düşürmüş olsa gerektir. 
Yahya b. Said’in anlattığına göre, Ömer b. Abdülaziz onu Afrika’nın 
zekâtını toplamak ve dağıtmak üzere görevlendirmiş o da zekâtı 
topladığını ancak dağıtacak fakir bulamadığını belirtmiştir.53 Benzer bir 
örnek de Zeyd b. Hattab’tan da nakledilmiştir.54 
 
Emevîler döneminde devlet gelirlerinin özellikle İslamlaşma faaliyetleriyle 
düşmesi beraberinde fakirliği körüklemiştir demek bir genelleme olur. Buna 
paralel olarak halkın güçlendiği tezi ortaya atılabilir. Ömer b. Abdülaziz 
döneminde vergi sisteminin halkı destekleyen şekilde güncellenmesi 
fakirliğin ortadan kaldırılması bağlamında olumlu bir resim ortaya 
çıkarmıştır. Buradan vergi sistemindeki adalet ve iyileştirmelerin pozitif 
olarak topluma döndüğü söylenebilir. Burada devletin halka dönüşleri iyi 
yönetmesi de önemlidir diyebiliriz.  

 
49 Cafer Acar, Dört Halife Dönemi Fetihlerinin Arka Planı, Ank. Ünv. Sos. Bil. Ens. Ankara 2000, s. 74.  
50 Fatih Erkoçoğlu, Emevi Devletinin Dönüm Noktası Abdülmelik b. Mervan, TDV Yayınları, Ankara 2011, s. 401.  
51 Erkoçoğlu, 399. 
5252 Ramazan Altınay, “Giriş”, Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı, İlahiyat Yayınları, Ankara 2003, s. 20. 
5353 Ebu Yusuf, Kitabü’l-harac, s. 221; krş. Adil Akkoyunlu, Ömer b. Abdülaziz, Çıra Yayınları, İstanbul 2016, s. 98. 
54 Akkoyunlu, 99.  
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Emeviler Döneminde Fakirlik Olgusu  
Fakirliğe dair değerlendirmeler bağlamında en dikkat çekici örnek Ömer 
b. Abdülaziz’de görülmektedir. O, ev, hizmetçi, binek ve serecek yaygının 
olmasını bir hak olarak değerlendirmiştir.55 Ramazan Altınay yaptığı 
çalışmada zenginlik ölçüsüne dair kıymetli bilgileri bir araya getirmiştir. 
Buna göre Velîd b. Abdülmelik’’in adamlarından birisi, bir adama, geçimi 
için ayda kaç paraya ihtiyacı olduğunu sormuş, o da, 50 dirhem olarak 
bildirmiştir.56 Hilâfete geçtikten sonra sade yaşantısıyla tanıdığımız Ömer b. 
Abdülaziz’in günlük geçimi için iki dirhemin yettiği belirtilir.57 Yine, Emevîler 
dönemi şairi Ukayşir’in günde üç dirheme geçindiğini, bir dirheme binek 
kiraladığını, bir dirheme içki aldığını ve bir dirheme de karnını doyurduğu 
kaydedilmiştir.58 
 
Hayat standartlarının bu derece basit ve kolay şekilde oluşabildiği İslam 
Toplumunda fetihlerle birlikte yeni bir soluk gelmiş ve zenginlik tabana 
yayıldığı gibi refah da artmıştır.59 Özellikle ticareti iyi bilen Arap seçkinleri, 
gerek yıllık aldıkları maaş ve ganimet payları ile elde ettikleri gelirleri 
artırmasını bilmişlerdir.60 Bu durum devlet yönetimine de sirayet etmiş 
olacak ki büyük merkezlerde görkemli bina ve sarayların yapılması 
mümkün olmuştur. Camilerin ihtişamı da buna eklenmelidir. Bu süreçlerin 
gelişmesinde Hz. Osman dönemi ikta sisteminin payına da işaret edilmiştir.61 
Zenginliğin Müslümanlar arasında yayılmasına paralel olarak paylaşımın 
fakirleri de bir şekilde etkilediğini düşünmek gerekir. Bunu cömertçe 
yapanların varlığı reddedilemez.62 
 
Hz. Ömer dönemine dair bazı bilgilerden onun fakir ve miskinlerin 
gözetilmesine dair valilerine sürekli tembihatta bulunduğu 
anlaşılmaktadır.63 Bu, mevaliyi de kapsayan bir politika idi. Ancak bunun 
Emevîler döneminde yeterince karşılık bulamadığı kaydedilmiştir.  
 

 
55 Ebu Ubeyd, 495. 
56 Belâzürî, Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (ö. 892/279), Ensâbu’l-Eşrâf, I-XIII, (thk. Süheyl Zekkâr-Riyâd Ziriklî), Beyrut 
1996/1417, VIII, 88. 
57 İbnu’l-Esîr, Ebu’l-Hasan Ali b. Ebi’l-Kerem Muhammed b. Muhammed b. Abdülkerim b. Abdülvâhid eş-Şeybânî 
(ö. 1232/630), İslâm Tarihi-el-Kâmil fi’t-Târih Tercümesi, I-XII, (trc. Komisyon), İstanbul 1985, V, 60. 
58 İsfehânî, Ebu’l-Ferec, Ali b. Hüseyin (h. 284/356), Kitâbu’l-Eğânî, I-XXIV, (thk. Komisyon), Beyrût 19631972, XI, 
264-265. 
59 Kettânî, et-Terâtibu’l-İdâriyye-Hz. Peygamber’in Yönetimi, (I-III), (trc. Ahmet Özel), İstanbul 1990-1993, III, 198-
204. 
60 Altınay, 201. 
61 Altınay, 201. 
62 Abdullâh b. Ömer şöyle demektedir: “Uhud dağı altın olarak benim olsa, sayısını bilsem, zekâtını versem, 
bundan hoşnutsuzluk duymaz, beni aldatacağından korkmazdım”. Krş. Kettânî, I, 9. 
63 Câhız, Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb (h. 159-255), Resâilü’l-Câhız, I-IV, (thk. Abdüsselâm Muhammed 
Hârûn), Beyrut 1991/411, “Medhu’tTicâre ve Zemmü Ameli’s-Sultân”, Resâil, II, 31. 
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Emevîler dönemine geldiğimizde, her ne kadar devletin kurucusu 
Muâviye’nin, maaş alanlara, devlet hazînesinde fazla mal-para birikince, 
aldıklarından daha fazlasını verdiği rivâyet edilirse de,64 genel olarak 
Emevîler döneminde kendi iktidarlarını destekleyenler ve askerler dışındaki 
fakirler yeterince gözetilmemiş, bu da zenginler ile fakirler arasında 
ekonomik uçurumların oluşmasına sebep olmuştur.65 Böylece toplumun 
bazı kesimleri, düzenli maaşları ve ganimetten aldıkları pay sayesinde 
maddi bakımdan iyi bir durumda bulunurken, geniş halk kitlesi geçim 
sıkıntısıyla yüzyüze gelmiştir. Buna karşılık yönetimin bu insanları 
rahatlatacak önlemleri almamakta ısrar etmesi devletin yıkılışının önemli 
sebeplerinden birini oluşturmuştur.66 Muaviye bazı bölgelerde cizye 
vergisinin artırılması talimatını vermiştir. 
 
Emevîler döneminde zenginliğin toplumun ortak değeri olması gerekliliğine 
dair bir çıkış Ömer b. Abdülaziz tarafından gelmiştir. O, “Ey Mervânoğulları! 
Ümmetin malının yarısı sizin elinizdedir. Hiç olmazsa bunun yarısını, beytü’l-
mâla iâde edin”.67 demiştir. Diğer Emevî halîfeleri de bazı istisnâları hâriç, 
hep kendi destekçilerinin maaşlarını artırma, muhâliflerinin maaşlarını 
kesme yönünde bir siyâset izledikleri ifade edilmiştir.68 Emevîler’in son 
dönemlerinde –Mervân b. Muhammed dönemi- Mekke’yi istilâ eden hâricî 
liderlerinden Hamza da, Emevîler döneminde zenginin daha zengin, fakirin 
ise, daha fakir hale geldiğini belirtmektedir.69 Bunun bir genelleme olarak 
ifade edilmesini doğru bulmak da mümkün değildir. Emevîler’in hepten 
halkı ve özellikle de yoksul ve yardıma muhtaçları unuttuklarını söylemek 
doğru değildir. Bütün ülkeyi kapsamasa da, Velîd b. Abdülmelik, Şam’da 
engelli insanlara bağışlarda bulunmuş, yürüme engellilere ve körlere bir 
yardımcı tahsis etmiştir.70 
 
Hz. Ömer döneminde İslâm’da önceliği olan Muhâcirlere 5.000 dirhem, 
Ebû Süfyân’a ise 2.000 dirhem maaş bağlanmıştı. Muâviye iktidara gelince, 
en yüksek maaşı 2.000 dirheme düşürdü. Bunu, babasının şerefini artırmak 
için yapmıştı.71 Hz. Ömer’in maaş bağladığı süt çağındaki çocuklar, 
Muâviye döneminden, genel olarak çocuklar ise Abdülmelik b. Mervân 

 
64 Ebû Ubeyd, s. 234. 
65 Belâzürî, Ahmed b. Yahyâ b. Câbir (ö. 892/279), Fütûhu’l-Buldân (Ülkelerin Fetihleri), (trc. Prof. Dr. Mustafa 
Fayda), Ankara 1987, s. 309-310, 673-674. 
66 İsmail Yiğit, “Emeviler”, DİA., İst. 1995, XI, 103. 
67 Belâzürî, Ensâb, VIII, 130, 177. 
68 Altınay, 299; krş. Corci Zeydan, İslâm Medeniyeti Tarihi, I-V, (trc. Zeki Meğamiz), İstanbul 1971, I, 119. 
69 Belâzürî, Ensâb, IX, 292. 
70 İbnu’l-Esîr, V, 16. 
71 el-Âbî, el-Vezîr el-Kâtib Ebû Sa’d Mansûr b. el-Hüseyin (hö. 461), Nesrü’d-Dürr, I-VII, (thk. Komisyon), Mısır 1981-
1989, III, 42. 
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döneminden itibaren bu haklarından mahrûm kılındılar.72 Yine Emevî 
halîfeleri73 ve valilerinden bazıları, halka ağır ve haksız vergiler yüklemişler74 
ve insanların maaşlarını kesmişlerdir.75 Ehl-i zimme ile yapılan anlaşmalara 
yeterince bağlı kalmayanları da vardır. Bunlardan birisi Haccâc’tır.76 
Annesi Hıristiyan olan Irak genel valisi Hâlid b. Abdullâh el-Kasrî ise 
Müslüman olmayanları koruyup, Müslümanlara eziyet eder, vergi 
memurlarını onlardan tayin eder, Müslüman kadınlara, Ehl-i zimme’nin 
musallat olmasına ve onlara tecâvüz etmesine göz yumardı.77 Emevî 
halîfesi Süleymân ise devlet yönetimindeki kötü siyâsetiyle tanınır78 ve 
‘Hebennekatü’l-Âişî’ (ihtiyâcı olana değil, olmayana veren, fakiri bırakıp, 
zengine veren ahmak) lakabıyla tanınırdı. İfade ettiğimiz gibi, mal ve 
serveti bulunanlara bağış ve yardımlarda bulunur, fakat asıl yardım 
edilmesi gereken fakirleri mahrum bırakırdı.79 
 
Emevî devlet başkanlarından Ömer b. Abdülaziz, Müslüman teb’anın 
refahıyla ilgilendiği kadar, gayrimüslimlerinkini de düşünmüştür. Müslüman 
çiftçilere, evlenecek gençlere, iş kuracak esnafa uygun şartlarda devlet 
kredisi verdiği gibi, ayırım gözetmeksizin aynı krediyi gayrimüslimlere de 
vermiştir. Hatta gençliğinde devlete vergi veren ihtiyar gayrimüslimlerin 
yaşlılık çağında devlet hazinesinden bakımının üstlenilmesini emretmiştir. 
Bu da, bir nevi günümüz sosyal devletlerinde mevcut olan “emeklilik” ya 
da “yaşlılık aylığı” durumunu anıştırmaktadır.80 
 
Emevîler, bir kısım devlet başkan ve yönetcilerinin kötü idaresi neticesinde 
genel olarak toplumsal sınıflar arasındaki ekonomik dengeleri 
koruyamamışlardır. Toprak sahipleri ve yöneticiler, ziraat ve tarım alanında 
çalışan köylülere kaldırabileceklerinin üzerinde vergiler koymuşlardır. 
Zenginler, Emevî hânedânı ve nüfuzlular sınıfı toplumsal servetin / gelirin 
daima aslan payını alarak iyice zenginleşirken, fakirler ise daha da 
fakirleşmiştir. B. Lewis’in de haklı olarak işaret ettiği gibi, zenginleri oluşturan 
Emevî hânedânı ve yönetici sınıf ile fakirleri teşkil eden köle ve mevali 
tabakası arasındaki ayırım her ne kadar Arap ile Arap olmayan unsurlar 
arasında ırkî engellerle ortaya çıkıyor ise de, aslında millî bağlardan ziyade 

 
72 Belâzürî, Futûh, s. 671. 
73 Gregory Abû’l-Farac (Bar Hebraeus) (ö.m:1286), Abu’l-Farac Tarihi, I-II, (trc. Ömer Rıza Doğrul), Ankara, 1945-
1950, I, 195. 
74  Belâzürî, Futûh, s. 106. 
75 Belâzürî, Ensâb, VII, 380. 
76 Belâzürî, Futûh, s. 416. 
77 Belâzürî, Ensâb, IX, 90, 95-96.  
78 Mevlüt Koyuncu, Emeviler Döneminde Saray Hayatı, İstanbul 1997, s. 129. 
79 Belâzürî, Futûh, s. 615.  
80 Altınay, 213.  
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sosyal ve ekonomik düzenden ileri geliyordu.81 Bu yüzden birçok köylü 
topraklarını terk ederek, şehirlere kaçmaya çalışmıştır. Böylece, toplumsal 
sınıflar ve tabakalar arasındaki ekonomik ve sosyal dengesizlik ve 
adaletsizlikler, Emevî devletinin sonunu hazırlayan en önemli sebeplerden 
biri olmuştur.82 
 
Fakirlik Karşısında Ömer B. Abdülaziz 
Ömer b. Abdülaziz devlet yönetim anlayışıyla tarihe mal olmuş bir 
şahsiyettir. Toplumun ihtiyaçlarını doğru tespit edip fedakârca bunları 
çözme gayretinde bulunmuştur. Toplumun gelirlerini yükseltirken kendisi Hz. 
Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in aldığı miktardaki bir maaş ile geçinmeyi prensip 
edinmiştir. 
 
Devlet gelirlerini toplamada daha önce uygulana gelen yeni Müslüman 
olanların Müslümanlığını resmen tanımama uygulamasına son vermiştir. 
Böylece yeni Müslüman olan insanlar vergilerini diğer Müslümanlar gibi 
vermeye başlamışlardır. Ömer b. Abdulaziz bastırmış olduğu paraların 
üzerine “Allah vefayı ve adaleti emretmiştir” ibaresini ekletmişti. Kara ve 
deniz ticaretinde kolaylıklar sağlayarak gümrük vergilerini kaldırtmıştı ki, bu 
toplumda iş kaynaklarının ve hareketliliklerin artmasına vesile olmuştu. 
Devlet imkânlarının özelleştirmesini de yapan Ömer b. Abdülaziz bu 
yönüyle de toplumsal desteğini artırmıştır. Ebu Zinad’ın naklettiğine göre 
Irak toprakları içindeki bir göldeki balıkları icar yöntemiyle kiraya vermişti.83 
Fethedilen bölgelerdeki sahipsiz arazilerin ıslahı ve kullanıma açılmasıyla 
fakirlik ve sefaletin ortadan kalkmasına ciddi katkı sağlamıştır. 
 
Ömer b. Abdülaziz devlet görevi olarak halka dağıtımı yapılan kitaplardan 
ücret alınmasını yasakladı. Yolculardan, nikâh işlemlerinden, evrak 
tasdiklerinden ücret alınması uygulamasını kaldırdı. Sütten ve develerden 
vergi alınmamasını istedi. Gümrük işlemlerinden vergiyi kaldırdı. Hac için 
gelenlerden Mekke’de ev kirası uygulamasını kaldırdı. Zira Mekke ona göre 
tüm Müslümanların ortak mekânıydı. Aslında o uygulamalarda bir 
kolaylaştırma yolunu seçiyordu. Devlet memurlarının hediye almasını 
yasaklamıştı. Valilerine bir talimat göndererek borçluların borçlarını ödeyin 
emrini vermişti. Haceti asliye olara tanımlanabilecek şeylere malik olanların 
da borcunun ödenmesini istemişti. Ev, hizmetçi ve bineğin her Müslümanın 

 
81 Bernard Lewis, Tarihte Araplar, İstanbul 1979, s. 83. 
82  Mûsevî, Mustafâ Abbâs, el-‘Avâmilu’t-Târîhıyye li Neş’e ve Tetavvuri’lMedîneti’l-‘Arabiyyeti’l-İslâmiyye, Bağdât 
1982, s. 315-316. 
83 Ebu Yusuf, 148-9.  
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sabip olma hakkı olan şeylerden olduğunu ifade etmesi hayata dair algısını 
yansıtması bakımından önemlidir. Bu yaklaşım onun döneminde özellikle 
bazı merkezlerde fakirliğin ortadan kalkmasına vesile olmuştur. Bunun bir 
örneği Medine’dir. 
 
Ömer b. Abdülaziz toplumu ilgilendiren konularda valilerine gönderdiği 
mektupların mescitte her kesimin duyacağı şekilde okunmasını isterdi. Bu 
mektuplarından birinde; borcunu ödeyemeyenin borcunun ödenmesini, 
evlenip de mihrini veremeyecek durumda olanın mihrinin ödenmesini 
emrediyordu.84 
 
Ömer b. Abdülaziz, haksız kazanç, israf ve savurganlığa karşı büyük bir 
mücadele vermişti. Böylelikle oluşan gelirlerle hacıların tüm masraflarının 
karşılanmasını emretmişti. Çarşı ve pazarlara münadiler gönderip onlardan 
ey fakirler ey muhtaçlar gelin nasibinizi alın şeklinde duyurular 
yaptırıyordu.85 
 
İnsanlar Ömer b. Abdülaziz’i diğer insanlardan ayırt edemiyordu. Gayet 
mütavazı idi. Halktan biri olarak hayatta var oldu. Iraklı bir kadın, Ömer b. 
Abdülaziz’in kapısında durup ev halkına; Halifenin evini görebilir miyim? 
Dedi. Onlar da evet dediler. Girdi ve halifenin eşi ile sohbet etti. Ardından 
baktı ki sıradan bir ev. Kendi evini halifenin evi gibi tasarlayıp dizayn etmek 
isteyen kadın, halifenin evinin harap bir halde olduğunu görünce bunu 
açıkça söyledi. Bunun üzerine halifenin eşi şöyle cevap verdi: “bu ev sizin 
evleriniz mamur olsun diye haraptır. Eğer burası mamur olsaydı sizin evleriniz 
mamur olamazdı” demek suretiyle muradını ortaya koymuştu. O sırada 
halife geldi ve kuyudan su almaya başladı. Bu sırada eşi Fatıma’ya baktı. 
Misafir kadın onun yabancı olduğunu düşünerek bakışından rahatsız oldu 
ve şu testiciyi buradan çıkar dedi. Bunun üzerine Fatıma, o sucu değil 
Müminlerin halifesidir cevabını verdi.86 İşte bu hayat algısı Ömer b. 
Abdülaziz döneminin fakir ve fukarasını önemli ölçüde rahatlatmıştır. 
 
Sonuç 
Emevîler dönemi, hanedan sistemli bir dönem olduğundan Araplar olanlar 
toplumun en zenginleri olmuştu. Köleler ve mevali ise daha zayıf durumda 
ve toplumun fakirlerini oluşturmuştur. Fetihlerle zenginleşen islam toplumu, 
İslamlaşmaların artmasıyla özellikle devlet gelirleri bakımından bir önceki 

 
84 Akkoyunlu, 99.  
85 İbn Kesir, el bidaye, trc. Mehmet keskin, 9/324, 325.  
86 Akkoyunlu 101.  
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döneme özellikle de Hz. Ömer dönemine göre fakirleşmişti. Bunun telafisi 
için alınan zecri tedbirler toplumda memnuniyetsizlik ve huzursuzluk 
yaratmıştır. Fakirler özel olarak ilgilenmeye muhtaç bir duruma gelmiştir. 
 
Emevî toplumunda fakirliğe karşı en ciddi mücalede Ömer b. Abdülaziz 
tarafından yapılmıştır. O devletin imkânlarını ve kapılarını muhtaçlara 
açmıştır. Devlet kasası daralırken toplum refahının arttığının gözlemlenmesi 
kayda değer bir örnek teşkil etmektedir.  
 
Ömer b. Abdulaziz fikirlik meselesini halletmek için tespit edebildiğimiz 
kadarıyla şu hususlara riayet etmiştir.  
- Adil vergi sistemi 
- Şeffah harcama ve denetim 
- Devlet kaynaklarını toplum yararı için kullanma 
- Lüks ve israftan uzak durma 
- Yetimleri, fakirleri ve borçluluları gözetme.  
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HZ. PEYGAMBER’İN GANİMET DAĞITIMINDA FAKİRLERİ GÖZETMESİ 
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 
 

Özet 

Fakirlik insanlık tarihinin temel meselelerinden biridir. Tarihin her döneminde 
birey ve toplum ölçekli organizasyonların tamamında fakirlik, üzerine bir 
politika geliştirilmesi zorunlu konulardan olmuştur. Her devletin, toplumun 
fakirlerine yönelik bir çabası ve gayreti var olagelmiştir. Hatta sosyal devlet 
kavramının uzantılarında doğal olarak fakirlik meselesi vardır. 
 
Gerek Kur’an gerekse onun mübelliği Hz. Muhammed de şüphesiz ki fakirler 
meselesini özel bir gündem olarak ana konular arasına almıştır. Bu tebliğde 
Hz. Peygamber’in fakirlikle mücadele konusunda özellikle ganimet 
faktörüne işaret edilmeye çalışılacaktır. 
 
Hz. Peygamber Dönemi gazve ve seriyyelerinin sonuçları bağlamında 
önemli bir başlıktır ganimet. Ganimetlerin ekonomik olarak bir değer haline 
dönüşmesi onun paylaşılmasını da zaman zaman sorun haline getirmiştir. 
Hz. Peygamber ganimet dağıtımında özellikle mağdur ve fakirlere yönelik 
bazen resen tedbirler almıştır. Bu tasarrufu kimi sahabiler nezdinde 
rahatsızlığa neden olsa da o bu çabasının sebebini izah etmiştir. Farklı 
sebeplerle de ilişkilendirilmesi mümkün olan ganimet dağıtımında şüphesiz 
ki Hz. Peygamber fakirlik olgusunu ön plana almıştı. 
 

Anahtar Kelimeler 
Fakir, Ganimet, Hz. Peygamber, Humus, Radh 
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Giriş 

İslam Dini insana, Allah’ın kendilerine verdiği rızıktan muhtaç olan diğer 
insanlara infak etmelerini87 Hz. Peygamber (sav) döneminden itibaren farz 
kılınan zekât, elde edilen ganimetler ve vakıflar yoluyla teşvik etmiştir. 
Özellikle sayısı İslam tarihi boyunca artan vakıflar kanalıyla ihtiyaç sahibi 
olan insanlara yardımda bulunulmuştur. Böylece İslam inancının bir 
tezahürü olarak kurumsallaşan ve hayatın her alanında kendini gösteren 
vakıflar, İslam Medeniyetinin en önemli kurumlarından birisi olmuştur.88 Hz. 
Muhammed (sav) peygamber olarak gönderildiği toplumda sürekli fakirleri 
gözetmiş ve onların durumlarının düzelmesi için büyük çaba sarf etmiştir.  
Toplumsal tabakalaşmaya fırsat vermemek ve zengin ile fakir arasında 
uçurum meydana getirmemek için de zekâtın farziyeti ve faizin haram 
kılınması gibi bazı tedbirler almıştır.  
 
Hz. Muhammed’in (sav) barış içerisinde yaşayacak bir toplumu 
oluştururken temel hareket noktası, “iyiliği emretmek ve kötülükten 
sakındırmak”89 olmuştur. Bunu gerçekleştirirken ferdin ve toplumun 
psikolojik ve sosyal durumlarına göre tedrici olarak hareket etmiş, akılları 
ikna ve kalplerini tatmin yolunu seçmiştir. Toplumun sosyal ve ekonomik 
durumunu da göz önünde bulundurarak barışı sağlamaya çalışmıştır.90 
 
O’nun temel amacı insanların dünyada barış içerisinde yaşamalarını 
sağlamak idi. Nihai hedefi de tüm insanlığın barış ve huzurunu temin etmek 
olan İslam dini, insanlara ve hususiyle Müslümanlara barışın esas alınmasını 
emreder. Çünkü barış, hem hayatın, hem de fıtri bir din olan İslam’ın 
aslından ve gereklerindendir. Dinin gayelerinden ilki olan, dinin kesinlikle 
yapılmasını gerekli gördüğü hususlar olan can, mal, din, akıl ve nesli 
korumayı ifade eden zarurat-ı diniyyeyi gerçekleştirmek, ancak barış 
ortamında mümkün olur. Barışı korumada en önemli hususlardan birisi de 
sınıf farklılıklarını ortadan kaldırmaktır.91 Ancak barışın sağlanamadığı 
zamanlarlarda da, zarurat-ı diniyeyi korumak için Müslümanlar savaşmak 
zorunda kalmıştır. Yapılan bu savaşlarda düşmandan ele geçirilen her şey 
ganimet denilmiştir. 

 
87 Bakara, 2/3. 
88 Yasin Yılmaz, “Vakıf Kurumunun Dayandığı Temel Referanslar ve Zürrî Vakıfların Vakıf Sistemindeki Yeri”, Dini 
Araştırmalar, Ocak-Haziran 2014, Cilt: 17, Sayı: 44, s. 44. 
89 Âl-i İmran, 3/104, 113-114; Tevbe, 9/71; lokman, 31/17. 
90 Yasin Yılmaz, “Hz. Peygamber Dönemi Eğitimine Genel bir Bakış”, Dini Araştırmalar, Ocak-Haziran 2012, Cilt: 
14, Sayı: 40, s. 206. 
91 Yasin Yılmaz, “Barış’ın İslam’ın Temel Kaynakları ve İslam Tarihi’ndeki Yeri”, FSM Üniversitesi İlmi Araştırmalar 
İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi,   S. 10, İstanbul 2017, s. 383.  
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Ganimet, savaşlar neticesinde ele her türlü mala verilen bir isim olmuştur. 
Ganimet, tarih boyunca bir devlet geliri olarak kabul edilmiştir. Ganimet 
her ne kadar savaşların sonucu olarak karşımıza çıksa da nedenleri 
bağlamında düşünülebilecek tarihsel örneklere rastlamak da mümkündür. 
Sonuç bağlamında gündeme gelen bu olgunun bir amaç haline gelmesi 
Allah Resulü’nün hiçbir zaman tasvib etmediği ve meşru görmediği bir 
durum olarak gözlenmektedir. Meşru bir savaşın sebepleri meşru bir 
zeminde oluştuktan sonra meşru görülen bir ganimetin değerinden ve 
kazandıracaklarından bahsetmek ise her zaman mümkündür. Bunu Hz. 
Peygamber’in yapmış olduğunu söylemek mümkündür.92 Ganimet hiçbir 
zaman gazve ve seriyyelerin temel amacı olmamıştır.  
 
İnsanoğlu, karşılıklılık ilkesi üzerine bir fıtrata sahiptir. Yaptıklarının ve 
tercihlerinin dünyada ve ahirette bir karşılığının olduğu bu fıtrata binaen 
yaratıcımız tarafından ifade edilmiştir. Dünyevi mükâfatlar bağlamında 
düşünülebilecek hususlardan biri de meşru gerekçelerle oluşmuş savaş 
şartlarında ele geçebilecek ganimetlerdir. Hem Hz. Peygamber hem de 
Kur’an’da Allah, bu anlamda vaatlerde bulunmaktadır. Bu durumun 
uzantıları Raşid halifeler döneminde de görülebilmektedir.93 İnsan da 
doğrusu bu tür mükâfatları talep eden bir ruh haline sahiptir. Bedir 
Harbinde Müslümanların bu yöndeki eğilimleri Kur’an’a yansımıştır.94 Hz. 
Peygamber'de Bedir savaşından önce askerlere yaptığı bir konuşmada, 
manevi kazançtan, sevap ve sabırdan bahsetmiş, Allah'ın rızasından 
başka bir karşılık isteyerek yapılan işlerin kabul edilmeyeceğini, yapılan iyi 
işlerin karşılığının ise ahiret hayatında verileceğini müjdelemiştir?95 
 
İslam medeniyeti rızaya bağlı ve paylaşmasını iyi bilen muhtaç, mağdur 
insanların imdadına koşan ve “komşusu aç iken kendisi tok olan bizden 
değildir”96 ilke edinmiştir.97 
 
Allah resulü, gazve ve seriyyeler öncesi yapmış olduğu dualarda, müminler 
için ganimet bağlamında düşünülecek talepleri içeren dualar yapmıştır.98 

 
92Acar, Cafer, Risalet Dönemine Ganimet ve Yağmacılık Bağlamında Üç Kavram -Nühbe-Gulûl-Seleb-, Turkish 
Studies= Türkoloji Araştırmaları: International PeriodicalfortheLanguages, LiteratureandHistory of Turkishor Turkic, 
2017, cilt: XII, sayı: 13, s. 1; Cafer Acar, Hz. Peygamber’in Savaş Stratejisi, Emin Yayınları, Bursa 2017, 22.  
93 Cafer Acar, Dört Halife Dönemi Fetihlerinin Arka Planı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007.  
94Enfal, 8/7-8. 
95 Al-i İmran, 3/132-136. 
96 Ahmed b. Hanbel, Müsned, Çağrı Yayınları, İstanbul 1992, C. I, s. 349. 
97 Muhammed Hamdi Yazır, Ahkâm-ı Evkâf, Mektebi Mülkiye, İstanbul 1326, s. 10-13. 
98 Ayar, Ali Rıza - Hüseyin Güneş Hz. Peygamber’in Savaş Öncesinde, Zafer Sonrası Elde Edilecek Ganimetlere 
Dikkat Çekmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 16, s. 218.  
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Kavramsal Çerçeve 
 
Radh 
Kırmak, yırtmak anlamına gelen bu kavramın anlamlarından biri fakirlere 
ganimetten pay vermektir.99Muhtemelen genel olarak ganimetten pay 
ayırmanın anlamını ifade ettiği için kullanılmış olsa gerektir. Hz. 
Peygamber’in Hayber ganimetlerini dağıtırken bazı kadınlara bu yönüyle 
yardım etmesi bu kelime ile ifade edilmiştir.100 Böyle bir kelimenin 
kavramlaştırma olarak müstakil bir başlık haline getirilmesi anlamlıdır. 
Mehmet Nadir Özdemir’in bu kavramın yaygınlaşmasına katkısının 
olduğunu ifade etmek gerekir.  
 
Humus 
Beşte bir anlamına gelen bu kelime ile ganimetin beşte birinin kamu malı 
olarak ayrılması kastedilmektedir. Siyer müelliflerine göre ilk humus, Bedir 
öncesi Abdullah b. Cahş seriyyesinde elde edilen ganimetlerden ayrılmıştır. 
Abdullah, bu seriyyede ele geçen ganimetlerin tahmisini yapıp humusunu 
Hz. Peygamber’e ayırmıştır. Hâlbuki humusa dair il ayet Enfal Suresi ile nazil 
olmuştur.101 Bu da humus uygulamasının cahiliye döneminde de varlığına 
dair bir işaret olabilir.102 
 
Fey 
Diyanet İslam Ansiklopedisine bu kavramı yazan Mustafa Fayda, fey 
kavramına dair özetle şunları yazmıştır: “Fey kelimesi fiil olarak Kur’ân-ı 
Kerîm’de iki ayrı âyette üç defa (el-Bakara 2/226; el-Hucurât 49/9) “geri 
dönmek, vazgeçmek” anlamında, üç âyette de (el-Ahzâb 33/50; el-Haşr 
59/6, 7) “ganimet olarak vermek” mânasında geçmektedir. Kelime 
hadislerde hem sözlük hem de terim anlamlarında kullanılmıştır (bk. 
Wensinck, el-Muʿcem, “fyʾe” md.). Feyin “geri dönmek” ve “gölge” 
şeklindeki sözlük anlamlarıyla terim anlamı arasında bazı âlimlerce ilgi 
kurulmaya çalışılmıştır. Kudâme b. Ca‘fer, gayri Müslimlerden alınan 
mallara fey denmesini toplanan malların veya gelirlerinin Müslümanlara 
geri dönmesiyle açıklar (el-Ḫarâc, s. 204). Kâfirlerin mallarına, dünya 
malının gölge gibi geçici olduğunu ifade etmek üzere fey dendiğini ileri 
sürenler de olmuştur.”103 Bu tanıma rağmen Müslümanların, her hangi bir 

 
99 Özdemir, 27.  
100 Süheyli, 7: 115.  
101 Enfal 68-69.  
102 İbn Sa‘d, 2: 10-11.  
103Mustafa Fayda, "Fey", DİA, https://islamansiklopedisi. org.tr/fey (08.07.2019). 
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savaş vermeksizin elde ettikleri ganimetlere fey denilmiştir. Ancak bunlar 
dağıtımı açısından ganimet hükmünde kabul edilmemiş tasarrufu 
tamamen Allah Resulüne verilmiştir. O da fakirlere ve yolda kalmışlara bu 
ganimetleri tahsis etmiştir. Medine toplumunda fakirlikle mücadele 
bakımından fey olgusunun önemli bir katkısı olmuştur.  
 
Hz. Peygamber’in Gazve ve Seriyyeler Öncesi Ümmetine Ganimet için Dua 
Etmesi 
Müslümanların on üç yıllık Mekke tecrübesinden sonra bütün varlıklarını terk 
ederek Medine’ye hicret etmeleri tarihi bir vaka olduğu kadar, hicrete 
karar veren muhacirler açısından da büyük bir fedakârlıktır. Zira tüm 
dünyalık varlıklarını, evlerin barklarını kaybetmişlerdir. Mallarına Mekkeliler 
el koymuştur. Bu muameleye Hz. Peygamber de dâhil olmuştur. Medine’ye 
hicret eden Müslümanlar, fakir, miskin bir halde gelmişler ve tamamen 
muhtaç bir durumda idiler. Ensar onları sahiplendi ve yurt ve yuvalarını 
paylaştılar. Doğrusu muhacirler bir fakirler topluluğu olarak Medine’de yer 
ve yurt edinmeye çalıştılar. İşte bu Müslümanların fakirleşmesine, evlerini ve 
barklarını kaybetmelerine neden olan Mekkeli müşrikler doğal olarak bir 
savaş halinin ortaya çıkmasına da neden olmuşlardı. Gerek cahiliye 
hukuku açısından gerekse Müslümanlar açısından Mekkeli müşriklerin 
yaptıkları bir savaş ortamını doğurmaya yetecek kadar yük taşıyordu. 
Dolayısıyla Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında hukuken harb hali 
mevcut hale gelmişti. Bundan mütevellit, Müslümanlar Medine’ye yerleşip 
artık Hz. Peygamber’in liderliğinden yeni bir toplumsal yapının oluşumunu 
asgari düzeyde gerçekleştirdikten itibaren kendi bölgelerini korumaya 
dönük tedbirler almaya başlamış ve özellikle Mekkeli Müşriklere ait 
kervanların bölgede rahat dolaşamayacaklarını ortaya koymuşlardı. Allah 
Resulü meşru zeminde başlamış bu savaş halinin süreçlerini ve sonuçlarını 
değerlendiriyor Müslüman muhacirleri evsiz ve yurtsuz bırakan bu 
insanlardan yaptıklarının adeta hesabını soruyordu. Müslümanlara ait 
seriyye ve gazveleri organize ederken elde edeceklerine dair umut ve 
beklentileri dualarına yansıyordu.  
 
Bu başlık altında, Hz. Peygamber’in ganimet ve zenginliğe dair Allah 
Resulü’nün takribi beş vakada bu yönde duası kaynaklara ve 
araştırmalara yansımıştır. Bedir,  Hendek, Hudeybiye, Hayber, Mute ve 
Zatu’s-selasil gazvelerinde müminlerin yoksulluktan kurtulması ve biraz 
zenginleşmeleri için dua örnekleri görmek mümkündür. Bedirde Allah 
Resulü dört şey istemiş ve duasını şöyle yapmıştı: “Allahım onlar yaya ve 
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yalındırlar binek ver. Çıplaktırlar giydir. Açlardır doyur, fakirlerdir 
zenginleştir.”104 
 
Hendek harbinde ise temsili olarak parçalanan bir kayanın kıvılcımlarından 
müminlere ümit ve umut aşılamıştır. Hire, Rum diyarı ve San’a ülkesine dair 
müminlerin gelecekte elde edebilecekleri imkânlara işaret etmiştir.105 
 
Hudeybiye ise daha kuvvetli bir örnek olarak önümüzde durmaktadır. 
Ayetle Allah, müminlere çok miktarda ganimet vaad edilmiştir. Bu da 
zahmetler içinde Hudeybiye sürecini tamamlayan Müslümanlara 
böylelikle müjdeler verilmiştir.106 
 
Hayber’de Hz. Peygamber, sebat etmeleri ve gayret göstermeleri halinde 
Müslümanların ganimet elde edeceklerini müjdelemiştir.107 Mute harbine 
gidenlere de Allah Resulü, ganimetle dönmeleri duasını yapmıştır.108 Zatu’s-
Selasil gazvesine giden Amr b. el-As, kendisi için dua eden ve ganimetten 
bahseden Hz. Peygamber’e  böyle bir beklentisinin olmadığını 
söyleyince Allah Resulü şu cevabı vermiştir: “Zenginliğin faydalısı, insanlara 
faydalı olanda ne güzel de olur”109 
 
Risalet dönemi gazve ve seriyyelerinde ganimetin Müslümanların bir sonuç 
bağlamında gündemlerinde olduğu ve Allah Resulünün de bunu teyid 
ettiği anlaşılmaktadır.  
 
Risalet Döneminde Ganimet Elde Edilen Gazve ve Seriyyeler 
Hz. Peygamber’in hayatında gazve ve seriyyeler, Medine’ye hicretten 
sonra görülmektedir. O döneme kadar Müslümanların müşriklere karşı 
topluca bir karşı duruşu vaki değildir. Medine’ye hicretle birlikte Müslüman 
toplum artık yeni bir sosyal yapı olarak hem siyasi hem de sosyal yapılanma 
süreçlerini tamamlamış ve oluşan hukukunun korunması için gereken 
tedbirleri almaya başlamıştı. Bunun için de yapılan ilk girişim, savaş hali söz 
konusu olan Mekkeli Müşriklerin hedefe alınmasıydı. Nitekim ilk seriyye ve 
gazveler Müslümanları yurt ve yuvalarından eden bu pervasız güruha karşı 
olmuştur. Mekkeli müşriklere ait kervanlar hedefe alınmış ve bu sürecin 

 
104Vakıdi, Megazi, 16; İbn Sa' d, Tabakat, II, 20; Ebu Davüd, Sünen, II, 72. 
105Vâkıdî, II, 450. 
106 Fetih, 20.  
107Diyarbekri, Hamis, II, 45-46. 
108 Vakıd1, Megazi, II, 756; İbnSa' d, Tabakat, II, 128.  
109İbn Hacer, İsabe fi Temyizi's-Sababe, Kahire 1970, IV, 653; Haleb'i, İnsanu'IUyfin, III, 198.  
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sonunda ortaya çıkan büyük savaşlar olmuştur. Bedir gazvesi böyle bir 
süreci temsil etmektedir. 
 
Genel olarak Hz. Peygamber dönemi gazve ve seriyyelerinin sayısı farklı 
mülahazalar nedeniyle değişik rakamlarla ifade edilmiştir. Genel kanaat 
27 gazve olduğu yönündedir. Altmış kadar da seriyyeden 
bahsedilmektedir. Ganimet konusu üzerine bir kitap yazan, Mehmet Nadir 
Özdemir’in tespitine göre toplamda 47 kadar gazve ve seriyyede ganimet 
ele geçirilmiştir. Bu gazve ve seriyyelerin isimleri şunlardır. 
 

Batnı Nahle Seriyyesi Hayber Gazvesi Huneyn Gazvesi 
Safevan Gazvesi Fedek fethi Taif Gazvesi 
Bedir Gazvesi Vadil Kura EvtasSeriyyesi 
Karkaratü’l-Küdr 
Gazvesi 

Beni KilabSeriyyesi Beni Temim Seriyyesi 

Galibb.Abdillah 
Seriyyesi 

Hz. Ali Seriyyesi TebaleSeriyesi 

Beni Kaynuka Beşir b. Sad Seriyyesi Tebük Gazvesi 
Sevik Gazvesi Beşir b. Sad Yümn ve 

Cinabseriyyesi 
Makna Halkı ile 
anlaşma 

Karede Seriyyesi Kedid-Galib b. 
Abdillah 

Ali b. EbiTalibSeriyyesi 

Uhud Gazvesi MürreGalib b. 
Abdillah 

Ali b. EbiTalibSeriyyesi 

Katan seriyyesi Siy, Şuca b. Vehb NecidSeriyyesi 
Amr b. 
ÜmeyyeSeriyyesi 

HadıraSeriyesi  

Beni Nadir Gazvesi Batnı idam seriyyesi  
ZaturrikaGazves i Zatussalesil/Hz.Ali  
DumetulCendel 
Gazvesi 

Beni Hasam/hz. Ali  

Beni Mustalik Gazvesi Dahhak b. 
SüfyanSeriy. 

 

Beni Kureyza Gazvesi   
KurataSeriyyesi   
Hz. Ali’nin Beni Said b. 
BekrSeriyyesi 

  

ZülkassaSeriyyesi   
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Zeyd b. Harise 
Seriyyeleri 

  

Ukkaşe b. Mihsan 
Seriyye 

  

   
 
Ganimetlerin Dağıtımı ve Fakirler 
Ganimet dağıtımında fakirlerin gözetilmesi bir vakıa olarak Hz. Peygamber 
döneminde var olmuştur. Hatta fakirler için ayrılan bu paya RADH dendiği 
ifade edilmiştir.110 Buna dair kullanım örnekleri incelenmeye değer olsa 
gerektir. Hayber’de Allah Resulünün yardımcı kadınlara feyden verdiği 
( خضر  ancak pay (sehm) vermediği ifade edilmiştir.111 Aslında bu detaya 
girmeden Humus meselesinin ele alınması bile ganimetteki fakirlerin 
hukukuna dair ayrıntıyı fark etmemize yetebilir.112 
 
Hicret eden muhacirler esas itibariyle hicretle fakirleşmiş insanlardı. Hz. 
Peygamber, Medine ve civarında Müslümanların hukukunun korunmasına 
dönük askeri tedbirler muvacehesinde Kureyş kervanlarını hedefe almış ve 
oralardan ele geçen mallarla fakir mücahitlerin desteklenmesine özen 
göstermiştir. Hatta başlangıç yılarında bu kabil seriyyelere ve gazvelere 
özellikle muhacir Müslümanlar öncülük ediyor ve ganimetlerden de 
yararlanıyorlardı. Nitekim bu operasyonlar bağlamında ilk ganimet 
hicretten yaklaşık on yedi ay sonra Batnı Nahle seriyyesinde ele geçmişti. 
Kervanın yükü kuru üzüm ve bazı yiyecek maddeleri idi.113 Batn-ı Nahle 
seriyyesi adeta bir milad olmuştu. Zira ardından Bedir Harbi olmuş ve 
Müslümanlar gerçekten Kureyşi kalbinden vurmuştu. Ganimete dair 
ayetler de bu süreç sonunda nazil olmuştur.114 Ayetle ortaya konan temel 
ilke ganimetlere dair yetkinin kamu yararında kullanılmak üzere tahsis 
edilmesidir ki bu yetkinin Allah ve Resulüne ifadesi ile Hz. Peygamber’in 
uhdesine tahsisini ifade etmektedir. Humus bölümü ise özel amaçlı olarak 
Hz. Peygamber’e tahsis edilmişti.  
 
Hz. Peygamber’in ganimetler konusunda hassas davranırdı. Hatta 
hoşlanmazdı. Ganimet dağıtımından sonra “Güçlü olanlarınız zayıf 

 
110 Mehmet Nadir Özdemir, Hz. Peygamber Döneminde Ganimet Uygulamaları, Otto Yayınları, Ankara 2016,  
s.27.  
111Süheyli, Ravdu’l-unuf, 7:115. 
112 Krş. Enfal, 41.  
113İbn Sa’d, Tabakat, 2:7.  
114 M. Nadir, Özdemir, 48.  
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olanlara versin” şeklinde tavsiyede bulunurdu.115 Bedir sonrası ele geçen 
ganimetlerle ilgili yaşanan kargaşada da aslında Müslümanların ihtiyaç 
içinde olmaları nedeniyle ortaya koydukları taleplerinin de burada bir rolü 
vardı. Ayetle ganimetlerin nasıl dağıtılacağına dair hükümler ortaya 
konmuş oldu. Nitekim burada ele geçirilen ganimetler vesilesiyle 
Müslümanlar önemli oranda rahatlama imkânı bulmuşlardı.116 Bedir 
ganimetleri, savaşa katılmayanlara da pay olarak verildi. Hatta bazı 
savaşçılara ihtiyaçlarına binaen olsa gerek fazla pay verildiği 
kaydedilmiştir.117 Savaşa katılmayıp izinli olanlara ve şehit düşenlere de 
pay verilmişti. Müslümanlar bu harb neticesinde deve, yiyecek maddeleri 
ve giysiler elde etmişlerdi ki bunlar da temel ihtiyaçlardı.  
 
Müslümanların bundan sonraki seriyye ve gazvelerinde elde ettikleri en 
önemli ganimet deve ve koyun sürüleri idi. Bunlar Müslümanların 
zenginleşmesine önemli oranda katkı sağlamıştır. Beni Mürre seriyyesinde, 
sefere katılan her askere on deve ve yüz de koyun pay olarak düşmüştür.118 
 
Beni Kaynuka Yahudilerinin Medine’de çıkardıkları huzursuzluk nedeni ile 
anlaşma şartlarını uymadıklarından birlikte yaşama haklarını kaybetmişler 
ve Hz. Peygamber onları kalelerinde kuşatmıştı. Bütün varlıklarını bırakarak 
Medine’den sürgünle cezalandırıldılar. Onlardan geriye hayli savaş 
malzemesi kalmıştı. Ayrıca altın ve gümüş gibi malların da kaldığı 
düşünülebilir. Zira onlar kuyumculukla geçiniyorlardı. Bu da Müslümanların 
güçlenmelerine ve özgüvenlerini kazanmalarına olumlu katkı sağlamıştır 
diyebiliriz. Zira fakirliğin insanlarda oluşturduğu zayıf psikoloji başa çıkılması 
gereken önemli bir mesele olarak değerlendirilmelidir. 
 
Karede seriyyesi neticesinde elde edilen meblağ ise daha dikkat çekicidir. 
Bu seriyye neticesinde Müslümanlar yüz bin dirhemlik bir kazanç elde 
etmişlerdi.119 Hicretin 3. Yılına gelindiğinde artık Medine’de muhacir 
Müslümanların durumlarını önemli oranda düzelttiklerini düşünmek 
mümkündür. Katan seriyyesi de bu yönüyle önemli görülebilir. Beni Esed 
kabilesine yönelik bu sefer, Uhud sonrası Medine’yi tehdit eden bu 
kabileye karşı yapılmıştı. Bu seferde hiçbir savaş olmadan kabileye ait bir 

 
115 Ebu Ubeyd, S.326; Özdemir, 51.  
116 Elşad Mahmudov, s. 98.  
117 Özdemir, 52. 
118 Vakidi, II, 724.  
119 Taberi, II, 492.  
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çobanın elindeki bütün at, deve ve koyunlar ganimet olarak ele geçirilmiş 
ve paylaştırılmıştır.120 
 
Müslümanların yüklü miktarda ganimet aldıkları seferlerden biri de Beni 
Nadir gazvesidir. Savaşsız bir şekilde Yahudilerin sürgün edilmesi ile 
sonuçlanan bu hadise neticesinde ele geçen ganimetler Allah tarafından 
fey olarak isimlendirilmiştir. Bu gazve neticesinde ele geçen malların 
tasarrufu tamamen Allah Resul’ünün uhdesine verilmiştir.121Harcama 
alanları ile ilgili olarak ise özellikle fakirlerin, yetimlerin, yolda kalan 
muhtaçların zikredilmesi ayrıca şayanı dikkattir. Allah Resulü bu malları 
özellikle muhacirler arasında taksim etmiştir. Hicretin dördüncü yılında 
gerçekleşen bu gazve ile hicretle her şeyini kaybetmiş Müslüman 
muhacirler ciddi bir rahatlama imkânı elde etmişlerdir. Beni Nadir 
ganimetlerinden Ensar’dan fakir olduğunu ifade eden iki kişiye de pay 
verilmiştir.122 Konuyla ilgili değerlendirme yapan kaynaklar, bu gazvede 
savaş olmaması nedeniyle alınan mal ve ganimetin sadece fakirlere 
verildiği kaydı düşülmüştür.123Yine bu bölgede ele geçen toprakların bir 
kısmı muhacirlere ikta olarak verilmiştir.124 Böylece Ensar’ın misafiri olarak 
yaşamaya devam eden Müslümanlar, Beni Nadir Yahudilerinin sürgünü 
sonrası ikamet edecek mekân ve arazi sahibi olma imkânına sahip 
olmuşlardır.125 Bu durum Medine için bir ekonomik değişim zemini de 
oluşturmuştur.  
 
Hz. Peygamber, ganimetler söz konusu edildiğinde özellikle ihtiyaç sahibi 
olduğunu beyan ederek yardım talep edenleri humustan hile ile 
desteklemiştir. Ancak fakir olmadıkları ve çalışma güçleri olan kimselerin bu 
yöndeki taleplerini geri çevirmiştir.126 
 
Fakirler açısından ganimet meselesinin zirve yaptığı hadise Hayber fethidir. 
Kimi müfessirler Fetih suresinde vaad edilen ganimetlerin127 Hayber 
ganimetleri olduğunu ifade etmiştir.128 Hayber ganimetleri, otuz altı 
parçaya bölünmüş on sekiz hisse Hz. Peygamber’in uhdesinde kalmıştır. Bu 
hissenin harcama kalemleri arasında ihtiyaç sahipleri yani fakir fukara da 

 
120Vakıdi, I, 342.  
121Haşr, 2-9.  
122İbnSa’d, II, 45.  
123İbnSa’d, II, 45; Kastallani, 125.  
124Vakıdi, I, 379.  
125 Özdemir, 73.  
126İzzet Derveze, Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, trc. Mehmet Yolcu, İstanbul 1995, III, 190; Hamidullah, 
Hz. Peygamber’in Savaşları, 164; Özdemir, 78.  
127 Fetih 1-16.  
128İbn Kesir, 4:285. 
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vardır. 129 Nitekim buradan elde edilen gelirler, yetimlere, fakirlere, 
dilencilere verilmiştir. Ganimetlerden sonradan pay isteyen Beni Sehm 
kabilesinden kimseler için ise dua etmiştir. Bu duada, onların zayıflıklarına 
işaret ederek, Allahım onlara kaleler aç, yiyeceklerini artır, insanlarını doyur, 
etlerini ziyade kıl diye dua etmiştir.130 
 
Ganimet meselesinin dağıtım boyutu ile ilgili olarak ne kadar büyük 
zorlukların olduğu Huneyn gazvesi neticesi daha net bir şekilde ortaya 
çıkmıştır. Ganimet konusunda tecrübesi zenginleşen Müslümanlar, 
ganimete dair taleplerini artırmışlardır. Özellikle Mekke fethi sonrasında 
henüz İslam’ı kabul etmiş veya etme sürecinde olup ganimet elde etmek 
isteyen çok sayıda insanın da bu gazvede Müslümanlara refakat ettiği 
ifade edilmiştir.131 Sefer sonrası kimi insanlar Hz. Peygamber’in yakasına 
yapışmışlardır. Müellefe-i kulub denilen kesim bu gazvede ortaya çıkmıştır. 
Ensar bu gazvede de ganimetlerden pay almamıştır. Bu durumda şikâyetçi 
de olmuşlar ancak Allah Resulü onları teselli etmiştir. Kendisinin Ensar’dan 
olduğunu vurgulamıştır.132 
 
Ganimetlerin dağıtımı bağlamında söylenebilecek son söz şudur. Hz. 
Peygamber ganimet ve fey gibi her türlü gelirde ihtiyaç sahiplerini asla 
ihmal etmemiştir. Hatta bu konuda Fedek’te bazı arazileri yolda kalmışlara 
vakfetmiştir. Genel olarak duruma ve ihtiyaca göre fakir fukaranın zor 
durumlarını göz ardı etmemiştir. Bu siyaset zamanla Medine’de 
Müslümanların zenginleşmesine ve fakirliği azalmasına vesile olmuştur. 
Kendisine mal tahsisinde bulunmamış nafakasının temini ile yetinmiştir.  
 
Sonuç 

Fakirlik, insanlığın ortak sorumluluk alanını teşkil etmektedir. Devletler ve 
toplumlar fakirlikle mücadele konusunda her daim inisiyatif alma 
zorunluluğu hissetmiştir. İslam toplumunun şekillendiği dönemlerde de 
fakirlik önemli bir sorun olarak temayüz etmiştir. İlk Müslümanların imkânlar 
bakımından çoğunlukla zayıflar ve fakirler olduğu da düşünülürse Hz. 
Peygamber’in bu konuda sürekli bir gayret ve fedakârlık içinde olduğu 
gayet anlaşılabilirdir.  
 

 
129Belazuri, Futuhu’l-Buldan, 7.  
130Taberi, Tarih, III, 10.  
131Özdemir, 112.  
132Taberi, III, 82.  
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Müslümanların Mekke’de yaşam alanlarının daralmasıyla birlikte hicret 
yurdu olarak Medine’yi tercih etmeleri, fakirlik açısından yepyeni bir krizin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Medineli Müslümanların fedakârlığı bu 
krizi bir nebze olsun sakinleştirmiş olsa bile Medine’ye hicret eden 
Müslümanlar tüm varlıklarını Mekke’de bırakarak hicret etmişler ve her şeye 
muhtaçtılar. İşte böyle bir zeminde ortaya çıkan gazve ve seriyyelerin 
sonuçları bağlamında ganimet olgusu Müslümanların fakirliklerini gidermek 
konusunda bir rol almışa benzemektedir.  
 
Ganimetle ilgili hükümler arasında yer alan humus, Hz. Peygamber’in 
takdiriyle özellikle fakir ve fukaraya harcanmıştır. Beni Nadir Yahudilerinde 
olduğu gibi savaşsız ele geçen mallar, fey hükmünde kabul edilmiş ve yine 
Hz. Peygamber’in inisiyatifiyle fakir ve fukaraya tahsis edilmiştir. Hayber 
Müslümanların zenginleşmesi sürecinde yine önemli bir rol üstlenmiş ve 
adeta Muhacirleri büyük bir rahatlığa kavuşturmuştur. Mekke fethi 
sonrasında İslam toplumuna katılan müellefe-i kulub kesimi Huneyn 
Gazvesinde özellikle ganimet beklentisi ile yer almışlardı. Bu gazve 
sonucunda yine yüklü miktarda ganimet ele geçmiştir. Hz. Peygamber, 
ensara hiçbir şey vermemiş özellikle muhacirlere bu ganimetleri dağıtmıştır. 
Kimi Müslümanlar da bu durumda rahatsız olabilmişlerdir. Allah Resulü 
onları teskin etmiş ve kendisinin de ensardan olduğunu belirtmiştir.  
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Abstract 
Islamic Social Finance (ISF) in Indonesia is currently used as a source of 
funding that is able to improve social welfare. Zakah, Infaq, Shadaqah 
and Waqf (ZISWAF) are considered as philanthropy instruments that have 
a crucial impact on personal, social, and economic dimensions. The 
purpose of this paper is to analyze the role of Islamic Social Finance and 
Sustainable Development Goals (SDGs) towards fulfilling Maqashid 
Shariah. Moreover, shedding lights on the importance of establishing 
philanthropy institutions in Indonesia. To achieve the purpose of this 
research a qualitative approach was used, through library research using 
various relevant library materials and previous literature related to the 
subject matter. The main finding of this research is Islamic Social Finance 
has a role in SDGs for towards Maqashid Shariah. The importance of 
enhancing the philanthropy institutions in Indonesia to uplift the welfare 
among the Indonesians. To the best of the authors' knowledge, this 
research is a pioneering study in the case of Indonesia. Furthermore, the 
in-hand paper provides a piece of clear evidence to Indonesian 
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authorities to encourage establishing philanthropy institutions to increase 
social prosperity. 
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Islamic Social Finance, ZISWAF, SDGs, Maqashid Shariah 
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Abstract 
Rising interest in Islamic banking and finance triggered a new idea for 
establishing a new source of income for Islamic financial institutions of 
which waqf institution is one of them that may be played a significant role 
for funding Higher Education. There are waqf funds established in higher 
education institutions in Malaysia as well as in Turkey. Individual’s intention 
to contribute to waqf fund is important in order to ease financial difficulties 
of higher education institutions. Therefore, waqf fund needs to be 
explored as the new source of income in order to make higher education 
institutions financially sustainable. In terms of financial return, it is not only 
current students’ fees that earn income to the university but also the 
prospects of graduates’ contribution are a possible future gain for the 
university in the long term after graduation. Thus, this paper seeks to 
examine the factors that influence students’ intention to participate in 
waqf fund with the support of relationship marketing theory. A self-
structured survey questionnaire was employed to collect data from a total 
249 (n=249) where 121 from Turkey and 128 from Malaysia. The data was 
analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS). This software 
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is used to perform Descriptive Analysis and Exploratory Factor Analysis 
(EFA). In the next stage of the analysis Analysis of Moment Structure 
(AMOS) software was employed in order to run Confirmatory Factor 
Analysis (CFA), Measurement Model, and Structural Equation Modeling 
(SEM). The findings of the study show that religiosity has a positive 
significant relationship with intention towards contributing to waqf among 
both countries. It is hoped that this study would be beneficial for higher 
education institutions in order to make decisions with regard on how to 
motivate more students to contribute to waqf fund. 
 

Keywords 
Waqf fund, Relationship Marketing, Malaysia, Turkey, Higher Education 
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Abstract 
Waqf has played a significant role in Islamic history and reached its peak 
of glory and prominence during the Ottoman era. There are volumes of 
literatures that have documented the various contributions of Waqf to the 
socio-economic development of the Ummah in the areas of education, 
health, environment, investment, animal care, religion, among others. It 
would be interesting to examine the extent to which these literatures and 
their areas correspond to the dimensions of Maqasid al-Shari’ah. This 
would require efforts to develop a Maqasid framework that can be used 
to evaluate these literatures. Yet there is dearth of studies that have filled 
in this important research gap. Instead, the bulk of studies on Maqasid are 
still on the Fiqh and Usul al-Fiqh areas. Recently, scholars have dedicated 
a few works on examining Maqasid in relation to economics and finance 
and, few on Maqasid and FinTech. Some of these studies have based their 
analyses on al-Ghazali’s Maqasid framework related to the preservation 
of the five essential elements: faith, life, intellect, progeny and wealth. 
There is yet to be a profound work that has used the same framework for 
evaluating literature on Waqf. This raises a pertinent research question of 
the extent to which these Waqf literatures conform to preserving one or 
more of these five essential elements of al-Maqasid. The present study 
aspires to achieve four main objectives: 1) conduct bibliographic survey 
of Waqf literature; 2) conduct Meta-Analysis on the Waqf literature 
surveyed; 3) develop Maqasid Matrix Framework [MMF] using content 
analysis; and 4) use the MMF to evaluate the Waqf literature. The findings 
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from the study will take stock of the literature on Waqf relative to MMF and 
at the same time chart new direction for using Meta Analysis to evaluate 
Islamic literatures in the various disciplines.  
 

Keywords 
Waqf, Maqasid al-Shari’ah, al-Ghazali, Content Analysis, Meta-Analysis 
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Özet 
Biz bu makalemizde yoksulluk ile mücadele bağlamında “şirketleşmeyi” 
ele almaya çalışacağız. İslam iktisadının ruhuna uygun düşen iştirak ve 
şirket ameliyesi, zaman ve zemine göre insanların toplumsal onuruna 
yaraşır bir hayatı temininde bir model olduğunu düşünüyoruz. 
Sempozyumun ana temasını teşkil eden vakıf ameliyesi de bir iştirak 
örneğidir. Bir şirketleşme örneği olan vakıf sistemi, sermaye birlikteliği ile 
emek birlikteliğini hedefleyerek İslam İktisadı ruhuna uygun bir biçimde 
kültürümüzde tecessüm etmiştir. Şirket Arapça bir kelime olan iştirak 
kavramı şe-re-ke kelimesinden gelmektedir. İştirak katılım ve karışım 
demektir. Her bir şirket aynı zamanda iştiraktır. Ancak her iştirak bir şirket 
olmayabilir. İştirak ve katılım İslam’da bereketin timsali olarak kabul edilen 
cemaatin bir diğer ifadesidir.  Allah’ın yardım ve bereket eli cemaat 
üzerindedir.  Bu anlayış İslam iktisadının temel referanslarından biridir. 
  
İslam İktisadında şirketleşme toplumsal yardımlaşma ve dayanışma rolünü 
yüklenir. Bunu engelleyen her türlü iş ve davranışı yasaklar; karaborsacılık, 
stoklama, manipülasyon gibi.  Ekonomide en çok problemlerin çıktığı, 
yoksulluğa neden olan noktalar riba, aldanma ve belirsizliktir. İslam 
İktisadına uygun olan şirketleşmenin hedefinde de bu maksatlar 
mevcuttur. 
 

Anahtar Kelimeler 
Yoksullukla Mücadele, Vakıf Kültürü, İslam İktisadı, Şirket 
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Giriş 
Sınırlı imkânlarıyla tek başına bütün ihtiyaç ve isteklerini karşılamaktan aciz 
olan insanoğlu, fıtratı gereği başkalarıyla teşrik-i mesai etmek suretiyle 
ancak kendine yaraşır şekilde yaşayabildiği bir gerçektir. Bu gerçekten 
hareketle daha fazla imkânları elde etme fırsatlarını ve muhtemel riskleri 
paylaşmak üzere kadim tarihten beri farklı biçimlerde ortaklaşa hareket 
etmiş ve ortaklıklar kurmuştur. Toplumların kalkınmasında iktisadi 
gelişmelerin etkisi inkâr edilemez. İktisadi kalkınmanın muharrik 
unsurlarından biri de şirketlerdir.  
 
Genel manasıyla şirket varlığı insanoğlunun varlığıyla söz konusu olan 
kadim bir ameliyedir. İnsanların toplum halinde yaşamalarının zaruri bir 
sonucu olarak bu ortaklığın oluşturulmasıyla beraber bir takım sorumluluklar 
meydana gelmiştir. Günümüz ticari anlamda sermaye şirketlerindeki 
hissedarların hak, yetki ve borçları noktasında bu sorumluluk daha da 
karmaşık hale gelmiştir.  Söz konusu sorumluluklara riayet etmek suretiyle 
kurulan şirketler, fert ve toplum hayatını daha kolay ve yaşanabilir bir 
ortamın temininde vazgeçilmez fonksiyona sahiptir. Bu manada şirket, 
tarihin her döneminde ve dünyanın her coğrafyasında insanlar için en 
önemli geçim yollarından biri olmuştur. Bu hususta ortakların ilişkilerini 
düzenleme noktasında ihtiyaçlarını karşılayacak oranda tarihi ve tecrübî 
veriler bulunmaktadır. Sempozyumun ana temasını teşkil eden vakıf 
ameliyesi de bir iştirak örneğidir. Bir şirketleşme örneği olan vakıf sistemi, 
sermaye birlikteliği ile emek birlikteliğini hedefleyerek İslam İktisadı ruhuna 
uygun bir biçimde kültürümüzde tecessüm etmiştir.  
 
İslam İktisadının Yoksulluk İle Mücadelede Önemi  

میحرلا نمحرلا هللا مسب  
İslam iktisadına başlarken yüce Allah’ın isminin arkadaşlığı ile başlıyoruz. 
Çünkü İslam iktisadının temel ilkelerinden biri Allah u Teâlâ’nın yaptığımız 
işlere nasıl bakacağına dikkat etmektir. Bir işi yaparken “Allah bu işe ne 
der?” sorusunu kendimize sormaktır. Bu ilke İslam iktisadını diğer teorilerden 
ayıran en önemli farktır. 
 

يمالسإلا داصتقا يمالسإلا داصتقالا /   İslam’ın iktisadı mı? İslam İktisadı mı? Dini 
mülahazalar işin içinde olduğu zaman kavram kargaşası gündeme 
gelmektedir. Bu durum da bizim muzdarip olduğumuz bir konudur. İslam’ın 
İktisadı ya da İslam İktisadı, İslami İktisat hüviyetini kazanabilir. Ancak İslami 
Ekonomi her zaman İslam’ın bir ürünü olmayabilir. İfade ve isimler gerçeği 
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değiştirmez ancak kavramlar algılar, şuur, duygular üzerinde oldukça 
etkilidir. Bize ait kavramlar varken onları kullanmamız gerekir. Kendi 
kavramlarımızı kullanmamız bize çok şeyler kazandıracaktır. İslam 
İktisadının da kendisine has, ekonomi alanını anlatabilecek, 
yorumlayabilecek kavramları vardır.  Bu kavramlarımızı ihya etmeliyiz. Her 
bir bilim dalının, her bir kültürün hatta her bir dinin kendisine has kavramları 
vardır. Batı kendi kavramlarının propagandasını en iyi şekilde yapmaktadır. 
Bu kültür sömürgeciliğinin bir koludur.133  
 
İslam İktisadı bir bilim dalıdır. Kendi başına bir disiplindir. Tam teşekkül 
etmemiş izahları olabilir ancak metodolojimiz mevcuttur. İslam İktisadının 
teorik bir disiplin olarak ihya edilmeye ve izah edilmeye ihtiyacı vardır. İslam 
İktisadının ilkeleri, kodları, sabiteleri kültürümüzde ve tarihimizde mevcuttur. 
İslam İktisadının ilkeleri Kuran ve Sünnete dayanır. İzahatları tedvin 
döneminde yapılmıştır.  
 
İslam barış demektir. İslam İktisadı da ekonomi de barış için araç olmalıdır. 
Günümüzdeki tüm sorunlar da ekonomi yüzündendir. Sorunların, 
anlaşmazlıkların nedeni rekabettir. İslam İktisadının anlayışı barışa dayalı 
olduğu için diğer ekonomilerin taşıdığı sömürü anlayışını barındırmaz. İslam 
iktisadının hedefi üretimde mülkiyet tüketimde paylaşımdır. İslam İktisadı 
adalete dayalıdır, gelişime olanaklar verir. Mecellenin ilk yüz maddesinden 
biri de İslam iktisadının temel dinamiklerindendir:  “Zarar görmek de yok 
zarar vermek de yok”  
 
İslam İktisadında güven vardır. Hz. Peygamberin Müslüman tanımında 
yaptığı gibi Müslüman elinden zarar görülmeyen kimsedir. Müslüman 
güvenilirdir. Yine İslam İktisadının bir anlamında da teslimiyet vardır. Allah’a 
peygambere ve düzene uymak esastır. İslam iktisadının ahlaki boyutu 
olduğu gibi İslam İktisadında realite de vardır. Bu nedenle İslam iktisadının 
sabiteleri gerçek hayatla uyumludur. 
 
Özetle İslam iktisadı muhtevasında üç ilke barındırır diyebiliriz: 

1) Barış 
2) Güven 
3) Teslimiyet  

 
 

 
133 Aydın Kudat, İslam İktisadı Ders Notları 
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Her bir dinin iktisadı vardır. Her bir iktisadı teorinin de bir dini dayanağı 
vardır. Kapitalizmin, emperyalizmin de dinlerden beslendiği gerçeği inkâr 
edilemez. Arapçada din kavramını incelediğimizde d,y,n harflerinden 
meydana geldiğini görmekteyiz. Deyn de Arapça da borç anlamına 
gelmektedir.134  Din kelimesinin birçok anlamı vardır. Her bir anlamının 
içerisinde de ekonomi mevcuttur. İslam Dininin içinde ekonomi ve ahiret 
inancı mevcuttur. İslam İktisadı ibadet ruhu ile hareket eder. Örneğin İslam 
dininde zekat verilmesi istenir ve zekat vermek için de zengin olmak gerekir. 
Hz. Peygamber iktisat yapan fakir düşmez buyurmuştur. Allah u Teâlâ bir 
ayetinde “Dünyayı sizin için yarattım, dilediğiniz gibi istifade edin.”  
buyurmuştur. İslam İktisadı bir sorumluluktur. Hz. Peygamber tarafından 
verilen bir emirdir. İktisat kavramına geldiğimizde sözlükte ekonomi ile aynı 
anlamdadır. Arapça bir kelimedir. İktisat Kuranı Kerimde çeşitli formlarda 
ele alınmıştır. Kast etmek, niyet etmek, teşebbüs muhtevası vardır. İktisat 
da israf, haddi aşma, hak ihlali, savurganlık, aşırılık yoktur. İktisadın kelime 
anlamı dengedir.135 
 
Bir bilim dalı, kullandığı ifadeler ile sözlükteki terim anlamların birbirine 
uyuşması oranında değer kazanır. Bizim kavramlarımız da kullanım ve terim 
anlamları bakımından uyuşmaktadır. Dolayısıyla kendi kavramlarımızı 
kullanarak kendi iktisat sistemimizi ihya edebiliriz.  
 
İslam iktisadının kaynakları Kuranı Kerim, sünnet, kıyas, icma, mesalih-i 
mürsele (kamu yararı), seddi zerai (önleyici tedbirler) ve istishabdır. (serbest 
alan)  Bu kaynaklardan yola çıkarılarak denilebilir ki İslam İktisadı sadece 
fıkhi bir yaklaşımın hâkim olduğu bir alan değildir.136 İslam İktisadının büyük 
bir bölümü tarih ve kültür ile teşekkül etmiştir. Kuranı Kerim ve Sünnet insanlık 
için önemli olan sabiteleri ortaya koymaktadır.  Örnek olarak alışverişin 
helal ribanın ise haram kılınışı yine değiş tokuşun da rızanın temel olması 
gösterilebilir. Tedvin dönemi hicretin ikinci ve üçüncü asırlarında bu alanla 
ilgili hummalı çalışmalar yapılmıştır. Ancak o gün ki şartlar, ekonomik 
ihtiyaçlar bugün ki gibi olmadığı için İslam İktisadı ile ilgili veriler fıkıh birikimi 
içinde dağınık halde yakalanır. İslam İktisadi ile ilgili olan bölümlerde akit 
teorileri, kitabu’l buyu, kitab-ı şerike, borçlar hukuku, şirketler hukuku, 
ahkamü’s sultaniye ve kitabu’s siyer yer alır. 137 
 

 
134 TDV İslam Ansiklopedisi, “Deyn”, erişim: 16 Aralık 2018, https://islamansiklopedisi.org.tr/deyn.  
135 Aydın Kudat, İslam İktisadı Ders Notları 
136 Aydın Kudat, İslam İktisadı Ders Notları 
137 Aydın Kudat, İslam İktisadı Ders Notları 
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İslam İktisadında İlahi mülahaza mevcuttur: Üretirken, tüketirken değiş-
tokuş yaparken vb. Diğer teorilerde ise müstağnilik vardır. Müstağnilik aşırı 
devletçilikte aşırı ferdiyetçilikte bulunur. Biz bu durumun bir felaket 
olduğuna iman ederiz. İslam İktisadı toplumsaldır. Hz. Peygamber sav inde 
bir duası bu konuya dikkat çeker: “Bir anlık dahi beni müstağni kılma Ya 
Rabbi” Müstağniliğin zıddı “Fakr” tır.  Fakr kavramı Kuranı Kerimde 
geçmemektedir. Kuranı Kerimdeki karşılığı Samet’tir. Her şeyin yüce Allah’a 
muhtaç olması durumudur. Bu durumda her haliyle yüce Allah’a muhtaç 
olan insanın ilahi mülahazayı bırakmaması kast edilmektedir. Ancak Fakr 
kavramın zamanla muhtevası değişmiş; fakir şekline dönüşerek maddi 
yoksulluk, mahrumiyet anlamlarını almıştır. Müstağnilik diğer teorilere 
felaket getirirken Fakr kavramının iktisadi anlamda yoksulluk, maddi 
mahrumiyet şeklinde algılanması da bize ağır maliyetler vermiştir. Kuranı 
Kerimde ve Sünnette fakr kavramı bu anlamda kullanılmamıştır. Kuranı 
Kerimde yer alan fakirlik ile ilgili kelimeler maddi ve manevi anlamda 
duyulan ihtiyaç için kullanılmıştır. Manevi anlamda tüm insanlar Allah-u 
Teâlâ’ya muhtaçtır ve yalnız zengin olan Allah’tır. Bu anlamda fakr 
kavramının insanın temel özelliklerinden biri olduğu hususunda görüş birliği 
mevcuttur.138 Zenginlik ise İslam’da yerilmemiş, fakirlik ile de 
övünülmemiştir. Fakirlik sabredilmesi gereken bir imtihan, zenginlik ise şükür 
edilmesi gereken bir nimet olarak telakki edilmiştir. Ancak fakirlikte kötü bir 
şey değildir. Hz. Peygamberin cennete ilk gireceklerin fakirler olduğunu 
söylemiş olması da bu durumu göstermektedir. Yine Hz. Peygamberin 
dualarında Allah’tan sığınma talep ettiği şeylerden biri de fakirlik olmuştur. 
Burada önemli bir husus bulunmaktadır ki o da şudur:  Hz. Peygamberin 
söylediği hadisi şerifleri hangi ortamda, hangi şartlarda ve neden 
söylediğini iyi kavramalı hadislerin muhtevalarını ve vermek istediği 
mesajları iyi anlamalıyız. İslam İktisadının düzelteceği konulardan biri Fakr 
kavramıdır. Bu nedenle kavramların doğru bilinmesi oldukça önem arz 
etmektedir.  
 
Yoksulluk İslam Dininin çözmek istediği bir problemdir. İslam dini teorik ve 
pratik açıdan yoksulluğu yok etmek için gönderilmiştir. İslam Dini 
ekonominin ilgilendiği konularda da kuralları olan mükemmel bir hukuk 
sistemine sahiptir. 
 

 
138 Saffet Sancaklı, “Fakirlik ve Zenginlikle İlgili Hadisler Üzerine Bir Deneme” Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2001, s.332 
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ًانی۪د َمَالْسِْالا ُمَُكل ُتی۪ضَرَو ي۪تَمْعِن ْمُكَْیلَع ُتْمَْمَتاَو ْمَُكنی۪د ْمَُكل ُتْلَمَْكا َمَْویَْلا  ٍْۙمثِِال ٍِفناََجتُم َرْیَغ ٍةَصَمْخَم ي۪ف َّرُطْضا ِنََمف ۜ

ٌمی۪حَر ٌرُوفَغَ Zّٰ َّنَِاف  
Size din olarak İslam’ı beğendim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle 

yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Çünkü 
Allah bağışlayan, merhamet edendir.139 

 
Bugün genel bir deyişle ekonomi ilmi ekonomik problemlerin giderilmesi ile 
ilgilenmektedir. Kapitalist bakış açısı ile ekonomik problemlerin kaynağına 
yaklaştığından problemlerin nedenini insani ihtiyaçların çok olmasına ve 
buna karşılık eldeki kaynakların kıt olmasına bağlamaktadır. Hâlbuki İslam 
İktisadı Yüce Allah’ın yeryüzünde yarattığı kaynakların insanlık için yeterli 
olduğuna inanır.  
 

O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar 
yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık 

arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti.140 
 
Problemlerin ortaya çıkışı üretimin az, dağıtımın kötü ve tüketimin fazla 
oluşundan kaynaklanmaktadır. İslam İktisadı bize doğal üretim kaynaklarını 
ve bu doğal üretim kaynaklarından elverişli şekilde meşru yollar ile 
yararlanmayı göstermektedir. Ayrıca israf yasağı, riba yasağı, zekât, infak 
gibi politikalarla sosyal adaleti ve adil gelir dağılımını hedefleyen bir sistem 
oluşturmuştur. Zekât İslam’ın şartlarından biridir ve dağıtımı yeniden yapma 
amacı taşıyan mali bir sistemdir. 
 
Diğer bilimlerde olduğu gibi İslam İktisadıyla ilgili de izahatların yeni bir 
şekilde açıklanması gereklidir. İslam iktisadı dogmatik ve monoton değildir. 
Yeni yaklaşımlar için açık kapı bırakır ancak bize bir çerçeve çizmektedir. 
Bu çerçeveyi İslam’ın sabiteleri, ahlaki boyutu ve “zarar görmek de yok 
zarar vermek de” anlayışı oluşturmaktadır. 
 
Doğrular bilinmeden doğruları yaşamak mümkün olmadığı gibi İslam 
İktisadında da doğrular bilinmeden pratiğe dökmek mümkün 
olmamaktadır. İslam İktisadının temel dayanakları tecrübe ve bilgidir. 
Bunlarda İktisat Tarihçilerinin ilgilendiği alanlardır. Sadece Osmanlı 
Devleti’nin İslam İktisadındaki tecrübelerini keşfedip gün yüzüne 
çıkardığımız takdirde dahi mikro bazda mikro kalkınmada yeterli veriler 

 
139 Maide Suresi, 5: 3 
140 Fussilet Suresi, 41: 10 
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elde edebiliriz. Ulema tek başına bu işi ele almaya kifayet etmediği için 
İktisat Tarihçileri ile beraber çalıştıklarında önemli sonuçlar ortaya 
çıkacaktır. 
 
İslam İktisadı Bağlamında Şirketin Önemi 
İslam İktisadı toplumsal bir hüviyete sahiptir. İslam İktisadı emeği merkeze 
alır ve paylaşımı önemser, ferdi özelliğe sahip değildir141. Asırlarca tarihi 
tecrübelerimizde var olan ancak zihin dünyamızda betimleyemediğimiz 
ve uygulamalarından uzaklaştığımız bir modelimiz mevcuttur. Bu model 
sürdürülebilirliktir. Günümüzde sürdürülebilir kalkınma, hammadde 
kaynaklarını tüketmeden ve başkalarına zarar vermeden yapılan devamlı 
bir üretimdir. Bu tanım çevrecilik ile uyumludur. Çağdaş İslam İktisatçıları 
çevreyi, doğayı ayrı bir şirket türü olarak değerlendirmektedirler.  İbaha 
kavramı Mubah kelimesinden gelir ki mubah olan her şey bir şirket türüdür. 
Şirket Arapça bir kelime olan iştirak kavram şe-re-ke kelimesinden 
gelmektedir. İştirak katılım ve karışım demektir. Her bir şirket aynı zamanda 
iştiraktır ancak her iştirak bir şirket olmayabilir. Bu şirkette bir sözleşme söz 
konusu değildir; fıtridir, tabiidir. Şirket-i İbaha aslında bir tabiattır. Hepimiz 
yaşadığımız doğanın bir ortağıyız dolayısıyla bu bir ortaklık sayılabilir. Hava, 
çevre, mülkiyete geçmemiş kaynaklar, tabiat ortak kullanım mallarımızdır. 
Şirket-i ibahadan istifade ederken başkalarının hakkını ihlal etmeme ve 
zarar vermeme mecburiyeti vardır. Örneğin havadan istifade ederken 
başkalarının da bu hakkını sigara içerek ihlal etmemeliyiz.  Sürdürülebilir 
kalkınma dünyanın en önemli gündemlerinden biridir. Şirket-i ibaha ile 
sürdürülebilirlik kalkınma da aslında birbiriyle ilişkilidir. Çağdaş İslam 
âlimlerinin şirket-i ibahayı bir şirket türü olarak atfetmeleri İslamiyet’in 
çevreye verdiği önemi, başkalarının hakkına duyulan saygıyı 
göstermektedir. Sınırlandırmalar ancak kamu yararı söz konusu olduğunda 
olabilir ki bu sınırlandırmalar da denetlenmelidir.  
 
Şirket öncelikle yardımlaşma ve dayanışma ruhunu kazandırmaktadır. 
Kuranı Kerim’de de yardımlaşmayı tavsiye eden birçok ayeti kerime vardır. 
İslam iktisadı şirketleşmeyi öne çıkarmaktadır ancak Kuranı Kerim’de ve 
sünnette bu konu ile ilgili teşvik olduğu gibi tehditlerinde olması, İslam 
âleminin çekince içine girmesine neden olmuştur. Dolayısıyla formel 
şirketler bağlamında İslam İktisadı çekingen kalmıştır. Aslında şirket, İslam 

 
141 Ahmet Tabakoğlu, “Bir İlim olarak İslam İktisadı”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi İslam İktisadı Özel Sayısı/16 
(Ekim 2010): 23 
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iktisadı için çok önemlidir çünkü şirket bir nevi cemaattir. Allah’ın yardımı 
da cemaatle beraberdir. Dolayısıyla şirketleşmede bereket vardır.   
            
İslam hukukunda şirket: 

• Bir akit türüdür. 
• Adı konulmuş bir antlaşmadır.  
• Vekâlet (hukuki boyut) ve kefalet (ekonomik boyut) şirkete ruh veren 

iki önemli unsurdur. 
• Adı konulmamış iş ve işlemlerde Müslümanlar aralarında yaptıkları 

antlaşmaya bağlı kalırlar. (Akde vefa bir ahde vefadır.)142 
 
Şirket, İslam İktisadı ruhuna uygun bir ameliyedir. Şirket, paylaşmak, teavün, 
yardımlaşmak ve sosyalleşmektir. İslam İktisadının ruhunda da teavün 
(yardımlaşma ve dayanışma)  vardır.  İslam İktisadının özü yardımlaşma ve 
dayanışmadır. Şirket de toplumun ihtiyaçlarına cevap vermektir. Ancak 
İslam toplumu bu konuda geri kalmıştır ki bu İslam toplumunun bir 
handikabıdır.  Müslümanların bu handikaba düşmesine neden olan iki 
durum mevcuttur. Biri ortaklıkta haksızlık hususudur ki Kuranı Kerimde geçen 
“Davud dedi ki: “Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak 
istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine 
haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da 
pek azdır.” Davud, bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken 
Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah’a 
yöneldi.143” ayeti kerimesi ile Müslümanlar ortaklıktan uzak durmuşlardır. 
Ancak ayetin devamında iman edip salih ameller işleyenler başka 
demektedir ki bu da Müslümanların dikkatini çekmelidir. Bir diğer durum ise 
yetimlerin hakkı ile ilgili tehdit içeren ayetlerdir. Kuranı Kerim’de geçen 
yetim malı ile kamu malı aynı şeydir. 144 
 

“Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak karınlarını 
doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe 

(cehenneme) gireceklerdir.145 
 

“Rüşd çağına erişinceye kadar, yetimin malına, sadece en iyi tutumla 
yaklaşın; ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği 

kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli 

 
142 Aydın Kudat, İslam İktisadı Ders Notları 
143 Sad 38 / 24 
144 Aydın Kudat, İslam İktisadı Ders Notları 
145 Nisa 4/10 
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olun, Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size, iyice düşünesiniz diye 
bunları emretti.146 

 
 
Bu ayeti kerimenin inmesinden sonra yetimleri evlerinde koruyan sahabeler 
ayetin tehdidinden korkarak yetimleri evlerinden kovmuşlardır. Ancak 
ayetin devamında sadece en iyi tutumla yaklaşın demektedir:  

َِّالا ي۪تَّلاِب  َيِھ  ُنَسَْحا   
 
Bu olaydan sonra Hz. Peygamber sahabenin bu davranışına karşı çıkmış ve 
onlara en iyi yöntemle yetimlerin mallarını değerlendirin diyerek tavsiyede 
bulunmuş ve onlara iki parmağını işaret ederek ben ve yetimin kefili olan 
kişi cennette bu iki parmağım gibi yan yana olacağız demiştir.147 Bu tarihi 
olay da bize İslam âleminin handikabını oluşturan iki durumu göstermiştir: 
Risk ve haksızlık. Kamu malı bir kor ateştir ve çare de bu kor ateşi en iyi 
yöntemle değerlendirmektir. Haksızlık var diye şirketleşmeden uzak durmak 
kolay bir yöntem olacaktır. İman ve salih amel ile haksızlık yapma 
tehlikesinden kurtulabiliriz. Kuranı Kerim’de salih amelin geçtiği yerlerde 
genelde toplumsal anlamda yapılan ibadetler kastedilmektedir. Salih 
amel, toplumsal yararı güder. İslam İktisadında salih amel, toplum yararına 
artı değer ortaya koymaktır. İktisadi manada Allah hakkı toplumsal hakkı 
ifade etmektedir. 148 
 
İslam İktisadında şirketlerin tek amacı kar elde etmek değildir. Kar elde 
etmek olmadan ayakta kalmak mümkün olamayacağı için kar elde 
etmek bir araç olarak görülmektedir. Şirketin temel amacında teavün 
vardır. Şirketleşme toplumsal bir eylemdir ve toplumsal eylemler Kuranı 
Kerimde salih amel olarak geçmektedir. Yani toplumun yararına topluma 
artı değer ortaya koymak salih ameldir. Günümüzdeki iktisadi şirketlerde 
bağlayıcı olan iki unsur vardır: Yazılı metin (sözleşme) ve kanun. İslam 
İktisadında bağlayıcı olan unsurlar ise ahlaki boyut (en çok güven) ve ilahi 
mülahazalardır. İslam İktisadının idealinde hayatı ibadet haline 
dönüştürmek vardır. Kuran-ı Kerim’de şirketlere karşı açıktan bir müdahale 
yoktur ancak sadece bir yerde tehdit içerikli bir ayet vardır. İslam İktisadının 
temel hedeflerinden biri de paranın tek bir elde toplanmasını 
engellemektir. Aydın Kudat hocamız İslam İktisadının şirketleşme 
hedefinde Dulet ve teavün olmak üzere iki temel unsur bulundurduğunu 

 
146 En’am 6 / 152 
147 Aydın Kudat, İslam İktisadı Ders Notları 
148 Aydın Kudat, İslam İktisadı Ders Notları 
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özellikle işaret etmektedir.  Biri müspet biri menfi olan bu kavramlarda işaret 
edilen nokta; İslam İktisadı duletin (tekelleşme, kartelleşme) karşısında 
teavünün (yardımlaşma ve dayanışma) yaygınlaşmasını istemektedir.  

اُونَوَاع َت َىلَع َو ِِّربْلا  ۖىٰوْقَّتلاَو   (iyilik ve takva üzerine yardımlaşın) ayeti149 ile aslında 
dolaylı olarak şirkete bir vurgu yapılmaktadır.  
 
Yoksulluk İle Mücadelede Vakfın Önemi  
Arapça va-ka-fe geçmiş zaman kipinin mastarı olan vakıf kelimesi; durma, 
durak, duruş gibi anlamlara gelmektedir. Terim anlamı ise: İnsanın sahip 
olduğu arazi, bina, para, mal gibi bir değeri maddi karşılık beklemeksizin,  
mülkiyetini Allah’a havale edip yani insanların tasarrufundan çıkarıp, 
ondan elde edilecek gelir veya faydayı hukuki işlem sonucunda varlıkların 
faydasına sunmaktır.150 Hukukî bir işlemle kurulan, İslâm medeniyetinin 
önemli unsurlarından birini teşkil eden ve bir hayır müessesesi olan vakfın; 
fıkıh mezhepleri ve fakihler tarafından hukukî niteliği, kurucu unsurları, 
bağlayıcılık kazanması ve vakfedilen malın mülkiyeti gibi hususlarda 
nispeten farklı kanaatler taşıması sebebiyle tanımları da değişmektedir. 
Kur’an-ı Kerîm’de ise vakıf kavramı ve kurumu doğrudan geçmemekle 
birlikte Allah yolunda harcama yapmayı, fakir, muhtaç ve kimsesizlere 
infak ve tasaddukta bulunmayı, iyilik yapmada ve takvada yardımlaşmayı, 
hayır ve yararlı işlere yönelmeyi öğütleyen birçok ayet bulunmaktadır. Bu 
ayetler Müslüman toplumlarda vakıf anlayış ve uygulamasının temelini 
oluşturmuştur. 151 Bu müesseselerin temel dayanağını dini naslardan alması 
ve iktisadi hayat ile iç içe girmiş olması nedeniyle tarihi süreç içerisinde 
zengin bir fıkıh külliyatı oluşmuştur. Başlangıçtan itibaren Müslümanlar vakıf 
ameliyesini ibadet niyetiyle, Allah rızası, amel defterinin kapanmaması ve 
ahiretteki sevabı kazanma mülahazasıyla gerçekleştirmişlerdir. Toplumun 
temel ihtiyaçlarının karşılanmasında, sosyal refahın sağlanmasında 
Osmanlı döneminde güzel örnekleri bulunmaktadır. Osmanlı devletinde 
vakıflar oldukça ön planda olmuş, eğitimden sağlığa, sağlıktan ticarete 
kadar sosyal hayatın hemen her noktasında etkili olmuştur. Bu örneklerden 
farklı tanım ve yaklaşımlar geliştirilebilir.  
 
Vakıf benzeri kurumlar İslam öncesinde farklı topluluklarda da görülmüştür. 
Ancak İslam toplumlarının aksine bu kurumlar daha çok dini yapıların 
etrafında şekillenmiştir. İslam toplumlarında ise vakıf kurumu sadece dini 

 
149 Maide 5/ 2 
150GÜLER Mustafa, “Osmanlı Devletinde Vakıflar ve Vakıf Müessesi”, Tufan Gündüz (Ed.) Osmanlı Teşkilat Tarihi, 
içinde, Grafiker Yayınları, Ankara 2014, s. 319- 344 
151 TDV İslam Ansiklopedisi, “Vakıf”, erişim: 9 şubat 2018, https://islamansiklopedisi.org.tr/vakif#1  
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alanda sınırlı kalmamış toplumsal hayatın farklı alanlarına nüfuz etmiştir. 
İslam tarihinde ilk vakıflar daha ilk dönemde Hz. Peygamber sav tarafından 
kurulmuştur. Daha sonraki süreçlerde de gelişimini sürdürerek Emeviler, 
Abbasiler, Memlüklüler, Karahanlılar ve Selçuklular dönemleri boyunca 
yaygın bir kurum haline gelmiştir. Osmanlı Devleti ise kendisinden önceki 
İslam toplumlarının birikimini tevarüs etmekle kalmamış, uygulamada ve 
hukuki açıdan geliştirmişlerdir. Para vakıfları bu gelişimin bir örneğidir. 
 
Bu vakıflar Finans ve Sosyal güvenlik kurumu fonksiyonunu da üstlenmiştir. 
Daha önce uygulamasına rastlanmamış olan para vakıfları Osmanlıların 
vakıf sistemine getirdiği bir yenilik olmuştur. Para vakfının kuruluş 
sermayesinin bir kısmı veya tamamı nakit paradan oluşmaktadır. 
Sermayesinin tamamı veya bir kısmı nukuttan müteşekkil olan bu vakıflar, 
para vakıfları veya nukud vakıflar olarak tavsif edilmektedir. Hukuki olarak 
bir şeyin devredilmesinde aracılık yapan değer birimi nukud sayılmaktadır. 
Nukud vakıfları, vakıf kelimesinin lügati olarak ifade ettiği durağanlık gibi 
anlamlarının aksine hayır işlerin inşa ve ihyasında ayrı bir dinamiklik 
kazandırmıştır. Böylece para vakıfları toplumsal kalkınma ve sosyal refahın 
tesisinde iktisadi hayatta geniş alan bulmuştur.152 Para vakıfları ilk olarak 16. 
yüzyılda Ebusuud Efendinin içtihadıyla uygulamaya konmuştur. 153 Para 
vakıflarında toplanan paraların vakfiyedeki şartlara uygun işletilmesi 
gerekmektedir.154 
 
Para vakıfları, vakıf sisteminin ticari bir kolunu oluşturmasının yanında belli 
gruplara veya meslek mensuplarına aralarındaki dayanışmayı ve 
yardımlaşmayı sağlayan ortak fonlar oluşturularak sosyal güvenlik ve 
sigortacılık alanlarında günümüzde de örnek alınabilecek modellerin 
geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. Ayrıca para vakıfları ile günümüzde 
faaliyet gösteren katılım bankaları arasında ciddi benzerlikler 
görülmektedir. 155 
 
Katılım bankacılığının kuruluş amacı bir mecburiyetten doğmuştur. Diğer 
bankaların ihtiyaçlarımıza cevap verememekte ve bizim inanç ve 
değerlerimize ters düşmektedir. En büyük mecburiyet ise diğer bankalarda 

 
152 Aydın Kudat, “Para Vakıflarının Para İşletme Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Adam Akademi, 7/2, 
(2017):258-260  
153 İslami İlimler Araştırma Vakfı, “Para Vakıfları ve Davut Paşa Mahkemesinde Kayıtlı Para Vakfiyeleri”, erişim: 9 
Şubat 2018, http://www.isav.org.tr/img/20131030__4127313495.pdf 
154 Aydın Kudat, “Para Vakıflarının Para İşletme Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 264 
155Tahsin Özcan, “Vakıf Medeniyeti ve Para Vakıfları”, Türkiye Finans Katılım Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2010, 
s. 97-107; Bulut, M., & Korkut, C. (2016). A Comparison Between Ottoman Cash Waqfs (CWs) and Modern 
Interest-Free Financial Institutions. Vakıflar Dergisi, 46(Aralık), 23–45. 
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faizin oluşudur. İslam’ın başta gelen ilkelerinden biri faizden kaçınmaktır. 
İslami bankaların kuruluşunun nedenleri: 

1. En önemli nedeni faizli bankalara alternatif olarak kamu işlemleri, 
teminat işlemleri, havale işlemleri, değiş tokuş işlemleri, alım-satım 
gibi işlemlerde faizsiz bir bankanın kurulma ihtiyacıdır.  

2. İnsanların mal ve para ile ilişkisini doğru bir zeminde oturtmak ve 
doğru bir şekilde yürütmek  

 
Bu nedenler insanların ayağa kalkma potansiyelini dinamitlemektedir. Faiz, 
toplumun kıyam dokusunu bozmaktadır. Kuranı kerimde de faizin geçtiği 
ayetlerde kıyam kavramı geçmektedir. İslam iktisadı ilk olarak insanın onur 
ve haysiyetine yaraşır bir yaşamı hedefler ve duelete şiddetle karşı çıkar. 
İslam iktisadında kıyam kavramı oldukça önemlidir ve dikkatin çekilmesi 
gereken bir noktadır. Aydın Kudat hocamız İslam iktisadı hakkında konuşan 
hocaların kıyam kavramını sürece katmadıklarına dikkati çeker. Kıyam 
ayağa kalkmak demektir. İslam toplumunun tekrar ayağa kalkmasını 
engelleyen tabiri caizse kıyamın temelini dinamitleyen etkenler 
mevcuttur.156 Bu etkenler bizim önemli problemlerimizdir. Bu problemleri 
sıralayacak olursak: 

1. Sefahat (zevk ve eğlence düşkünlüğü- savurganlık)  
2. Riba  
3. Duelet (paranın belli ellerde toplanması) 
4. Zulüm  

 
Mal ve para toplumu ayakta tutan iki önemli unsurdur. İnsan ile para ilişkisini 
doğru zeminde oturtmak çok önemlidir. İslami bankacılığının en belirgin 
özelliği uzman insan kaynağıdır. İyi uzmanlar geçmişten iyi dersler alarak 
bugünü iyi yönettikleri gibi geleceği de iyi planlayarak risk faktörünü 
donanımlı insan kaynağı ile minimize edebilir. Risk almadan önemli kazanç 
edilmediği için bu faktörü minimize etmek oldukça önemli olmaktadır. 
Realiteye baktığımızda ise bir çekincenin bir ürkekliğin olduğunu 
görüyoruz. Maalesef iyi bir yönetim, geleceği iyi planlama noktasında batı 
ile boy ölçüşemiyoruz. Bunun nedeni katılım bankacılığının riski almak 
istememesidir. Bunun için de murabahaya dayanmaktadırlar. Oysa 
murabahanın yüksek oranlarda olması İslam İktisadına uygun değildir. 
İslam iktisadı ruhuna en uygun olan iştiraktir. (Aydın Kudat) İslam iktisadı 
ağırlıklı olarak yatırım ve üretime dayalı bir modele sahiptir. Türkiye modeli 

 
156 Aydın Kudat, İslam İktisadı Ders Notları 
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murahaba da risk oranı sıfırdır. Katılım bankacılığına itirazımız İslam İktisadı 
ruhuna uygun bir işlemin olmamasıdır.157 
 
Sonuç  
İslam iktisadının ruhuna uygun düşen iştirak ve şirket ameliyesi, Öz İslam 
medeniyetine has olan vakıf kültürümüzde tecessüm etmiştir. Gerek 
oluşum safhasında, gerekse işletim ve değerlendirme safhalarında bir 
iştirak nüvesi olarak genel manada vakıflar özel manada nukud vakıfları 
İslam iktisadında merkezi konumda olan emek sermaye birlikteliğini temsil 
etmektedir. Nihayetinde mütevelli tarafından vakıf malının işletilip 
insanların kurumsal ve kamusal öncelikli ve zaruri ihtiyaçlarını teminen 
değişik şekillerde değerlendirilmesi de bir çeşit iştiraktir. Ve emek sermaye 
birlikteliğidir. 
 
Bir yandan atıl durumunda olan/ olabilen ayni veya nakdi sermayeyi 
iktisadi döngünün içerisine katılmakta diğer yandan yatırım, üretim ve 
istihdam gibi alanlarda kalkınmaya katkı sağlamakta olan Sempozyumun 
ana temasını teşkil eden vakıf ameliyesi de bir iştirak örneğidir. Ayrıca bir 
şirketleşme örneği olan vakıf sistemi, sermaye birlikteliği ile emek birlikteliğini 
hedefleyerek İslam İktisadı ruhuna uygun bir biçimde kültürümüzde 
tecessüm etmiştir. Biz vakıf kültürünün zaman ve zemine göre insanların 
toplumsal onuruna yaraşır bir hayatı temininde bir model olduğunu 
düşünüyoruz. İştirak ve katılım İslam’da bereketin timsali olarak kabul 
edilen cemaatin bir diğer ifadesidir. Allah’ın yardım ve bereket eli cemaat 
üzerindedir.  Bu anlayış İslam iktisadının temel referanslarından biridir.  
  
Günümüzde faaliyet gösteren katılım bankaları ile para vakıfları arasında 
benzerlikler görülmektedir. Bu benzerlik Katılım bankacılığının diğer 
bankalardan farklı olarak toplumsal kalkınmayı ferdi kazancın önünde 
tutmasıdır. Toplum yararı ön plandadır. Ancak Realiteye baktığımızda ise 
bu teorik bilgilerin gerçekleşemediğini görmekteyiz. 
 
İslam İktisadında şirketleşme toplumsal yardımlaşma ve dayanışma rolünü 
yüklenir. Bunu engelleyen her türlü iş ve davranışı yasaklar; karaborsacılık, 
stoklama, manipülasyon gibi.  Ekonomide en çok problemlerin çıktığı, 
yoksulluğa neden olan noktalar riba, aldanma ve belirsizliktir. İslam 
İktisadına uygun olan şirketleşmenin hedefinde de bu maksadlar 
mevcuttur. 

 
157 Aydın Kudat, Ders Notları 
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İslam İktisadında şirketleşmenin üç amacı vardır: Yatırım, üretim ve 
ticarettir. Dünyada yedi milyara yakın insan bulunmaktadır ancak 
dünyadaki servet dağılımını incelediğimizde dünyadaki yoksulluk 
oranlarında ciddi dengesizlikler olduğunu görmekteyiz. Az gelire sahip olan 
insanlar eğitim masraflarını, sağlık masraflarını karşılayamamakta; sosyal 
imkânlarını sağlayamamaktadırlar. Böylece eğitim alanında kendini 
ailesini yetiştirememekte ve bu durum bir kısır döngü halinde devam 
etmektedir. Dolayısıyla yoksul olan hep yoksul kalmaktadır. Allah u Teâla 
tüm insanlara nimetleri sunduğu halde yoksulluk oranları ciddi oranda 
fazladır. İslam İktisat sistemi güçlü bir toplum olmanın ya da çözülmüş olan 
bir toplumun yeniden imar etmenin en etkili yoludur. İslam İktisadı, 
kardeşinin ihtiyacından haksız kazanç elde etmek demek olan faizi 
yasaklar; aynı şekilde Allah’ın bahşettiği diğer nimetleri anlamsız, boş 
şeylere harcamak olan İsrafı da yasaklar. 
 

َّنِا َنی۪رَِّذبُمْلا  اوُٓناَك  َناَوْخِا  ِۜنی۪طَایَّشلا  َناَكَو  ُناَطْیَّشلا  ِ۪ھّبَرِل  اًروُفَك   
Saçıp savuranlar, şüphesiz şeytanlarla kardeş olmuş olurlar; şeytan ise 

Rabbine karşı pek nankördür.158 
 
Yüce Allah bize bahşetmiş olduğu malları insan için son derece önemli 
kılmış Kuranı Kerim’de malı, insan için dik durabileceği (kıyam) bir vesile 
kıldığını belirtmiştir. 
 

َالَو اُوتُْؤت  َءآََھفُّسلا  ُمَُكلاَوَْما  ي۪تَّلا  ََلعَج   Zُّٰ ْمَُكل  اًمَای  ِق مُھُوقُزْراَو  اَھی۪ف    ْمُھوُسْكاَو  اُولُوقَو  ْمَُھل  ًالَْوق  ًفوُرْعَم   
Sizin için bir kıyam, bir geçim kaynağı yapmış olduğum serveti aklı 

ermezlere vermeyin. Onları rızıklandırın, giydirin ve kendilerine güzel söz 
söyleyin. 

 
İslam İktisat sistemi, İslam Medeniyetinin elde ettiği başarıda önemli bir 
etken olmuştur. Aynı şekilde İslam Medeniyetinin çözülmesi de bu kuşatıcı 
iktisat anlayışının ihmal edilmesinin bir sonucu olmuştur. Bu yüzden 
günümüz Müslümanlarının İslam İktisat Sistemini ve bu sitemin bize sunmuş 
olduğu; yardımlaşma ve dayanışmayı aynı zamanda birbirimize güveni 
yeniden tesis edebileceğimiz bir alternatif olan şirketleşmeyi dikkate 
almamız ve önemsememiz gerekmektedir.  

 
158 İsra 17 / 27 
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Özet 
Türkiye’de hızlı nüfus artışı sonucu oluşan istihdam olanaklarının yetersiz 
olması sonucu yoksul sayısında büyük artışlar yaşanmıştır. Bu yoksulluk 
oranlarını düşürmek için devlet sosyal yardımların oluşturulması için gerekli 
kamu kurum ve kuruluşlarında yasal düzenlemeler yapmıştır. Fakat kaynak 
yetersizliği başta olmak üzere ekonomik kriz gibi sorunlardan dolayı 
istenilen hedeflere ulaşılamamıştır. Yoksulluk sorunun çözüm arayışlarında 
hükümetler yetersiz kalınca buna çözüm olarak vakıflardan faydalanma 
yollarına gidilmiştir. Vakıfların yaptıkları sosyal yardımlar sosyo-ekonomik 
eşitsizliklerin giderilmesi için yapılan önemli bir harcama kalemidir. 
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli rol oynayan sosyo-
ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi ülkelerin politik ve ekonomik istikrarını 
etkileyen önemli bir konu olmaktadır.  Türkiye ekonomik kalkınma sürecini 
sadece ekonomik alanda değil, sosyal politikaları geliştirerek sosyal 
alanda da sağlamaktadır. Türkiye sosyal alanda yaptığı politikalar ve 
vakıfların sayesinde yoksullukla mücadele ederek bu oranları düşürmüştür. 
Yapılan sosyal yardım programları farklı kategoride yapılarak toplumun 
tüm kesimine vakıflar aracığıyla ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Söz konusu 
bilgilere dayalı olarak bu çalışmada, Türkiye’de sosyal yardımların yoksulluk 
üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 1987-2014 dönemi için incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan modelde kısa ve uzun 
dönemli etkilerini incelemek amacıyla ARDL (Autoregressive Distributed 
Lag) sınır testi yaklaşımı ile incelenmiştir. Söz konusu ilişkiler, zaman serisi 
yöntemleri aracılığıyla incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular 
değerlendirildiğinde, yoksulluk ve çalışmada kullanılan diğer bağımsız 
değişkenlerin uzun dönemde ve kısa dönemde birlikte hareket etmekte 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler 
Yoksulluk, Vakıflar, Sürdürülebilir Kalkınma 
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Giriş 
Vakıf, insanların büyük bir toplumsal sorumluluk bilinciyle yardımlaşma 
inancından, iyilik yapma duygusundan; maddi imkânlarını, para ve 
mallarını kendi hür iradeleriyle özel mülkiyetlerinden çıkarmak ve içinde 
yaşadığı, hayatı paylaştığı toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için dinî, 
toplumsal, hayrî, ekonomik, entelektüel, ilmî bir gayenin hizmetine verme 
amacından doğmuş bir dayanışma, yardımlaşma, paylaşma kurumudur 
(Kazıcı 2003; Abay 2004; Erdoğmuş 1990).  Vakıflar bir medeniyet belirtisi, 
sosyal yardım ve dayanışma hizmeti olarak günümüze kadar gelmişlerdir. 
Değişen toplum şartlarını da göz önüne alarak vakıf kaynaklarından 
yararlanıp günümüzde toplumun sorunlarına çözüm aranması 
gerekmektedir. 
 
Sanayi devrimi ile hız kazanan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan 
kentleşme toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine olumlu katkılar 
sağlamıştır. Kentlerde yaşayan nüfusun hızla artması ve kırsaldan kentlere 
doğru olan göçler ciddi problemler oluşturmaktadır. Son dönemde doğal 
afetler, savaş, yoksulluk,  siyasi belirsizlikler, ekonomik yetersizlikler vb. 
faktörlerin ortaya çıkardığı mağduriyetlerin giderilmesi noktasında önemi 
artan vakıfların bu faaliyetleri sürdürmesi için kalkınma politikalarını 
sürdürülebilir temele oturtması gerekmektedir (Oğuz, 2018:25). Yoksulluğu 
azaltma hedefleri sadece kamu kurumları tarafından alınacak önlem ve 
uygulamalarla çözüme kavuşturulacak kadar basit bir hedef değildir. 
Belirlenen hedeflerin büyük bölümü toplumda yaşayan bireylerin ve 
toplulukların alışkanlıkları ve normlarında değişiklik gerektirmektedir.  Bu 
değişimlerin oluşması için vakıfların toplumda etkin rol oynaması gereklidir. 
Vakıflar tarafından belirlenen hedeflerine ulaşmak ancak toplumdaki 
bireylerin bu belirlenen kurallara uyması ve bu hedeflere ulaşmada yapılan 
tüm politikaları hayata geçirerek gerçekleşmektedir.  
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Grafik 1: Türkiye’nin STK Yardımları 2009-2017; Milyon Dolar Kaynak: 
Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu 2018 

 
Grafik 1’de Türkiye’nin 2009-2017 yılları arasında sivil toplum kuruluşlarına 
yapılan yardımları gösterilmektedir. Yapılan yardımlar 2009 yılında 109 
Milyon Dolar seviyelerinden 2017 yılında 707,6 Milyon Dolar seviyelerine 
ulaşmıştır. Türkiye sosyal devlet anlayışından hareketle yoksullukla 
mücadelede vakıflar aracığıyla çözümler üretmiştir. Bu makalenin temel 
amacı, Türkiye’de yoksulluk mücadelede vakıfların rolünü ekonometrik 
analizle incelenmesi olacaktır. 
 
Literatür Taraması 
Vakıflar tarafından yapılan sosyal yardımların yoksulluk üzerindeki etkilerini 
araştıran çalışmalar incelendiğinde, Dumanlı (1996), çalışmasında 1987-
1994 yılları arasında kişilerin günlük yaşamlarını devam ettirmek için gerekli 
besin değerlerini hesaplayan yoksulluk sınırı hesaplamışlardır. Erdoğan 
(1996), çalışmasında 1994 yılında hesaplanan kişilerin günlük yaşamlarını 
devam ettirmek için gerekli besin değerleri hesabından hareketle 
Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesini dâhil ederek kent ve kır ayrımı elde 
ederek çalışma yapmıştır. Roed ve Strom (2002), çalışmalarında yoksul 
kesimlere sağlanan yardımların bu kesimlerin herhangi bir işte çalışma 
isteğini ve teşvikini azalttığı sonucuna ulaşmışlardır. Gupta vd. (2003), yoksul 
kesimlere sağlık giderleri bakımından sağlanan sosyal yardımların yoksulluk 
üzerindeki etkilerini 44 ülke için en küçük kareler yöntemi aracılığıyla 
inceledikleri çalışma sonucunda sosyal yardımların yoksulluğu azalttığı 
sonucuna ulaşmışlardır. Baldacci vd. (2008), sosyal yardımların toplumsal 
refah üzerindeki etkilerini panel sabit etkiler modeli aracılığıyla 1971-2000 

109 105,7 119,5 111,7

232,5

327,6

475,8

665,2
707,6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



 105 

dönemi ve 118 gelişmekte olan ülke için inceledikleri çalışmada, sosyal 
harcamaların yoksulluğu da azaltarak toplumsal refahı arttırdığı 
sonuçlarına ulaşılmıştır. Roine vd. (2009), kamu tarafından gerçekleştirilen 
sosyal yardımların yoksulluk üzerindeki etkilerini incelerken 16 ülke için farklı 
periyotları ele alarak oluşturdukları dengesiz panel modelinde panel GLS 
(Generalized Least Squares) yönteminden faydalanmış ve çalışma 
sonucunda sosyal harcamaların düşük gelirli kesimin gelir düzeyine fayda 
sağladığı bulgularına ulaşmışlardır. Fuest vd. (2010), çalışmasında sosyal 
yardım politikalarının yoksul kesimlerin refah düzeyini arttırdıkları sonucuna 
ulaşmıştır. Huang vd. (2010), yoksulluk ve ticari açıklığın çeşitli yönlerini 
panel modeli ve Hausman testi sabit etkiler yöntemi aracılığıyla 1970-2005 
dönemi ve 12 Latin Amerika ile Doğu ve Güneydoğu Asya ülkeleri için 
inceledikleri çalışmada, ticari açılıkla ile ilgili açıklayıcı değişkenlerin 
istatistiksel olarak anlamlı bulmamışlardır. Larrü (2013), Latin Amerika 
ülkelerinde yoksulluk ve eşitsizlik üzerine 1990-2009 dönemi için ve panel 
GMM yöntemi aracılığıyla incelediği çalışma sonucunda eşitsizlik ve 
kutuplaşma aynı zamanda artabileceği sonucuna ulaşmıştır. Doerrenberg 
ve Peichl (2014), OECD ülkelerinde yoksulluğu azaltıcı politikaların yoksulluk 
üzerindeki etkilerini 1981-2015 dönemi için ve panel GMM yöntemi 
aracılığıyla inceledikleri çalışma sonucunda yoksulluğu azaltma 
noktasında en etkin politikanın sosyal yardım harcamaları olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Doğan  (2014), çalışmasında Türkiye’nin yoksulluk 
düzeyini bölgeler bazında inceleyerek yoksulluk sınırı hesabı yapmıştır. 
Çalışmasında Türkiye’nin farklı bölgelerinde oluşan yoksulluk profilini 
çıkarmıştır.  Saraç (2012) çalışmasında ise yoksullukla mücadelede sivil 
toplum kuruşlarının yerini incelerken diğer çalışmalardan farklı olarak sivil 
toplum kuruşlarında muhafazakâr olanları inceleyerek diğerleri ile 
karşılaştırmıştır. Haile ve Nino-Zarazua (2017), sosyal yardım harcamalarının 
yoksulluk ve toplumsal refah üzerindeki etkisini 1990-2009 gözlem aralığı ve 
düşük ve orta gelirli ülkeler için GMM (Generalized Method of Moments) 
yöntemi aracılığıyla incelemiş ve çalışma sonucunda sosyal yardımların 
yoksulluğu azalttığı yönünde bulgulara ulaşmışlardır. 
 
Model, Veri ve Metodoloji 
Çalışmada Türkiye’de vakıfların yoksulluk üzerindeki etkisini incelemek 
amacıyla oluşturulan model şu şekildedir: 

 
!"#$%& = () + (+!",-.& + (/!"012& + (3!"45& + (6!"%#& + 7&        
(1) 
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Denklemde bulunan değişkenlerden (), sabit terimi; lnYKS, yoksulluk 
oranını temsilen hanehalkı tüketim harcamalarının logaritmasını; lnGDP, 
ekonomik büyümeyi temsilen reel GSYH’nın logaritmasını; lnINF, enflasyonu 
temsilen tüketici fiyat endeksinin logaritmasını; lnTR, ticari açıklığı temsilen 
toplam dış ticaretin logaritmasını; lnSY, sosyal yardımları temsilen sosyal 
harcamaların logaritmasını ve 7& hata terimini ifade etmektedir. Model 
kurulurken Magombeyi ve Odhiambo (2018) çalışmasını takiben ve 
yoksulluk oranını temsilen hanehalkı tüketim harcamaları kullanılmıştır. 
 
Ampirik modelde kullanılan değişkenlerden hanehalkı tüketim 
harcamaları ve reel GSYH serileri 2010 yılı sabit fiyatlarıyla dolar cinsinden, 
tüketici fiyat endeksi serisi 2010 yılı baz yılı aracılığıyla (2010=100), dış ticaret 
toplamı ihracat ve ithalat toplamının milli gelirdeki payı şeklinde, sosyal 
harcamalar ise 2010 yılı sabit fiyatlarıyla kullanılmıştır. Bu değişkenlerden 
hanehalkı tüketim harcamaları, reel GSYH, tüketici fiyat endeksi ve ticari 
açıklık oranı verileri Dünya Bankası tarafından yayınlanan World 
Development Indicators veri tabanından; sosyal harcamalar veri seti ise 
OECD veri tabanından elde edilmiştir. Analiz için 1987-2014 gözlem aralığı 
ele alınmıştır. 
 
Çalışmada Türkiye’de vakıfların yoksulluk üzerindeki kısa ve uzun dönemli 
etkilerini incelemek amacıyla ARDL (Autoregressive Distributed Lag) sınır 
testi yaklaşımından faydalanılmıştır. ARDL sınır testi yaklaşımın, değişkenler 
arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiyi ayrıştırabilmesi dışındaki diğer 
avantajları farklı düzeylerden durağan olan seriler arasındaki ilişkinin 
incelenmesine olanak sağlaması, otokorelasyon ve içsellik sorunlarına karşı 
tutarlı sonuçlar vermesi ve değişkenler arasındaki kısa dönem uyarlanma 
süreci ile uzun dönemli ilişkiyi ayrıştırabilmesidir (Pesaran ve Shin, 1997). 
Temel ampirik modeli gösteren Denklem 1’in ARDL versiyonu şu şekildedir; 

 
8!"#$%& = 	 :) +	∑ (),=8!"#$%&>=

?
=@+ +	∑ (+,=8!",-.&>=

?
=@) +	∑ (/,=8!"012&>=

?
=@) +

∑ (3,=8!"45&>=
?
=@) + ∑ (6,=8!"%#&>=

?
=@) +	A)!"#$%&>+ +	A+!",-.&>+ + A/!"012&>+ +

A3!"45&>+ + A6!"%#&>+ +	B&                                                                                                  
(2) 
 
Denklem 2’de yer alan değişkenlerden 8, fark alma işlemcisini; ", gecikme 
sayısını simgelerken, A+, A/, A3, A6 ortak anlamlılıklarını test etmek için alt ve 
üst sınırı belirleyen 2- istatistiği hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda, 
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değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı yönündeki boş 
hipotez C):	A) = 	A+ = A/ = A3 = A6 = 0, alternatif hipoteze karşı CF:	A) 	≠ A+ ≠

A/ ≠ A3 ≠ A6 ≠ 0 sınanmaktadır. Modelin tahmin aşamasında optimum 
gecikme uzunlukları Schwarz bilgi kriteri  (SIC) aracılığıyla tespit edilmiştir.    
 
Ampirik Bulgular 
Analiz sonuçlarından önce, Tablo 1’de ayrıntılı şekilde çalışmada kullanılan 
bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler görülmektedir. 
 

Tablo 1: Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
 LnYKS lnGDP lnINF lnTR lnSY 

Ortalama 26.574 27.018 1.839 3.758 2.112 

Medyan 26.518 26.963 3.176 3.823 2.162 

Maksimum 27.162 27.657 4.910 4.006 2.604 

Minimum 26.084 26.509 -4.215 3.416 1.182 

Std.Hata 0.321 0.342 3.051 0.180 0.394 

Çarpıklık 0.194 0.236 -0.693 -0.641 -0.604 

Basıklık 2.017 1.939 1.988 2.057 2.538 

Gözlem 
Sayısı 

28 28 28 28 28 

 
Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin geçerliliğini incelemeden 
önce, serilerin durağanlık süreçlerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle çalışmada Augmented Dickey-Fuller (ADF) birim kök testinden 
faydalanılmıştır. Sonuçlar serilerin hepsi için düzeyde H0 hipotezinin 
reddedilmediği serilerin birim köklü olduğu göstermektedir. Serilerin farkı 
alındığında ise tüm seriler için H0 hipotezinin reddedildiği, serilerin durağan 
olduğu görülmektedir. ADF birim kök testi sonucunda elde edilen bulgular 
Tablo 2’de görülmektedir. 
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Tablo 2: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

Düzey Değerleri t-ist. Olasılık 
LnYKS 0.297 0.973 
LnGDP 0.606 0.987 
LnINF -2.184 0.216 
lnTR 1.701 0.419 
LnSY -0.770 0.807 
Fark Değerleri t-ist. Olasılık 
∆YKS -5.286*** 0.000 
∆ lnGDP -5.358*** 0.000 
∆INF -4.602*** 0.006 
∆TR -4.653*** 0.001 
∆SY -4.971*** 0.007 

Not: *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı 
göstermektedir. 
 
Serilere birim kök testi uygulandıktan sonra seriler arasında eşbütünleşme 
ilişkisinin test edilmesi için ARDL sınır testi uygulanmıştır. Test sonucunda elde 
edilen F-istatistiği (Wald test) değeri, Peseran vd. (2001) çalışmalarındaki 
alt ve üst kritik değerleri ile karşılaştırılarak eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu 
test edilmektedir. Elde edilen değer, kritik değerlerin altında olması 
durumunda ise eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı sonucuna ulaşılacaktır. F-
istatistiğinin kritik değerlerin arasında bir değer olması durumunda 
eşbütünleşme konusunda kesin bir sonuca ulaşılamamaktadır. Çalışmada 
uygulanan ARDL sınır testi sonuçları tablo 3’de görülmektedir. Tablo 3’de 
görülen F-istatistiği sonuçlarına göre hesaplanan F-istatistiğinin değerinin 
5.072 olduğu görülmektedir Bu sonuç, değişkenler arasında uzun dönemli 
ilişkinin geçerli olmadığı yönündeki sıfır hipotezinin reddedilmesini 
sağlamaktadır. Sonuç olarak, yoksulluk, reel GSYH, enflasyon, ticari açıklık 
ve sosyal yardım değişkenlerinin eşbütünleşik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Tablo 3: ARDL Sınır Testi Sonuçları 

Tahmin Edien Model 
Optimum Gecikme 

uzunluğu F-İstatisği 

YKSt = f (GDPt, 
INFt,TRt,SY) 

(2,1,2,1,0) 5.072 

Kritik Değerler I(0) I(1) 
%1 3.29 4.37 
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%5 2.56 3.49 
%10 2.2 3.09 

Not: Kritik değerler Peseran vd. (2001), Tablo CI(iii)’den elde edilmiştir. 
 
Kısa ve uzun dönem katsayıları elde edilmeden önce yapılan teşhis testleri, 
Breusch-Godfrey LM testi (Serial) sonucuna göre modelde otokorelasyon 
sorunu olmadığı, ARCH testi sonucuna göre değişen varyans sorununun 
olmadığı, Ramsey-Reset test sonucuna göre doğru fonksiyonel formun 
kullanıldığı ve Jargue-Bera Normalite (Normality) testi sonucuna göre hata 
terimlerinin normal dağılımı sahip olduğu tablo 4’de görülmektedir. Daha 
sonra, Şekil 1’de görüldüğü gibi, yapılan CUSUM VE CUSUMQ (Cumulative 
Sum and Cumulative Sum of Squares) testlerine göre parametrelerin 
istikrarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Tablo 4: Kısa ve Uzun Dönem Katsayı Tahmincileri 
Değişken Katsayı Std. Hata t-istatistiği Olasılık 
Kısa Dönem     
lnYKS(-1) 0.113** 0.044 2.536 0.022 
lnGDP 0.932*** 0.041 25.459 0.000 
lnINF 0.002 0.035 0.006 0.994 
lnINF(-1) -0.091** 0.036 2.495 0.024 
lnTR 0.006 0.020 0.296 0.770 
lnSY 0.122*** 0.023 5.212 0.000 
ECT(-1) -0.805*** 0.110 -7.275 0.000 
Uzun Dönem     
lnGDP 0.729*** 0.045 19.518 0.000 
lnINF -0.004*** 0.005 -0.281 0.002 
lnTR -0.101** 0.038 -2.600 0.021 
lnSY 0.160** 0.072 2.213 0.042 
Sabit Terim 3.248** 1.089 2.304 0.028 
Teşhis Testleri     
 F-istatistiği Olasılık   
SERIAL  0.412 0.670   
ARCH 3.355 0.080   
RAMSEY 1.515 0.148   
JB Normalite 1.297 0.522   
CUSUM İstikrarlı İstikrarlı   
CUSUMQ İstikrarlı İstikrarlı   
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Not : *, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı 
ifade etmektedir. Varsayım testleri uygulanırken F-istatistiği kullanılmıştır. 
 

 

 
Şekil 1: CUSUM ve CUSUMQ Parametre İstikrar Testleri 

 
Uzun dönemli katsayı tahminleri incelendiğinde, reel milli gelirdeki ve  %1’lik 
artışın hanehalkı tüketim harcamalarını %0.729 arttırdığı görülmektedir. 
Aynı şekilde sosyal yardımlardaki %1’lik artışın hanehalkı tüketim 
harcamalarını %0.160 arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan 
enflasyondaki %1’lik artışın hanehalkı tüketim harcamalarını %0.004 ve 
ticari açıklıktaki %1’lik artışın ise uzun dönemde hanehalkı tüketim 
harcamalarını %0.101 azalttığı görülmektedir.  
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Sonuç  
Türkiye’de yoksullukla mücadelede vakıfların rolünün etkisini incelemeyi 
amaçlayan bu çalışmada, öncelikle vakıf kavramı ele alınmıştır. Daha 
sonra Türkiye’de yoksullukla mücadelede vakıfların rolünün üzerime 
yapılan çalışmalar ele alındıktan sonra, bu ilişkiyi ekonometrik olarak 
inceleme imkanı veren, ampirik model çerçevesinde yoksulluk oranını, 
tüketici fiyat endeksi, kişi başına düşen reel GSYH ve toplam dış ticaret, 
sosyal yardımlaşmayı temsilen kullanılan sosyal harcamaların üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır. 
 
Bu amaçlar doğrultusunda ekonometrik zaman seri yöntemlerinde 
faydalanılmıştır. Bu çalışmada, yoksullukla mücadelede vakıfların rolünün 
1987-2014 dönemi verileri ile Türkiye için incelenmiştir. Bu doğrultuda; 
yoksulluk oranını, tüketici fiyat endeksi, kişi başına düşen reel GSYH ve 
toplam dış ticaret, sosyal yardımlaşmayı temsilen kullanılan sosyal 
harcamaların üzerindeki etkileri, kısa ve uzun dönemli etkilerini incelemek 
amacıyla ARDL sınır testi yaklaşımından faydalanılmıştır. Çalışma 
sonucunda elde edilen bulgulara göre, sosyal yardımlardaki artışın 
hanehalkı tüketim harcamalarını pozitif arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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FAİZSİZ BORÇLANMA: PARA VAKIFLARI ÖRNEĞİ 
 
 

NURHAN KAVŞUT 
Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi 

 
 

Özet 
Peygamber Efendimiz (s.a.s) Medine’ye hicret ettiği zaman Medine’de 
dört büyük çarşı vardı. Bu çarşıların yönetimi Yahudilerin elinde idi.  
Yahudiler çarşıdaki dükkânların işlek olanlarını ellerinde tutar, kıyıda köşede 
kalanlarını Araplara kiraya verirlerdi. Pazardaki malların fiyatlarını kendileri 
belirlerdi. Medine’nin bu halini gören Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu konu 
hakkında alternatif yollar bulmaya çalıştı. Sahabenin içerisindeki 
tüccarlarla istişare ederek Müslümanlara özel, Yahudilerin çarşılarına yakın 
Bakiyüz-Zübeyr diye bilinen bir bölgede çadır kurdurdu. Ve çarşıyı 
Müslümanların pazarı olarak ilan etti. Ka’b b. Eşref (Yahudi) bir gece 
adamlarını yanına alarak Müslümanların çadırını yerle bir etti. Efendimiz 
(s.a.s) bu olayı duyunca tebessüm etti. Sahabe tebessümünün sebebini 
sorduklarında Efendimiz (s.a.s) dedi ki: “Yaptığımız bu iş Yahudileri kızdırdı 
demek ki biz doğru bir iş yapmışız. Bundan sonra kendi çarşımızı öyle bir 
yere taşıyacağız ki, onlar bu sefer daha fazla kızacaklar.” Efendimiz (s.a.s) 
bu olay üzerine Benu Saide Sakife’sinin hemen yanı başında büyükçe bir 
arsa satın aldı. Bu arsayı kıyamete kadar bu iş için vakfetti. Burada kalıcı bir 
çarşı inşa ederek, tüm Müslüman tüccarları buraya davet etti ve “ İşte bu 
sizin pazarınızdır, burada sabit köşeler, yerler edinmeyin.” buyurdu. Çarşının 
kurallarını da kendi belirledi. Örneğin sabahın erken saatlerinde ilk gelen 
tüccar beklediği dükkânı işletme hakkına sahip oluyordu.  Böylelikle 
ticaretin tekelleşmesi önlendi. Müslümanlar arasında rekabet oluşturarak 
Yahudilerin elinde olan ticaret hacmini kademeli olarak Müslümanların 
eline geçmesini sağladı.  Böylelikle dört yıl içerisinde Medine ticaretinin 
büyük bir bölümü Müslümanların eline geçmiş oldu. 
 
Bu tebliğde günümüz ekonomisi, Bakara Suresi 275. ayet esas alınarak 
değerlendirilmiştir. Yukarıda bahsi geçen olay ışığında günümüz ekonomik 
sorunlarına alternatif çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda faiz 
teröründen kurtulabilmek için İslam’ın doğuşundan günümüze gelen vakıf 
kültüründen bahsedilmiş; özellikle de Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras 
kalan para vakıfları üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak sürdürülebilir 
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kalkınmada aktif rol alabilecek para vakıflarının ivedilikle hayata 
geçirilmesi kanaatine varılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler 
Para Vakıfları, Faizsiz Borçlanma, Mikro Finans, İslam Ekonomisi 
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TOPLUMSAL KALKINMADA PARA VAKIFLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 

AYDIN KUDAT 
Dr. Öğr. Üyesi 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 
 

Özet 
Bu ameliye, İslam medeniyetine aittir. Paylaşım ve dayanışmayı 
önemseyen Peygamber bunu başlatmış ve ümmeti de bunu ihmal 
etmemiştir. Gerek formel gerekse enformel olsun, toplumsal boyutu öne 
çıkan ibadet ve salih ameller içinde bu hususta vakıf öne çıkmaktadır. 
Modern çağın temel iki noktada İslam ile ayrıştığını görmekteyiz. Bunların 
birincisi bireysellik, ikincisi İlahî mülahazaların reddedilerek insanın kendi 
kendine yettiği (Müstağnilik) düşüncesidir.  Bu anlayış Batı’nın ekonomi, 
siyaset ve özel hayatın temelini teşkil etmektedir. İslam ise adalet ve ahlakı 
merkeze alır. Toplumun refahını önceler. Yardımlaşma ve başkalarını da 
düşünmeyi teşvik eder. İslam’ın öngördüğü ahlaki ve insani sınırlamalar 
olmadan, ülkelerin günümüzde kalkınma, büyüme ve GSMH gibi ekonomik 
alanda geldiği durum aşikârdır. Bu ekonomik göstergeler toplumun refahı 
ve adalet için birer araç / vasıta olması gerekirken, her türlü üst ahlaki 
gayelerden arındırılmış bir şekilde bu araçların amaçlaştırıldığını görüyoruz. 
Oysa araç değerler, amaç değerlere tabi olmalıdır. İşletmeler 
(organizasyonlar) bulundukları kültürden, çevreden, sosyo-ekonomik 
çevreden bağımsız olgular değillerdir. Yukarıda bahsettiğimiz temel 
yaklaşımlar (bireyselcilik ve İlahi boyutunun reddi) günümüzde işletmelerin 
de yapısını etkilemiştir.  
 
Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda farklılık, kar yerine başka bir fayda 
hedeflemeleri olarak görülmektedir. Bireyselcilikten bir kopma ve toplum 
faydası düşünülmesine rağmen Allah’ın aşkın boyutuna teslimiyet fikri, 
modern “kar amacı gütmeyen” kuruluşların pek çoğunda mevcut değildir.  
İslam medeniyetinin temel kurumlarından biri olan Vakıflar özelinde belki 
de en önemli farklardan birisi bu olarak görülebilir. Hem toplumsal faydayı 
ön plana alan (bireyselciliği dışlayan), hem de Allah ile bağını 
koparmayan bir organizasyon şeklidir.  Kullandığı araçların (para, arazi, 
bina, emek vb.) üstünde konumlandırdığı gaye (Allah rızası) ile İslam’ın 
özüne uygun, dolayısıyla insanın doğasına da uygun bir organizasyon 
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yapısı.  Vakıf, İslam Medeniyetine has bir müessesedir. Bu medeniyetin 
başmuallimi ilk önce bu girişimi başlatmış ve tarihi süreç içerisinde 
Müslüman hayatının bir parçası olmuştur. Bidayette bir kişi tarafından 
yapılır. Yapılan vakıf genelde bir gayr-i menkuldür. Sarf yerleri de genelde 
ferdi olmuştur. İdare ferdi ve işletmesi de sınırlıdır. Günümüzde hem vakıf 
sahipleri birden fazla kişi olabilir. İdaresi işletmesi, sermaye ve sarf yerleri 
dahi çok farklı olabilmektedir. Ekonomik kaynaklar bütün insanlara 
yetecek miktardadır.  Fakat herkes bu kaynaklardan aynı oranda istifade 
edememektedir. Bütün sistemler bu noktadaki dengesizliği azaltmak için 
çabası içinde olduğunu söyler. İslam bunu adalet ve ahlaki olarak 
düzenlemeye çalışır.  
 
İnfak türleri içinde vakıf müesseseleri önemli yer işgal etmektedir. Aslının 
baki, menfaatinin sürekli olan bir müessese olarak vakıf birden fazla alanda 
toplumsal ihtiyaçları karşılamaktadır. Bir vakıf medeniyeti kuran 
Osmanlı’nın nukûd vakfı uygulamalarında bizim için güzel model olabilir. 
 
Osmanlı Para Vakıfları tecrübesini günümüz iktisadi şartlara göre formüle 
edilmek suretiyle özellikle Müslüman ülkelerde toplumsal kalkınmada ve 
gelir dağılımındaki dengesizlikleri minimize edip yoksulluğun ortadan 
kaldırılmasında bir model olduğunu düşünüyoruz. Tarihte yaşanan bir 
tecrübe bu gün de yarın da olabilir. Çağın gereklerine, dış etkenlere dikkat 
etmek İlke ve amaçtan taviz vermemek esastır. Bu tür vakıflar zengin ve 
fakir arasındaki gelir farkını azaltmanın bir biçimi olarak toplumun 
gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu anlamda vakıf genel anlamda 
yoksulluğu ortadan kaldırmayı, zenginden fakire gönüllü servet transferini 
ve ekonomik hareketliliği arttırmayı hedefleyen kurumlardır. 
 
“İnan şirketi” şeklinde çok ortaklı kurulan, tüzel kişilik hükmünü alan para 
vakıfları, günümüz ekonomik koşullara göre formüle edilir.  Mudaraba ve 
istirbah yoluyla işletilir. Böylece Aslının baki menfaatinin daim şeklindeki 
tanımdan hareketle para vakıfları günümüz ekonomik şartlara göre 
formüle edildiğinde toplumsal kalkınma gelir dağılımındaki dengesizliği 
azaltmada ve yoksulluğu ortadan kaldırmada önemli önemli rol 
oynayabilir. 
 

Anahtar Kelimeler 
Sosyal Kalkınma, Vakıf Şirket, Yoksullukla Mücadele 
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EXPLORING A WAQF MODEL TO SAVE THE OLDEST LIVING URBAN MUSLIM 
COMMUNITY IN SOUTH AFRICA 

 
DAWOOD TERBLANCHE 

Dr. 
International Peace College South Africa 

 
Abstract 

On the slope of the City of Cape Town, South Africa, lies the oldest living 
urban Muslim community in South Africa, known as Bo-Kaap. Rich is 
culture, tradition and Islam, its social milieu permeates throughout Cape 
Town. The Bo-Kaap community survived colonialism and Apartheid since 
the first Muslims arrived at the Cape of Good Hope more than 350 years 
ago. 
 
The Muslim identity in Bo-Kaap is unique, compared to other areas in the 
Western Cape. It is attributed to the fathers of Islam who arrive in Cape 
Town more than 350 years ago. Shaykh Yusuf from Macassar in Indonesia, 
Tuan Guru from the Tedori Islands in Indonesia and Shaykh AbuBakr Effendi 
from Turkey are considered the pioneers of Islam in the South Africa. 
 
Today its culture, tradition and Islam is threatened by gentrification and 
policies by the City of Cape Town. If this is not addressed with urgency 
then the last standing Muslim community will be forced to move away 
from the Bo-Kaap. 
 
In this paper I will explore an ideal waqf model centred as a community 
based endowment fund that could serve as a vehicle to save the oldest 
living urban Muslim community in South Africa. This I believe may be the 
answer in the preservation and protection of a Muslim identity in Bo-Kaap, 
Cape Town, South Africa. 
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Bo-Kaap, Tuan Guru, AbuBakr Effendi, Gentrification 
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THE GLOBAL CASH WAQF: A TOOL AGAINST POVERTY IN MUSLIM 
COUNTRIES 

 
 

BUERHAN SAITI  
Assoc. Prof. 

Istanbul Sabahattin Zaim University 
 

ADAMA DEMBELE 
Istanbul Sabahattin Zaim University 

 
MEHMET BULUT 

Prof. 
Istanbul Sabahattin Zaim University 

 
 

Abstract 
The problem of Poverty in the Muslim World has been posing multifaceted 
challenges to the life of individuals and relations of people. Although this 
problem has been gaining scholarly attention and raised in relation to 
various issues ranging from social injustice, rampant corruption, societal 
instability, wide social polarization and insurgent movements that affect 
the regional peace and stability at large, neither effective economic 
mechanism proposed nor implemented to address the problem 
effectively. In this regard, it is also important to appreciate the recent 
initiations in the field of Islamic economics to present optional view to the 
existing and alien economic models in the Muslim world. Therefore, the 
aim of this present study is to fill up this research gap by proposing a model 
of mobilizing fund through Global Cash-waqf institution. The study adopts 
content analysis to construct this Global Cash Waqf Model for poverty 
alleviation in Muslim countries. The model will facilitate the fund’s 
mobilization among Muslim countries which in return achieves an Islamic 
goal of distribution and redistribution of wealth to assure the well-being of 
all humanities in the society. 
 

Keywords 
Islamic Social Finance, Islamic Finance, Global Cash Waqf Model, 

poverty  
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GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ:  21. YÜZYILDA FİNANS KURUMLARI VE 
VAKIFLARIN ROLÜ 

 
 

FİKRİ KAPLAN 
Öğr. Gör. 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 
 
 

Özet 
Modern çağın en büyük sorunlarından biri olan gelir dağılımındaki 
adaletsiz paylaşım dünyanın her bir köşesinde kendisini en acımasız bir 
şekilde göstermektedir. Bu sorunun çözümü için sosyal devlet refleksiyle 
arayışa giren ülkeler bir takım vergi düzenlemeleri ile pergel uçlarını 
kapatmaya çalışsa da son asırda pek başarılı oldukları söylenemez. 
Bununla birlikte, yapılan akademik çalışmalarda da net bir teori 
geliştirilememiştir. Bu anlamda efektif ve hızlı bir çözüm olarak 
görebileceğimiz ulusal ve uluslararası finans kurumları direk müdehale 
yoluyla kredi, hibe ve proje çalışmaları yaparken, buna paralel olarak sivil 
toplum örgütleri, kamu kurumları ve şahısların kurduğu vakıflar üzerinden 
çözüm üretmye çalışılmaktadır. Hal böyleyken kadim Osmanlı 
geleneğinden gelen vakıf medeniyetinin asırlar boyu uyguladığı vakıf 
sistemi göz ardı edilemez. Bu çalışmada 21. yüzyıl finans kurumları ve 
vakıflar incelenirken gelir dağılımındaki adaletin sağlanması noktasında 
başvurdukları yöntemler analiz edimeye çalışılacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler 
gelir adaletsizliği, vakıflar, finans kurumları 
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PARA VAKIFLARI İLE KATILIM BANKACILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 
 

DENİZ KOKTAY 
Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi 

 
 

Özet 
Tarihte vakıf müessesi, dinî mülahazalarla gerçekleştirilmiş ve gerek içtimai 
gerek iktisadi sahada özel ve kamusal birimlerin yanında kâr amacı 
gütmeyen bir organizasyon olarak ortaya çıkmıştır. Amacı sosyal refahı 
desteklemek, iktisadi piyasayı dengelemeye çalışmak ve bu amaçları 
ibadet ve sevap niyetini gözeterek uygulamaya çalışmak olmuştur. Para 
vakıfları toplumun içtimai durumuna göre asgari ihtiyaçlarını karşılamada 
ve buna bağlı olarak mal ve hizmetlerin üretiminde aktif olmuş ve süreç 
içerisinde sosyal ve ekonomik açıdan birçok maksat ve gayenin 
ulaşılmasına vesile olmuştur. Bu tebliğde para vakıfları ile katılım bankacılığı 
arasındaki ilişki çok boyutlu olarak ele alınacaktır. 
 

Anahtar Kelimeler 
para vakıfları, katılım bankaları, İslami finans 
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Giriş 
Katılım Bankası ise toplumun inanç ve değerlerine olan hassasiyeti 
nedeniyle ortaya çıkmıştır. İslam iktisadında katılım bankalarının adı 
müşaraka mudaraba ve murabahadır. Murabaha ribh kelimesinden gelir. 
Ribh kar elde etmektir. Murabaha kar elde etme, kazançlaştırma, arttırma 
demektir. Ortaklık ile de alışveriş ya da başka şekillerde de olabilmektedir. 
Mudaraba salt sermaye ve emek ortaklığıdır. Müşaraka her iki taraftan da 
hem emek hem sermayeden oluşur. Anlam olarak diğer iki kavramdan 
daha geniştir. Her mudabara bir müşarakadır ancak her müşaraka 
mudaraba değildir. 
 
Vakıf müessesini günümüz iktisadi hayat için bir model olarak almak 
mümkün olmayabilir. Ancak para vakıflarının farklı biçimlerde işletilerek 
toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılamada daha uygun bir modeli olabilir. 
Örneğin Osmanlı vakıf tecrübesindeki yöntem ve modellere bakıldığında 
mürâbaha yöntemi ve mudâraba (emek-sermaye) ile sözleşmeye dayalı 
olan ortaklık modeli gibi ortaklık tipleri görülmektedir. Ayrıca iktisadi hayatın 
gerektirdiği şartlara göre ismi konulmamış ortaklık şekilleri de söz konusudur. 
İslam hukukuna göre kesin nass bulunmadığı, fıkıh kitaplarında da 
hakkında kesin düzenleme yapılmayan konularda Müslümanlara her türlü 
sözleşme ve işlemlerinde serbestlik prensibi benimsenmiştir. Toplumun 
hassasiyetlerinin bir karşılığı sonucunda doğmuş olan Katılım Bankacılığı 
günümüz ekonomik problemlerinde; kültürümüzde var olmuş ve İslami 
değer ve kaygılarla geçmişte gerek iktisadi gerek sosyal hayatı aktifleştiren 
para vakıflarının misyonunu yüklenebilir. 
 
Katılım bankacılığının dört tane adı vardır: 

• Katılım bankacılığı (Katılım - cari hesaplar) 
• Faizsiz bankacılık (Riba haramdır) 
• İslami banka (İslami kurallar) 
• Finans kurumu (Finansal işlem) 

 
İsimle ifadeler gerçeği değiştirmemektedir. Önemli olan içeriktir. Bize ait 
olan ifadeleri kullanmamız gerekir. Ancak hakikatler de ifadeler ile çok sıkı 
bağlantılıdır. Ehl-i sünnet ve’l cemaat ifade ile mana bütünlüğüne çok 
önem vermişlerdir. Bizim önereceğimiz isim İştirak‘tır. İştirak, ortaklığı 
çağrıştırmaktadır. İştirak ayrıca birden fazla pozitif anlamı içermektedir. 
Ortak tabiri çok olumlu çağrışımlar içeren bir kavramdır. Diğer faizli 
kurumlar memurlarından yöneticisine kadar gerek mudiler ile gerek 
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müşterileri ile ilişkilerinde bu kavramı kullanmaktadırlar. Ancak yaptıkları 
işlemler ortaklık değil borç işlemleridir. Katılım bankacılığı bir iştirak (ortaklık) 
faaliyetidir. Bize göre Katılım bankacılığı bir mudaraba ortaklığıdır. 
Mudaraba emek ve sermaye ortaklığı demektir. İslami bankacılık bir iştirak 
faaliyetidir ve hukuki adı mudaraba ortaklığıdır. 
 
İslami bankacılığının temel ilkeleri 

1. Ehliyet ve liyakat 
2. Güven (ahlaki, insani, hukuki ve dini boyutu vardır.) 
3. Ortak idealler (toplumsal ve ekonomik çıkarlar ile iyi kazanç elde 

etmek) 
 
Katılım bankalarında uzman insan kaynağı sorunu riskleri üstlenme ve 
yönetme konusunda gerilemeye yol açar. Bu durum Ğarar oranını 
minimize etmeye yanaşmayı doğurur. Netice de finansal pastadan az 
paya razı olma ve bankacılık piyasasında yeteri düzeyde rekabet 
edememe olur. 
 
İslam bankacılığının temel değerleri 

1. Faiz haramdır 
2. Haksız kazanç meşru değildir. (kara borsacılık, gayri meşru işler, 
ğarar, kar payı oranını göstermemek vb.) 

3. Emek ve sermaye dengesini korumak 
4. Zaruretler yasakları mübah kılar (mecellenin temel kaidesi) 

 
Faiz konusu her yerde cesurca konuşulmalıdır. Faiz haramdır. Katılım 
bankacılığının bazı şüpheleri üzerinde durulacağı kadar faiz hakkında 
konuşulmamaktadır. Faiz için Kuran-ı Kerim dört şey söylenir: 

1. Faiz bereketsizdir. 
2. Faiz yiyen şeytan çarpmış gibidir. 
3. Faiz büyük günahlardandır. 
4. Faiz yiyen Allah ve peygamberine savaş açmıştır. 

 
Kuranı Kerim’de: Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse 
gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların, "Alım satım da ancak faiz gibidir" 
demeleridir. Hâlbuki Allah alım satımı helâl, faizi ise haram kılmıştır. Artık 
kime Allah’tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişte yaptığı 
kendisine aittir, işi de Allah’a kalmıştır. Kim de yine faizciliğe dönerse işte 
bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir, buyurulmaktadır. 
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Osmanlı iktisadi döngüsünün yüzde otuz beşi kadar oranı teşkil eden para 
vakıfları, ne oldu da Osmanlı’nın çöküşüne sebebiyet verdi? Burada iki 
temel sebep: 

• Ğarar 
• Mütevellilerin ehliyetsizliği 

 
İslam Bankacılığında Ticari Değerler 

َ۟نوَُملَْعت ُْمتَْناَو ِْمثِْالاِب ِساَّنلا ِلاَوَْما ْنِم ًاقیَ۪رفاُولُْكَأتِل ِماَّكُحْلا َىلِا آَھِب اُولُْدتَو ِلِطَابْلاِب ْمَُكنَْیب ْمَُكلاَوَْما اُوٓلُْكَأت َالَو  
 
Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından 
bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere (rüşvet 
olarak) vermeyin. 

• İnsanların mal varlığının haksız yere yenmemek ve İnsanların 
mal varlığına haksız yöntemler ile hiçbir işlem yapmamak. 

• Faiz ve faiz şüphesi olan hiçbir işleme girişmemek 
• Hile-i Şeriyye’ye uygun olmak 
• Malın içeriği de helal olmalıdır. 
• Diğer konularda da İslam Hukukuna uygun olmalıdır. 

 
İslam iktisadında katılım bankalarının adı müşaraka mudaraba ve 
murabahadır. Murabaha ribh kelimesinden gelir. Ribh kar elde etmektir. 
Murabaha kar elde etme, kazançlaştırma, arttırma demektir. Ortaklık ile 
de alışveriş ya da başka şekillerde de olabilmektedir. Mudaraba salt 
sermaye ve emek ortaklığıdır. Müşaraka her iki taraftan da hem emek hem 
sermayeden oluşur. Anlam olarak diğer iki kavramdan daha geniştir. Her 
mudabara bir müşarakadır ancak her müşaraka mudaraba değildir.  
 
Müşterilere finans sağlanırken: 

1. Ortaklık yapabilir (müşareke) 
2. Peşin alarak vadeli satabilir (murabaha) 
3. Malzeme alarak kiraya verebilir (icare) 
4. Emek sermaye şeklinde yapabilir (mudabara) 

Sistemin işleyişinde: 
1. Güven esas olmalıdır. 
2. Ahlak merkezi konumda olmalıdır. 
3. Velayet-i Amma denetimi sürecin içinde olmalıdır. 
4. Danışma ve istişare kurulları etkin olarak işletilmelidir. 

 
Katılım bankacılığı konvansiyonel bankacılığını örnek alıyor mu? 
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1. Katılım bankacılığı ile konvansiyonel bankacılığının sözleşmelerinde 
bulunan farklılıklar bile tek başına örnek alınmadığının göstergesidir. 

2. Benzer iş ve işlemleri yapıyor olması ve benzer oranda 
kazançlaştırma sağlaması katılım bankacılığının konvansiyonel 
bankacılığına benzediği sonucunu çıkarmaz. 

3. Aynı işleri yapmak bizim örnek aldığımız sonucunu doğurmaz örnek 
alınan bizim işlemlerimiz de olabilir 

4. Bu sorunun haklılık payı varsa da biz daha farklı enstrümanları 
geliştirmeliyiz. 

 
Başka ülkelerde bu mevcuttur. Dünyaya kuş bakışı ile bakıldığında 
konvansiyonel bankacılığın yani sadece kredi ile çalışan mevduat 
bankalarının geliştiği ülkelerde katılım bankalarının da aynı oranda geliştiği 
görülmektedir. Türkiye gibi konvansiyonel bankacılığın tam gelişmediği 
ülkelerde aynı oranda katılım bankacılığının gelişmediği görülmektedir. 
Konvansiyonel bankacılığı ile katılım bankacılığı arasında finansal 
değerlendirme enstrümanlarında doğru orantı görülmektedir. 
 
Bankacılar müşteriler ile dört şekilde müşaraka yaparlar: 

1. Şirket-i Ama (üretim - yatırım) 
2. Şirket-i Vücuh (güvenirlik-garanti-patent) 
3. Mudabara 
4. Müşaraka 

 
Üretim ile yatırım orta ve uzun vadelidir. Mudilerin Türkiye tespitleri kısa 
vadeli olduğu yönündedir. (32 günlük) Türkiye’de katılım bankalarındaki 
ortaklıkta mudabara yüzde altı yüzde yedi, müşaraka yüzde yirmi beş 
civarlarında, murabaha ise yüzde yetmiş civarlarındadır. 
 
Müşaraka için çok personel gerekir, uzmanlık gerekir, takibi zordur, uzun 
vadelidir, uygun ortaklar bulmak zordur ve piyasa şartları Türkiye gibi 
ülkelerde değişiklik gösterir bu gibi nedenlerden dolayı müşaraka yapmayı 
zorlaştırmıştır. Müşarakanın iki türü vardır: 

1. Sürekli müşaraka (üretim ve yatırımda olabilir) 
2. Süreli olan müşaraka 
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YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ 
 
 

ADNAN ÇALDIRAN 
Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi 

 
 

Özet 
Yoksulluk ve gelir eşitsizliği küresel bir sorun olarak hemen hemen bütün 
ülkeleri yakından ilgilendiren bir konu olup; kişi başına düşen milli gelirin 
azlığının yanında, ortalama ömrün azlığı, okuma yazma oranının 
düşüklüğü, yeterli beslenememe, sağlık hizmetlerinden yararlanamama ve 
temiz içme suyundan mahrum olma gibi durumları da içinde 
barındırmaktadır. 
 
Belki fakirlik Gabriel Garcia Marquez’in söylediği gibi “elini cebine 
attığında boş olması değil; elini çıkardığında tutacak birinin olmamasıdır.” 
Belki de gerçek fakirlik insanın sahip olduğu tek şeyin para olmasıdır. Bu 
tanımlamalar bize çok boyutlu bir kavram olan yoksulluğun zamana ve 
mekâna göre değişebilen bir durum olduğunu, yalnız gelire veya başka bir 
değişkene göre tanımlamanın eksik bir yargı olacağını göstermektedir. 
Yoksulluk, ekonomik bir kategori olmanın ötesinde, kişilerin içinde yaşadığı, 
anlamlandırdığı, başa çıkmak için çeşitli yollara başvurduğu toplumsal bir 
durumdur.  
 

Anahtar Kelimeler 
yoksulluk, gelir eşitsizliği, yoksullukla mücadele 
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Giriş 
İçinde yaşadığımız küresel kapitalizm çağında ise yoksulluk, işsizlik 
tehlikesiyle ilişkilendirilmekte ayrıca buna içinde yaşadığımız hızlı değişim 
çağına mahsus olan ve eşi benzeri görülmemiş boyutta yeni fenomenler 
eklenmektedir. Bunlar, bireyleri ya da tüm aileleri sefalete ve sık sık 
sokaklara savuran gelir kaybı, boşanma, ayrılık, evsizlik’tir. Bu zincirin 
sonucu toplumdan dışlanmadır; “sosyal etkileşim ve ilişkilerden 
soyutlanma, referans noktalarının yokluğu, insanın geleceğe dönük proje 
yapamaması...” yoksulluğun beraberinde getirdikleridir. 
 
Yoksulluk yaratılan ulusal değerin azlığı kadar, bölüşüm ve dağıtım 
mekanizmaları ile doğrudan ilgilidir ve tek başına ekonomik gelişme, 
sorunu çözememektedir. Son derece karmaşık ve çok boyutlu olan 
yoksulluk (ki kaynakları arasında; adaletsiz bir vergi sistemi, yüksek faiz ve 
rant ekonomisi, piyasada tekelleşmenin olması, enflasyon, işsizlik vb. gibi 
çoğu kez ekonomik yapı ile ilgili faktörler bulunmaktadır.), ancak bu çok 
boyutluluğu dikkate alan politika ve yaklaşımlarla çözülebilir. Bu boyutların 
en önemlisi de (emek piyasalarında gereği gibi değerlendirebilen) 
istihdam politikalarıdır.  
 
Yoksulluk ve gelir eşitsizliği küresel bir sorun olarak hemen hemen bütün 
ülkeleri yakından ilgilendiren bir konudur. Bu sorunu gelişmiş ülkeler dahi 
tamamen ortadan kaldırabilmiş değildir. Ancak, bu ülkelerde sosyal 
politika araçlarının etkin bir şekilde uygulamaya konulması ile yoksulların en 
azından daha da yoksullaşmasına mani olunmakta ve kendilerine asgarî 
seviyede de olsa sosyal yönden kabul edilebilir bir hayat standardını 
yakalama fırsatı verilmektedir. 
 
Yoksulluğu sadece yokluk, muhtaçlık, hayatta kalabilme savaşı, temel ve 
zorunlu ihtiyaçları yeterince karşılayamama, yeterli gelirden mahrum olma 
gibi maddî kriterler çerçevesinde açlık/fakirlik sınırının altında sürdürülen bir 
hayat olarak düşünmemek gerekir. Daha geniş boyutta bakıldığında 
yoksulluk; kişi başına düşen milli gelirin azlığının yanında, ortalama ömrün 
azlığı, okuma yazma oranının düşüklüğü, yeterli beslenememe, sağlık 
hizmetlerinden yararlanamama ve temiz içme suyundan mahrum olma 
gibi durumları da içinde barındırmaktadır. 
 
Belki fakirlik Gabriel Garcia Marquez’in söylediği gibi “elini cebine 
attığında boş olması değil; elini çıkardığında tutacak birinin olmamasıdır.” 
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Belki de gerçek fakirlik insanın sahip olduğu tek şeyin para olmasıdır. 
 
Bu tanımlamalar bize çok boyutlu bir kavram olan yoksulluğun zamana ve 
mekâna göre değişebilen bir durum olduğunu, yalnız gelire veya başka bir 
değişkene göre tanımlamanın eksik bir yargı olacağını göstermektedir. 
Yoksulluk, ekonomik bir kategori olmanın ötesinde, kişilerin içinde yaşadığı, 
anlamlandırdığı, başa çıkmak için çeşitli yollara başvurduğu toplumsal bir 
durumdur. 
 
İçinde yaşadığımız küresel kapitalizm çağında ise yoksulluk, işsizlik 
tehlikesiyle ilişkilendirilmekte ayrıca buna içinde yaşadığımız hızlı değişim 
çağına mahsus olan ve eşi benzeri görülmemiş boyutta yeni fenomenler 
eklenmektedir. Bunlar, bireyleri ya da tüm aileleri sefalete ve sık sık 
sokaklara savuran gelir kaybı, boşanma, ayrılık, evsizlik’tir. Bu zincirin 
sonucu toplumdan dışlanmadır; “sosyal etkileşim ve ilişkilerden 
soyutlanma, referans noktalarının yokluğu, insanın geleceğe dönük proje 
yapamaması...” yoksulluğun beraberinde getirdikleridir. 
 
İktisat ağırlıklı yoksulluk değerlendirmeleri, yoksulluğun nedenlerine ilişkin 
olarak cari gelirin ötesinde siyasal ve sosyolojik unsurlar olan hane halkının 
servet durumuna ve üretim faktörlerinin mülkiyet yapısındaki eşitsizliklere 
büyük ölçüde duyarsız kalmaktadır. Oysa bu tür olanaklara başvurma 
imkânından yoksun olanların gelir ve istihdam dalgalanmaları, şiddet, 
doğal afetler gibi dışsal etmenlerin etkisi ile yoksullaşma olasılıkları oldukça 
yüksektir. 
 
Yoksulluk kaynakları arasında; adaletsiz bir vergi sistemi, yüksek faiz ve rant 
ekonomisi, doğal afetler, çalışamayacak durumdaki çok sayıda özürlü, 
bireyler arasındaki yetenek farklılıkları, miras yoluyla elde edilen gelirler, 
piyasada tekelleşmenin olması, devlet teşvikleri, enflasyon, işsizlik vb. gibi 
faktörler de bulunmaktadır. 
 
Hızlı nüfus artışı, yaşanan göçler, kentleşme, yaşlı nüfusun artması, ayrımcılık 
gibi demografik ve toplumsal nedenler; iklim koşulları, doğal yıkımlar gibi 
coğrafi nedenler; savaşlar gibi siyasal nedenler ayrık tutulacak olursa, 
yoksulluk, çoğu kez ekonomik yapının işleyişindeki aksaklıktan 
kaynaklanmaktadır. 
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Görüldüğü üzere, yoksulluk kapitalizmin temel yapısı içinde inşa 
edilmektedir. 
 
Adalet sorunu paylaşım sorunu kadar eskidir... Adalet, paylaşma 
gereksiniminin fark edilmesiyle başlar. En eski yasa paylaşmayı 
düzenleyendir; bugün hâlâ en önemli yasalardan biri budur ve odağında 
faaliyet gösteren insan cemaatini ve genel olarak da insanın varoluşunu 
taşıyan bütün hareketlerin temel ilgi alanı olarak kalmıştır. Adalet herkesin 
yeterince yiyeceğinin olmasını gerektirir. Ama aynı zamanda herkesin 
üretimine katkıda bulunmasını da gerektirir. 
 
Yoksulluk ve Türkiye 
Türkiye’de yoksulluk ve yoksunluğun uzun yıllardır devam etmesi bireylerde 
azla bile değil, adeta yokla yetinmek ve olumsuz şartlara dayanmak için 
savunma tepkisi geliştirilmesine ve fakirliğin yüceltilmesine, daha sonraları 
da zenginliğin insanları kötüleştirdiği fikrinin hâkim olmasına sebep 
olmuştur. Bu mahrumiyetlerin süreklilik kazanması “yoksulluk ve yoksunluk 
kültürü”nün bir çeşit alt kültür oluşturmasına ve bu kültürün kurumlaşmasına 
sebep olmuştur. Yoksulluk kültürü kuşaktan kuşağa aktarılarak, umutsuzluk, 
alt sınıfa ait olma gibi duygular çocuklara devredilmekte, tam da bu 
nedenle koşullar değişse de ortaya çıkan imkânlar dan tam olarak 
faydalanılamamaktadır. Türkiye vakit kaybetmeksizin yoksulluk ve gelir 
dağılımı adaletsizliği sorunlarının büyüyen önemini kabul etmek ve 
bütüncül, kapsamlı bir yaklaşımla yoksullukla mücadele konusunda etkin, 
verimli politikalar üretmek, bu alanda hizmet sunan kurum ve kuruluşlarının 
kurumsal kapasitesini artırmak durumundadır. 
 
Dünya’da Yoksulluk 
Dünya’da yoksulluğu etkileyen en önemli etkenler olarak şunlar 
verilmektedir. Malzeme yoksunluğu (gıda, yiyecek ve içecek maddeler, 
yakacaklar, elbise vb. hayatın idamesi için gerekli olan ihtiyaçlar); ücretsiz 
veya ikame edilmiş kamu hizmetlerinden yoksunluk (sağlık, yol, eğitim, 
altyapı, ulaşım, konuta katkı hizmetleri gibi); servet ve gelir yoksunluğu. 
 
Çok boyutlu bir sorun olan yoksulluk sorunuyla mücadelede yine çok 
boyutlu bir yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır. Bu boyutların en önemlisi de 
istihdamdır. Yoksulluğun nedenleri araştırıldığında, istihdam sorunlarının bu 
nedenler arasında ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Yoksul insanların 
kendilerini yoksulluk kıskacından kurtarabilecekleri yegâne varlıkları sahip 
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oldukları emekleridir. Bu önemli değeri emek piyasalarında gereği gibi 
değerlendirebilmeleri ancak uygulanacak isabetli istihdam politikalarıyla 
mümkün olabilir. 
 
Yoksulluk sorununun ekonomik büyüme ve kalkınma ile çözüleceği 
şeklinde bir ön kabulden hareket edilmekte, ekonomi alanında 
gerçekleştirilecek atılım ve gelişmelerin zenginleşme ve refah artışı 
sağlayacağı, böylece yoksulluk sorununun kendiliğinden çözüleceği 
varsayılmaktadır. Oysa yoksulluk yaratılan ulusal değerin azlığı kadar, 
bölüşüm ve dağıtım mekanizmaları ile doğrudan ilgilidir ve tek başına 
ekonomik gelişme, sorunu çözememektedir. Son derece karmaşık ve çok 
boyutlu olan yoksulluk, ancak bu çok boyutluluğu dikkate alan politika ve 
yaklaşımlarla çözülebilir. 
 
Öte yandan gelir, sağlık durumunun en önemli belirleyicilerinden birisidir. 
Dünya Bankası raporlarına göre, dünya nüfusunun beşte biri uluslararası 
yoksulluk sınırlarının altında yaşıyor. (Dünya Bankası kişi başına günlük 1 
dolar kazancı "uluslararası yoksulluk sınırı" olarak kabul ediyor. Bu sınıra göre 
belirlenen yoksulluğa "gelir yoksulluğu" deniyor; su, beslenme için gerekli en 
az kalori ve çocukların okula başlayamaması gibi temel ihtiyaçların 
karşılanamaması "temel gereksinim yoksulluğu", bütün gelirin besin için 
harcandığı ve buna karşın yeterli besin sağlanamadığı durum ise "ağır 
yoksulluk" olarak tanımlanıyor.) Toplumda yoksulluktan etkilenen en duyarlı 
grup ise, çocuklar. 
 
Yakın zamanda yayınlanan, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel ve bölgesel 
ölçekte hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan temel risk faktörlerini 
inceleyen araştırmasında "çocuk ve annelerin düşük ağırlıklı olması" en 
önemli risk faktörü olarak belirleniyor. Yoksulluğun en önemli etkilerinden 
birisi annelerin yetersiz beslenmesidir ve bu durum bebeklerin yetersiz 
beslenmesi ile doğrudan ilişkilidir. Yoksulluğun pençeleri bir aileye 
uzandığında, bundan en çok etkilenen, en çok zarar görenler; yaşama, 
gelişme ve büyüme hakları riske atılanlar, o ailenin en küçük üyeleridir. Hiç 
kuşku yok ki, çocukların yoksulluğu hemen daima ailenin yoksulluğuna 
bağlıdır ve bunun da en önemli nedeni işsizliktir. 
 
Yoksulluğun en doğrudan sonucu açlıktır ve açlık organizma için gerçek 
bir şiddettir, çünkü açlık sırasında harekete geçen hormonlar "yıkıcı" 
hormonlardır. Tam da bu nedenle en önemli açlık nedeni olan yoksulluğu 
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Mahatma Gandhi "Yoksulluk, şiddetin en kötü şeklidir" diye tanımlamıştır. 
Yani yoksullar, yalnızca açlık, hastalık, soğuktan donma vb. tehlikelerle 
karşı karşıya değildirler; aynı zamanda onurlarına, özsaygılarına ve 
özgüvenlerine yönelen bir tehditle, sembolik şiddetle karşı karşıyadır. 
 
Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde doğan her 10 çocuktan dördü aşırı 
yoksulluk içindeki bir dünyaya gelmektedir. Çocuk haklarının yaygın bir 
biçimde ihlali de temelde gene yoksulluktan kaynaklanmaktadır. Bir başka 
deyişle yoksulluk arttıkça evde paylaşılan besinler de azalır ve yoksulluk 
en çok annelerle, küçük bebekleri çaresiz bırakır.  Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım Fonu-UNICEF'e göre, yoksulluk çocukların hem 
bedenlerini hem de zihinlerini tahrip eder ve sonuçta yoksulluk daha 
sonraki kuşaklara geçerek bir "kısır döngü" oluşturur. Bu nedenle de 
yoksulluğun önlenmesine çocukluk çağında başlanmalıdır. Günümüzde 
gelişmekte olan ülkelerde yaşayan çocukların yüzde 40'ı (yaklaşık 500 
milyon çocuk) günde 1 doların altında bir gelire sahiptir ve yoksulluk 
milyonlarca çocuğun ölümüne yol açtığı gibi, daha fazla sayıda çocuğun 
okula gidememesine, hastalanmasına veya "çocuk işçi" olarak yaşamını 
sürdürmesine neden olmaktadır. Oysa küresel gelirin yüzde 1'iyle (yaklaşık 
85 milyar dolar/yıl) bu çocukların yoksulluktan kurtulmasını sağlamak 
olanaklı olduğu belirtilmektedir. 
 
Çocuk yoksulluğunun arka planında hem küresel hem de ülkelerin kendi 
içlerindeki eşitsizlikleri arttıran "küreselleşme" bulunmaktadır. Seksenbeş 
trilyon dolarlık global ekonomi dünya nüfusunun yarıya yakınının yoksulluk 
altında yaşamasına aldırmadan, gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarını 
emmekte, öte yanda ise iyi işleyen piyasaların herkese yiyecek, sağlık, 
barınma sağlayacağı masalı anlatılmaktadır. 
 
Yoksullukla Mücadele 
Yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini hafifletmek veya ortadan 
kaldırmak için yakın dönemde yapılabilecekleri şöyle sıralayabiliriz; 

1. Ülkemizdeki işsizliği azaltacak ve toplumsal eşitsizlikleri düzeltecek bir 
sosyal program acilen başlatılmalıdır. Sağlık ve eğitime daha çok 
kaynak ayrılmalıdır. 

2. Kaynakların kullanımında en dezavantajlı çocuklara öncelik 
verilmelidir. 

3. Çocukların hepsine sağlık güvencesi sağlayacak "Çocuklara 
Ücretsiz Sağlık Hizmeti" yasası çıkarılmalıdır. 
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4. Bu yasa çıkıncaya kadar "Yeşil Kart" uygulaması kapsamı 
genişletilerek sürdürülmelidir 

5. Ülkemizdeki temel sağlık hizmeti sistemi güçlendirilmeli ve bütün 
doğumların eğitilmiş sağlık personeli tarafından yapılması 
sağlanmalıdır. Eşitlikçi, kaynakları kamu tarafından sağlanan, 
herkese ulaşan bir sağlık sistemi kurulmalıdır. 

6. Başta düzenli geliri olmayan aileler olmak üzere devlet doğan bütün 
çocuklara koşulsuz ve karşılıksız ekonomik yardım yapmalıdır.  

7. İlköğretim okullarında kaynağı devlet tarafından sağlanan 
beslenme programları (okul sütü projesi, öğle yemeği gibi 
uygulamalar) uygulanarak yoksul çocukların beslenmelerinin 
düzeltilmesinde bir araç olarak kullanılmalıdır. 

8. Yoksulların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde ücretsiz kreş ve 
anaokulları açılmalıdır. 

9. Annelerin sağlık eğitimine önem verilmeli, doğum yapan bütün 
kadınlara emzirme eğitimi yapılmalıdır.  

 
Yoksullukla mücadelenin birçok yolu ve yöntemi vardır. Yoksullar için mikro 
kredi projesine ek olarak, bu yeni yöntemlerden biri de Batı dünyasında 
artık yaygın bir mücadele yöntemine dönüşme eğiliminde olan “sosyal ve 
kamusal sorumluluk kampanyaları”dır.  
 
Yoksullukla mücadelenin birçok yolu ve yöntemi vardır. İnsanların yıllardır 
tarihsel birikimlerinden hareketle tecrübe ettikleri, toplumun aşina olduğu 
yöntemler olduğu gibi, her dönemde ve ortamda değişebilen yeni 
yöntemler de bulunmakta ve denenmektedir. Son dönemlerde sıkça 
gündemde olan Muhammed Yunus’un Bangladeş’te kurmuş olduğu 
Grameen Bankası’nın yoksullar için mikro kredi projesine ek olarak, bu yeni 
yöntemlerden biri de Batı dünyasında artık yaygın bir mücadele 
yöntemine dönüşme eğiliminde olan “sosyal sorumluluk kampanyaları”dır. 
“Kurumsal sosyal sorumluluk” (KSS) kavramı ise, İngilizce’de “cause related 
marketing” (CRM) şeklinde kullanılmakta, KSS kavramı, belirli bir ürün yada 
markayla belirli bir olay, sebep ve faaliyetin bir araya getirilmesi sayesinde 
yararlı bir amaç için satışların artışını sağlamak olarak da 
tanımlanmaktadır. Ticari bir faaliyet olmasına rağmen, aynı zamanda 
yardımseverlik kavramını ve uygulamasını özünde barındıran sosyo-kültürel 
bir faaliyet olarak da görülebilir. Bir taraftan pazarlamacılar toplumsal 
sorumlulukla ilgili olumlu mesajların yayılmasını sağlarken, diğer taraftan 
markalarına değer katmaktadırlar. Bu şekilde büyük firmalar, kendilerini ve 



 133 

ürünlerini tanıtmak için her yıl büyük meblağ ayırdıkları reklam 
harcamalarına yoksullar için de bütçelerine bir sorumluluk yüklemiş 
olmaktadırlar. Genel sosyal sorumluluk anlayışında tüketiciyi aldatmamak, 
onların haklarına duyarlı olmak ve saygı göstermek, adalet anlayışı 
içerisinde hareket etmek gibi işletme mantığı içerisinde ve daha çok iş 
ahlakı çerçevesinde anılan ve kullanılan bir kavramdır. Aktif ve talep eden 
tüketiciyi doğrudan muhatap alır. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışında 
ise ise, asıl amaç bu kadar yalın ve tek özneli değildir. Bu anlayışın üç temel 
öznesi; Firma/Şirket + Gönüllü Kuruluşlar + Tüketicilerdir. Sadece belli bir 
amaç için bir araya gelirler. Eğitimden, sağlığa, çevre sorunlarından 
yoksulluk gibi daha özel sorunlara kadar belli bir alanda kampanya yapılır. 
Görev paylaşımı olarak bakıldığında şirket kampanyanın 
organizatörlüğünü ve maddi giderleri üstlenirken, gönüllü kuruluş da ilgi 
alan içerisindeki guruplarla bağlantı kurarak kamuoyu oluşturmaktadır. Bu 
şekilde firmalar adına, fakat birinin yada grubun yararına, gönüllü 
kuruluşlar yada sivil toplum kuruluşları tarafından projeler geliştirilip bu 
projelere sponsor firmalar bulunarak sosyal sorumluluk kampanyalar 
başlatılır. Örneğin A Bankası   B Vakfı’nın ana sponsorluğuna talip olmuş ve 
kabul edilmiştir. Firmalar proje üzerine düşünmek ve işi organize etmek 
yerine, kendisi adına düşünen ve proje geliştiren bir sivil toplum kuruluşu ile 
anlaşarak kampanyayı bir nevi dışarıdan desteklemiş olmaktadır. Bu 
yöntemin önemli avantajlarından biri, projelerin deneyimli uzman kişiler 
tarafından yapılması, bu şekilde sürekliliğin sağlanmasıdır. Bu yöntem çok 
özneli bir yöntemdir. Firmaların buradaki kazancı, tüketiciler nazarında 
itibarını ve prestİjini artırmasıdır. Tüketicilerin buradaki rolü, kampanyaya 
olan duyarlılığına göre alışverişini bu şirketlerden yapmaya özen 
göstermesidir. Bu kampanya sonucu işin içine giren her özne, manevi 
şahsiyetlerine önemli katkılar sağlarken, maddi olarak da şirket ve 
kampanyanın asıl muhataplar karlı çıkmaktadır. 
 
Türkiye’de yapılan KSS kampanyalarının tarihi geçmişi ve yoğunluğu fazla 
gerilere gitmez. Özellikle yoksullukla ilgili yapılan kampanya örnekleri sınırlı 
sayıdadır. Buna karşın, 17 Ağustos 1999 depremiyle ilgili olarak deprem ma-
ğdurları için Saatchi & Saatchi reklam firmasının ülkemizde yapmış olduğu 
“Bir Tuğlada Siz Koyun” kampanyasını başarılı bir KSS kampanyası örneği 
olarak görmek ve değerlendirmek mümkündür. Bu kampanya, sadece 
Türkiye ile sınırlı kalmamış, aynı zamanda Türkiye dışında toplam 27 ülkede 
de tanıtımları yapılmıştır. Bu tarihlerden itibaren Türk firmalar da sosyal 
sorumluluk kampanyalarına önemli destekler vermeye başlamışlardır. 
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Turkcell’in finanse ettiği “Haydi Kızlar Okula” sloganıyla yola 
çıkan“Kardelenler” projesi, yoksul sınıfları işin içine katan başarılı bir KSS 
projesidir. Yoksul ailelerin okula göndermekte zorlandıkları kız çocuklarının, 
Turkcell’in sponsorluğu ile eğitimlerinin tamamlanması sağlanmıştır.  
 
Sonuç olarak, yoksullukla mücadelede KSS kampanyalarının dünyada çok 
başarılı örnekleri var. Şirketlerin reklam kampanyalar için ayırdıkları 
bütçenin daha azı ile yoksullara yönelik yapılacak kampanya ile şirket 
kendini daha iyi tanıtacaktır. Böyle bir yöntemin tercihi ile hem en zenginler 
hem de yoksullar kazanacaktır. Ayrıca özellikle yabancı firmaların hizmet 
verdiği toplumun yoksul bireylerine yönelik yapacağı bu tür kampanyalar 
ile yerli tüketicilerin beğenisini ve memnuniyetini kazanacaktır. Böyle 
girişimler, küresel firmaların zaman zaman tüketiciler karşısında yaşadıkları 
“küresel ve yerel paradoks”un da aşılmasına yardımcı olacaktır. 
 
 
Yoksulluk Halleri 
Yoksul çocukların evleri ve yoksulluğun yarattığı diğer sorunlar; kentlerin 
varoşları yoksulluğun cehenneme çevirdiği daracık evlerle doludur ve o 
evlerde doğan bebeklere bakarak toplumun çaresizliğini anlamak 
mümkündür. "Yoksulluk Halleri" kitabında "Yoksulun Evi" ni anlatan Ersan 
Ocak'ın gözlemlerine göre; 
 
* Yoksulların evleri şehre uzaktır, bu uzaklık hem fiziksel hem de kültürel bir 
uzaklıktır, 
* Evler kadının mahkûmiyet mekânıdır ve kadınlar bitip tükenmeyen ev 
işlerini yaparak evde kalanların bakımı yaparlar. 
* Yoksulların evleri genellikle sağlıksız çevre koşulları içinde yer alan kalitesiz 
binalardır. Bir başka deyişle fenni ve sıhhi olmayan evlerdir. 
* Evler defalarca yıkılıp, yeniden yapılır. 
* Eşya ya yok denecek kadar azdır ya da çok fazladır. 
* Oda sayısı yetersiz, hane nüfusu kalabalıktır. 
* Balkon, kapı önü ve bahçe ayrıcalıklı mekânlardır. 
* Yoksul evinin düşük seviyesi ile kendini özdeşleştirir. 
* Yoksulların evlerinde babalar çok sigara içer ve anneler genellikle 
tükenmiştir. Çoğu sinirli ve depresyondadır. 
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Sayılabilecek daha birçok özelliği nedeniyle yoksulların evleri, çocuklar için 
hem sağlıksız bir fizik çevre sunmaktadır hem de bu evlerin bulunduğu 
mahalleler çocukların erken yaşta sağlıksız davranışlara (sigara tiryakiliği, 
şiddet, erken ve güvenliksiz cinsel ilişki gibi) yönelmesine neden olur. Bu 
evlerde büyüyen çocuklarda soğuk algınlığından, astıma; menenjitden, 
idrar yolu enfeksiyonuna birçok hastalık daha sık görülür. Yakın zamanda 
yayınlanan bir araştırma yoksul çocuklarda daha çok kemik kırığı 
görüldüğüne dikkat çekmektedir. Kendi yaşıtları oyun çağını kreş ve 
anaokullarında "erken çocukluk çağı eğitim programları" görerek 
geçirirken, yoksul çocuklar her şeyi anneleri ve kendilerinden büyük 
kardeşlerinden öğrenirler. Bu evlerin anneleri çoğu zaman başka evlere 
temizliğe gider ve kendi evine "tükenmiş" olarak döner. Bu nedenle yoksul 
evlerinde hem anne hem de baba şiddeti daha yaygındır. 
 
Çocuk yoksulluğunun arka planında hem küresel hem de ülkelerin kendi 
içlerindeki eşitsizlikleri arttıran "küreselleşme" bulunmaktadır. Seksenbeş 
trilyon dolarlık global ekonomi dünya nüfusunun yarıya yakınının yoksulluk 
altında yaşamasına aldırmadan, gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarını 
emmekte, öte yanda ise iyi işleyen piyasaların herkese yiyecek, sağlık, 
barınma sağlayacağı masalı anlatılmaktadır. 
 
UNICEF raporlarına göre birçok gelişmekte olan ülkenin askeri bütçeleri 
sağlık ve eğitim bütçelerinin toplamını geçmiştir. Bu gelişmeler yaşanırken 
Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar yoksul ülkeleri eğitim ve 
sağlık harcamalarını azaltmaya zorlamakta, buna karşın askeri 
harcamaların kısılması konusunda sessiz kalmaktadır. Küreselleşmenin baş 
aktörlerinden biri olan gerek ekonomik politikalarıyla gerekse dünyadaki 
gıda politikaları ile milyarlarca insanı yoksulluğa ve açlığa mahkûm eden 
Dünya Bankası'nın son yıllarda yoksulluğa karşı savaş açması da oldukça 
ilginç ve düşündürücüdür. Dünya Bankası'nın söylemleri "yoksulluk" 
olgusunun kabul edilebilir, önlenemez, ama azaltılabilir olduğu algısı 
yaratmakta ve "romantik" yaklaşımlarıyla bilinçlerimizi etkilemektedir. Ne 
yazık ki Dünya Sağlık Örgütü de 2002 Dünya Raporu'nda yoksulluğun sağlık 
üzerine etkilerinin boyutlarını saptamış olmasına karşın, yoksullukla 
mücadele edilmesi konusunda bir dilekten öteye bir söz söylememiştir. 
Yoksulluk önlenebilir, karşı çıkılması gereken ve kesinlikle ortadan 
kaldırılması gereken bir olgudur. Yoksulluğun en büyük etkilerini ne yazık ki 
çocukluk döneminde görülmekte ve sonraki yaşantıdaki eşitsizliklerin en 
önemli altta yatan nedeni olmaktadır.  
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Her insanın bir ışığı vardır ama, çocuklardan yayılan ışık daha gür ve 
tazedir. Çünkü, çocuklar her sabah güne vücutlarına ve zihinlerine eklenen 
yüz binlerce yeni hücre ile başlarlar. Hem büyüme (niceliksel artma) hem 
de gelişme (çocuğun yetenek kazanması) için, çocuğun genlerinde 
mevcut olan potansiyellerin gerçekleşmesini sağlayacak bir ortama 
ihtiyaç vardır. Böyle bir ortamın en önemli bileşenleri beslenme ve sağlıklı 
bir annedir. Yoksulluğun çocuklar üzerindeki en bilinen ve en sık görülen 
etkisi beslenme yetersizliğidir. Yoksulluk, eve giren besinlerin yetersizliğine, 
ev içi stres ve annenin kronik yorgunluğu nedeniyle anne sütünün erken 
kesilmesine, annenin beslenme yetersizliğine ve bebeklerin düşük doğum 
ağırlıklı olmasına, sağlıksız fiziksel ortama ve yetersiz sağlık hizmetine neden 
olarak çocuklardaki beslenme yetersizliğinin temel belirleyicisi olarak rol 
oynamaktadır. Yoksulluk annelerin eğitimsizliği yoluyla da beslenme 
yetersizliğine katkıda bulunmaktadır. DSÖ 2002 Sağlık Raporu'ndaki 
analizlere göre bütün bölgelerde yoksulluk arttıkça düşük ağırlıklı çocuk 
oranının da arttığına dikkat çekilmektedir. Beslenme durumunun kötü 
olmasının immün sistem üzerine olumsuz etkileri saptanmıştır. Bu durum 
başta ishal, pnömoni gibi öldürücü hastalıklar olmak üzere enfeksiyon 
hastalıklarının ortaya çıkması için zemin hazırlamaktadır. Yoksul evlerdeki 
bebeklerin hem beslenme yetersizliği hem de kötü fiziksel koşullar 
nedeniyle menenjit, orta kulak enfeksiyonları, soğuk algınlığı, idrar yolu 
enfeksiyonu, çeşitli parazit hastalıkları gibi enfeksiyonlara daha sık 
yakalandıkları ve enfeksiyonların bu çocuklarda daha şiddetli seyrettiği 
bilinmektedir. Sonuçta da enfeksiyon hastalığı nedeniyle beslenme 
durumu bozulmaktadır. Beslenme yetersizliği olan bebeklerde enerji ve 
protein yetersizliğinin yanı sıra iyot, demir, A vitamini ve çinko gibi 
mikronütrient eksikleri de sık görülmektedir. Bunların arasında demir 
eksikliğinin hem sık görülmesi hem de kalıcı bozukluklara neden olması 
bakımından özel bir önemi vardır. Demir eksikliği, beslenme yetersizliğine 
sıklıkla eşlik ettiği gibi kendisi iştahsızlığa yol açarak beslenme yetersizliğini 
derinleştirmektedir. Hem köylerde hem kentlerde yoksul evlerin 
bebeklerinin en önemli özelliği toprak, kül, kömür, kum gibi besin olmayan 
maddeleri yemeleridir. 
 
DSÖ'ye göre hem bebeklerdeki hem de başta kadınlar olmak üzere 
erişkinlerdeki demir eksikliği dünyada yılda 800 milyon ölüme yol 
açmaktadır. 
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Türkiye'deki çocuklarda yoksulluk ve sağlık sorunları Birleşmiş Milletler 
Gelişim Programı (UNDP) İnsani Gelişim Raporu'na (2002) göre, Türkiye'deki 
insanların yüzde 2.4'ü günde 1 dolardan az, yüzde 18'i ise günde 2 
dolardan az gelire sahiptir(18).Son ekonomik krizdeki yoğun yoksullaşma 
dalgasını bir kenara bıraksak bile bu rakamlara göre nüfusumuzun 
(dolayısıyla çocukların da) en az yüzde 20'si yoksuldur. Türkiye'de beş yaş 
altındaki çocukların yüzde 16'sının boyu yaşına göre kısadır. Türkiye'de 
kronik malnütrisyon sıklığı ile yoksulluk arasında güçlü bir bağ vardır. Diğer 
bir deyişle, anne karnındaki eşitsizlik doğduktan sonraki dönemde de 
sürmektedir. Daha önce değinildiği gibi yoksulluğun en önemli etkilerinden 
birisi annelerin yetersiz beslenmesidir ve bu durum bebeklerin yetersiz 
beslenmesi ile doğrudan ilişkilidir. DSÖ, dünyanın geri kalmış bölgelerinde 
doğurganlık çağındaki kadınların yüzde 27-51'nin yetersiz beslendiğini ve 
bunun da başta düşük doğum ağırlığı olmak üzere bebeklerin sağlığını 
doğrudan etkilediğini belirtmektedir. Bir başka deyişle, yoksulluk kadınların 
beslenmesini bozarak bebeklerin negatif bir bilanço ile yaşama 
başlamalarına neden olmaktadır. Dünyada her yıl 20 milyon çocuk 2500 
gramın altında -yani düşük doğum ağırlığıyla- doğmakta, bu doğumların 
da yüzde 90'ı gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır. Düşük doğum ağırlığı 
ile prematüre doğum, anne karnında gelişme geriliği arasında kuvvetli bir 
paralellik söz konusudur ve bu durum bebeklerin uzun dönemli sağlıklarını 
olumsuz etkilemektedir. Düşük doğum ağırlığı, erken ve geç yeni doğan 
ölümlerinin en önemli bir nedeni olduğu gibi, erken bebeklik dönemi 
malnütrisyonu, yeni-doğan enfeksiyonları, nörolojik gelişim bozukluğu, 
büyüme yetersizliği ve son zamanlarda üzerinde önemle durulan erişkin 
yaştaki kronik hastalıklar (tip 2 diyabet, obesite gibi) için de hazırlayıcı rol 
oynamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde yeni doğan dönemindeki 
ölümlerin en önemli nedenleri arasında enfeksiyonlar (yüzde 42), doğum 
asfiksisi ve travması (yüzde 32), konjenital anomaliler ve prematürelik 
sayılmakta; bütün bu nedenlerin yoksullukla güçlü bağları bulunmaktadır. 
UNDP 2002 verilerine göre, Türkiye'deki doğumların yüzde 20'si eğitilmiş 
sağlık personeli tarafından yapılmamakta ve bebeklerin en az yüzde 15'i 
düşük doğum ağırlığı ile doğmaktadır. Türkiye'de, doğrudan yoksulluk 
yanında temel sağlık hizmetleri ağının giderek güçsüzleşmesi nedeniyle 
gebe izlemi yetersiz yapılmaktadır. 
 
Yoksulluğun en önemli sonucu bebek ve çocuk ölümlerini arttırmasıdır. 
Bebek ölümleri, insani gelişimi ve sosyal farklılıkları yansıtan anahtar 
parametre olarak kabul edilmekte ve yoksulluğun bebek ölüm hızında dört 
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kata varan farklılıklar yarattığı bilinmektedir. Yoksulluğun bebek ve çocuk 
ölümler üzerinde etkisi yetersiz beslenme, enfeksiyon hastalıklarının 
yaygınlığı, temiz içme suyu ve kişisel hijyen sorunu, kalabalık aile yaşamı ve 
sigara içimi gibi olumsuz ev içi fiziksel ortam gibi faktörlere bağlıdır. 
Yoksulluğun çocuk ölümlerini arttırmasının bir diğer nedeni de çocukların 
ev dışında ve güvenli olmayan ortamlarda geçen zamanlarının fazla 
olması nedeniyle "kazalara" bağlı ölümlerin yüksek olmasıdır. Benzer şekilde 
yoksulların evlerinin küçük ve "düzensiz" olması nedeniyle ilaç zehirlenmeleri 
daha sık görülmektedir. Türkiye'de UNDP 2002 Raporu'na göre bebek ölüm 
hızı yüzde 38, beş yaş altı çocuk ölüm hızı ise yüzde 45'dir. 
 
Yoksulluğun dolaylı etkilerinin başında ailenin genel "tükenmişliği" ve 
eğitimsizliği nedeniyle çocuklarındaki hastalık bulgularını erken fark 
edememesi veya önemsiz bulması ve esas önemlisi yoksulluk nedeniyle 
sağlık kuruluşlarına geç getirmesi veya hiç getirmemesidir. 
 
Yoksulluğun iyi bilinen etkilerinden birisi de çeşitli psikososyal sorunlara yol 
açmasının yanı sıra zihinsel gelişmeyi olumsuz etkilemesidir. Bunun hem 
biyolojik hem de ev içi ortamına ait nedenleri vardır. Öncelikle kronik 
açlığın gelişmekte olan beyin dokusunu olumsuz etkilediği bilinmektedir. 
Bunun yanında yoksul çocukların merkezi sinir sistemine zararlı toksik 
maddelerle (kurşun ve böcek ilaçları vb.) karşılaşma riski daha fazladır. Bazı 
araştırmacılar, çocukluk çağı boyunca gelişmeye devam eden beyin 
bölümünün yoksulluğa eşlik eden stres, kronik açlık, sigara tüketimi, demir 
eksikliği, kötü çevre koşulları gibi faktörler tarafından olumsuz 
etkilenebileceğini ileri sürmektedirler. Demir eksikliği yoksul çocuklarda sık 
görülen bir sorundur ve uzun süren demir eksikliğinin entellektüel gelişmeyi 
olumsuz etkilediği, bunun geri dönüşsüz olabileceği ve ağır demir 
eksikliğinin hafif derecede mental geriliğe neden olduğu bilinmektedir. 
Yoksulluğun ve açlığın biyolojik etkileri kadar psikososyal ve davranışsal 
etkileri de önemlidir ve bu konuda geniş bir literatür vardır. Araştırmalara 
göre yoksul ailelerin çocuklarında "saldırganlık", "hiperaktivite" ve 
"huzursuzluk" sık görülen özelliklerdir. Bu çocuklar huzursuz ruh halleri ve 
yorgunlukları nedeniyle başka çocuklarla birlikte olmakta güçlük çekerler. 
Yoksul çocuklar arasında depresyon ve intihar girişimi daha fazladır ve bu 
nedenle ruh sağlığı kliniklerine daha sık başvurmaktadırlar. Yoksul 
çocukların algılama fonksiyonlarında ve öğrenme kapasitelerinde azalma 
bildirilmekte, bu çocukların testlerde düşük skor yaptıkları ve okul 
başarılarının düşük olduğu gözlenmektedir. Hem davranış sorunları hem de 
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sık hastalanma nedeniyle okula gidemeyen yoksul çocuklar arasında 
sınıfta kalma ve okul idaresi tarafından cezalandırılma oranı yüksektir. 
 
Sonuç 
Dinin insanlığa yönelik en büyük hedefi insanlar arasında sevgi ve 
dayanışmayı, paylaşmayı sağlamak, mutlulukların paylaşıldığı gibi 
sıkıntıların da paylaşıldığı bir insanlık bilinci oluşturmaktır. Bu bakımdan 
Maun suresinde bir taraftan Allah´a karşı gerçek anlamda kulluk görevlerini 
yerine getirmeyenler eleştirilirken diğer taraftan da gerçek dindarları yetim 
ve yoksullara yardım etmeye özendirmekte; ihtiyaç sahiplerine yardım 
konusunda başkalarını teşvik etmenin gereği vurgulanmaktadır.İnsan 
Suresi, 8. ayetinde de “Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, 
yoksula, yetime ve esire yedirirler.” buyrulmaktadır. 
 
Peygamber Efendimiz (sav) bir duasında şöyle buyurmaktadır: “Allahım! 
Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim.”, Bir başka 
hadislerinde de; "Cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik, sizden önceki milletleri 
helâk etmiştir. Her sabah gökten iki melek iner. Birisi: İlahi, infak edene 
karşılığını ver; diğeri: Allah'ım! Cimrilik edene de telef ver (malını yok et), 
diye duâ ederler." "Ey Âdemoğlu! Eğer fazla malını Allah yolunda 
harcarsan bu senin için daha hayırlıdır. Kendine saklarsan senin için 
zararlıdır. Kefâf (yeterli miktar) sebebiyle levm edilmez, kınanmazsın. 
(Harcamaya), bakımları üzerinde olanlardan başla. Üstteki el (yani veren), 
alttaki elden (yani alandan) daha hayırlıdır." buyurmaktadırlar. 
 
Sonuç olarak gerçek kurtuluşa ermek için gösterişten uzak, iman ve ihlas ile 
hem Allah’a hem de insanlara karşı görevlerini yerine getiren Müslüman 
kişiliklere ihtiyacımız var. 
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Özet 
Bu çalışma da dünyanın en önemli sorunlarından biri olan yoksulluğa 
çözüm olarak İslami finans sisteminin ürünleri önerilmiştir. Yoksulluğun temel 
nedeni olan kaynakların yetersizliği ve iş olanaklarının kıtlığı gibi kavramlar 
için oluşturulacak fonların nasıl kullanılacağına değinilerek. Bu yöntemler 
sayesinde yoksulluğun ve bulundukları bölgelerin kalkınmasının nasıl 
olacağından bahsedildi. Kullanılan bu yöntemlerden bahsedilirken İslami 
finans kavramının içeri üzerine durulmuş ve amaçlarına değinilmiştir. Sonuç 
olarak İslamî finans ürünlerinin yoksullukla mücadelede bir yöntem olarak 
kullanılabileceği kanaatine varılmıştır. 
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Giriş 
İnsanoğlu tarihin başından beri seçimlerini bulundukları çevreye, sosyal 
kültürel ortam, ekonomik faaliyetleri ve dinlerine göre yapmaktadırlar. Bu 
faaliyetler arasında en ilişkili olan ve çatışan ekonomik ve dini faaliyetlerdir. 
Günümüzde İslam dinini yaşayan insanların ekonomik faaliyetleri ve dinleri 
arasında bir çatışma söz konusudur. Mevcut ekonomik faaliyetlerinde dini 
prensiplerinin yasak kıldığı ilkeler mevcuttur. 
 
Müslümanların kendi dinlerinin ilkeleri bütününde ekonomik faaliyetler 
gerçekleştirmek için 1940-1950’li yıllar arasında İslami Finans kavramı teorisi 
ortaya atıldı. Bu ortaya atılan İslami Finans teorisi günümüzde birçok finans 
kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. 1960’lı yıllarda teorikten pratiğe 
dökülen İslami Finans kavramı, sadece Müslüman nüfusun bulunduğu 
bölgelerde değil Avrupa ve Amerika’nın çeşitli finans ve yatırım 
kuruluşlarında İslami pencere açmalarında sebep olmuştur. Dünya Finans 
Piyasası’nda payı %5.5 olan ve Türkiye piyasasında %5.1 olan bu finans 
sistemi her geçen gün alanını genişletmektedir. Bu gelişen alanın 2017 
açıklana verilere göre toplam varlıklarının toplam değeri 2.3 trilyon USD ‘a 
ulaşmıştır.  
 
İslami finansın gelişimi ile sosyal amaçlarını gerçekleştirmesi için ortam 
doğmuştur. Bu finans sistemini geliştirdiği ürünler ile amaçlarından olan 
sosyal ve ekonomik adaletin sağlanması, yoksullukla azaltılması ve 
mücadele edilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması gibi sorunlara çözüm 
arayışına gidilecektir. İslami finans açlık sınırının altında yaşan dünya 
nüfusun %15’lik kesimin ortak problemi olan bulundukları bölgede yatırım 
eksikliği ve iş imkânlarının kıtlığının düzeltebileceği ürünlere sahiptir. 
Topladıkları fonlar ile kullanım şekilleri sayesinde yoksul kesimin bulundukları 
bölgelere yatırım sağlanabilir ve iş olanakları oluşturulabilir hale getirebilir. 
Biz bu çalışmamızda yoksulluk ile mücadele farklı bir yaklaşım olarak İslami 
finans kavramının ne olduğunu, nasıl işlediğini, amaçları ve ilkelerine ve son 
olarak ise yoksullukla mücadelede İslami finans ürünlerinin nasıl kaynak 
ürettiğini inceleyeceğiz.        
 
İslami Finansın Tanımı ve Kaynağı 
İslami Finans denince akla, Müslümanların mevcut finans sistemi 
içerisindeki kendi dini prensipleri çerçevesinde şekillendirdiği genellikle de 
bankacılık sektörü üzerinden gerçekleştirilen finansal işlemler olarak 
aklımızda canlanmaktadır. Son elli yıl içerisinde İslami Finans mevcut finans 
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sistemleri içerisinde kendini geliştirmiş ve Modern Finans sistemi içerisinde 
yerini belirlemiştir. 
 
“İslami Finansın” kısa bir tanımını yapacak olursak eğer, onu oluşturan 
kavramları incelememiz gerekmektedir. Bu kavram iki kelimeden 
oluşmaktadır: “finans” kelimesi finansal kredi ve riskin dağıtımını sağlayan 
finansal pazarları ve kurumları ifade ederken, “İslami” kelimesi de bunun 
sıfatı olup, İslami finans ve rakibi olan geleneksel finans arasındaki birtakım 
temel farklılıkları ortaya koymaktadır (Çürük, 2013, s. 10). Buradaki İslami 
sıfatını oluşturan İslam Hukukunun kaynaklarının oluşturduğu sınırlar 
çerçevesi altında belirlendiğinin göstergesidir. Bu kaynaklar aşağıdaki 
tabloda belirttiğimiz kaynaklardır. 

 
Şekil 1. İslam Hukukunun Kaynakları 

  

 
 

İslami Finans sistemi bu kaynakların oluşturduğu İslam Ekonomisinin bir alt 
başlığı olarak düşünülebilir. Bu finans sistemini şekillendiren, genel olarak 
İslami Hukukunun Şekil 1.1. de gösterdiğimiz asli kaynakları; Kurân-ı Kerim, 
Sünnet, İcma, Kıyas ve İçtihaddır. Bu şekillenmenin sonucunda İslami Finans 
unsurları ortaya çıkar. Bunlar; bankacılık, sigortacılık(tekafül) ve İslami 
sermaye piyasasıdır. Bunların dışında İslam’ın içerisinde finans ve ekonomi 
faaliyetlerinin konumu aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 
  

İslam 
Hukuku

Kurân-ı 
Kerim Sünnet İcma Kıyas İçtihad İkincil 

Kaynaklar

İstihsam İstislah İstishâp Sedd-i 
Zerâi

Örf ve 
Adetler 
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Şekil 2. İslam’ın İçerisinde Finansal Faaliyetlerin Konumu 

 
 
İslam Hukuku’nun ekonomi kısmını inceleyen Araştırmacı Sınıfları, Ulemalar, 
fikir adamları ve Ekonomistlerdir. Ulemalar ve fikir adamları İslami Finansın 
tanımını yaparken İslam Hukuku’nun temel ilkelerini açıklayarak 
tanımlarlar. Ekonomistler ise İslami Finansın amaçları üzerinden tanımlama 
yaparlar. Bunları genel olarak örneklendirecek olursak eğer, temel ilkeler 
ve İslam Hukuku baz alarak açıklama yapan Ulemalar ve fikir adamları 
yasaklar üzerinde durmuşlardır. Ribanın ve gararın dini açıdan izin 
verilmeyen olaylar olmasının nedeniyle oluşturulacak finansal ürünlerin bu 
yasakların belirlediği sınırlar çerçevesinde şekillendirilerek oluşacağı görüşü 
içerisindedirler. Buna örnek olarak ‘’ İslami Finans, Finans sisteminin İslami 
esas ve usullere göre inşa edilip işlemesini ifade eder. Faizsiz finans olarak 
da ifade edebileceğimiz bu sistem bütün bir ekonomik yaşamı İslam’a 
göre düzenleme anlamına gelmektedir. Bu sistem, kaynağını İslam hu-
kukundan alıp belli prensipler çerçevesinde işlemektedir. Bu prensiplerin 
temelinde de faizin yasak olması yer almaktadır.’’ (Karahan & Ersoy, 2016, 
s. 96) 
 
İslami Finansın amaçları çerçevesinde, İslami Finansın; kaynakların işbirliği 
ve ortaklık temel alınarak değerlendirilmesi ile insanların refahını sağlamak, 
etik normları çerçevesinde ekonomik refahın temini, evrensel kardeşlik ve 
adalete ulaşma, gelir dağılımında eşitlik, sosyal refahın arttırılması ile 
bireysel özgürlüğün sağlanması olarak tanımlayabiliriz (Çürük, 2013, s. 28). 
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İslam Hukuku
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Muamelatlar
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Faaliyetler
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Diğer FaaliyetlerSosyal Faaliyetler

Politik Faaliyetler
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İslami Finansın amaçlara göre mi yoksa temel ilkeler ve hukuksal faktörler 
açısından tanımlanması tartışması halen devam etmektedir. Biz eğer hem 
temel ilkeler ve hukuksal, hem de amaçlar doğrultusunda geniş bir tanım 
yapacak olursak, şu tanım ile karşılaşırız. İslami Finans, Ulemalar, fikir 
adamları ve Ekonomistler tarafından İslam Hukuku’nun kaynaklarının 
(Kur’ân, Sünnet, İcma, Kıyas vd.) belirlediği sınırlar içerisinde insan refahının 
arttırılması, toplumsal ihtiyaçların giderilmesi, gelir adaletinin sağlanması, 
bankacılık ve yatırım sektöründeki risk paylaşımının sağlanması, fon arz 
edenler ile talep edenler arasındaki iletişimi sağlayarak finansal bir pazar 
oluşturulması ve Müslüman nüfusunun helal finans ürünleri ile finansal 
faaliyetlerde bulunması amacıyla hizmet üreten spekülasyonlara ve 
krizlere dayanıklı oluşturulan finans sistemidir. Krizlere dayanıklılığını ise 2008 
krizinde ortaya çıkan sorunların İslami Finans enstrümanlarını neredeyse hiç 
etkilememesine örnek olarak gösterebiliriz.  
 
İslami Finansın Ortaya Çıkış ve Nedenleri 
İnsan, tarihin başlangıcından beri hayatını devam ettirebilmek için maddi 
ve manevi gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. İnsanın ulaşmak istediği her 
amaçta ekonomik taraf muhakkak bulunmaktadır. Dünyadaki insan 
nüfusunun büyük bir kısmı bu doğrultuda yaşar ve böyle hayatlarını devam 
ettirirler. İnsanlar yaşamlarını inançları doğrultusunda belirleyerek yol alırlar. 
Din ise insanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve geleceklerini şekillendirmek 
için vardır. Bu doğrultuda, değişen dünya düzeni içerisinde ekonomik 
ihtiyaçlarını kendi inanç ve değerleri doğrultusunda yaşamaya çalışıyor ya 
da öyle olması için gerekli bir çabası içerisindedirler (Yıldız, 2017, s. 11). 
Müslümanlar inançları ve değerleri doğrultusunda bulundukları ekonomik 
ve finansal faaliyetlerinde genellikle bankacılık üzerinde yapmaktadırlar 
ama konvansiyonel bankacılık faaliyetlerinde faiz ve gararın (aşırı 
belirsizliğin) olması onları mevcut finans sisteminden dışında bırakmaktadır.  
 
Müslümanların, dinlerine uygun olarak finansal faaliyetlerini sürdürme 
ihtiyacı ve istekleri İslami faaliyetlerin gelişimini sağlamıştır. Bu faaliyetlerin 
ışığında İslami Finansın ya da Faizsiz bankacılığın olup olmayacağı ile ilgili 
tartışmalar 1940-50’li yıllarda başlamıştır. 20. Yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren ise bu tartışmalar ivme kazanarak ve teorilerden pratiğe 
dönüşmüştür (Emeç, 2014, s. 10). İslami finans faaliyetleri ve tartışması ne 
kadar 1950 sonrası da başladığı gözükse de Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde Para vakıfları aracılığı ile bu finans faaliyetlerinin gerçekleştiği 
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görülmektedir. Ama biz Modern dönemi baz alacak olursak ilk İslami Finans 
kuruluşu, 1963 yılında Mısır’da kurulan Mit Ghamr Tasarruf Bankası’dır 
(Koçak, 2018, s. 70). Sonralarında politik nedenlerden dolayı 1968 yılında 
kapatılmış olsa da ya da batılı bankacılık prensiplerine benzemesine 
rağmen bu banka Mısırlı çiftçiler tarafında büyük bir ilgi toplamış 
bulunmaktadır. Yine aynı dönemde 1963 yılında Malezya'da batılı 
bankaların aracılığı ile kurulan Lembaga Tabung Haji adlı tasarruf bankası 
kuruluşunun Müslümanların Mekke'ye yapacakları hac ve umre 
yolculukları için seyahat masraflarını karşılayabilmeleri adına birikimlerini 
yavaş bir şekilde toparlayabilecekleri bir mekanizma olarak kurulduğu 
bilinmektedir. Lembaga Tabung Haji o günden beri birçok değişikliğe 
uğramış olmasına rağmen halen günümüzde bulunan en eski İslami finans 
kuruluşu olarak varlığını devam ettirmektedir (Şağbanşua, 2015, s. 28). 
 
İslami Finans 20. Yüzyılın ikinci yarınsından beri gelişmiş, gelişen ve gelişecek 
bir Finans sistemi olduğunu kanıtlamıştır ve Global Finansın içinde yerini 
almış bulunmaktadır. İslami finansın bu hızlı genişlemesi yalnızca coğrafi bir 
genişleme veya kullanım artışının yaygınlaşması olarak görülmemelidir. Bu 
genişleme ve gelişme aynı zamanda İslami finans sistemine içerisinde 
hizmet eden finansal araçların-ürünlerin miktarındaki genişleme olarak da 
düşünülmesi gerekmektedir (Kuşat, 2014, s. 5). 
 
İslami Finansın bu gelişmesinin ya da gelişmemesinin iki temel sebebi 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi dini, ikincisi ise sosyal ve ekonomik 
nedenlerdir. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; (Kuşat, 2014, s. 8)  (Emeç, 
2014, s. 5) 

• Müslümanların ve faiz hassasiyeti olanların helal bir finans sistemini 
ihtiyaçları olması 

•  Geleneksel finans sistemin Müslümanları finans sisteminin dışına 
itmeleri 

• II. Dünya Savaşının ardından birçok Müslüman ülkenin 
bağımsızlıklarını kazanması sonrasında, ekonomik bağımsızlığın da 
oldukça önem olduğunu anlamaları 

• Dönemin siyasal sistemi içerisinde Müslümanlara uygulanan 
baskının artması 

• Geleneksel finans sistemi içinde faizin sosyal dayanışmaya ve 
işbirliğine engel olduğu görüşü 

• Krizlere dayanıklı finansal enstrümanlara sahip olması 
• Geleneksel Finans Sitemine bir alternatif olması isteği  
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• Petro-dolar zengini İslam ülkelerinin paralarının elde tutulma isteği 
• Müslümanların Finans sektörü içinde söz sahibi olma isteğidir. 

 
İslami Finansın Temel Özellikleri ve İlkeleri 
İslami Finansın en önemli özelliklerinden biri Şer’inin (hüküm 
koyucunun)hükümlerine bağlı olarak ve onun hükümlerine uygulanan 
kıyas ve içtihadlar ile şekillenmesidir. Bu finansal sistemde Şer’inin koyduğu 
hükümlere uyulmak zorunda olduğu anlamına gelmektedir. İslami finans 
özellikleri ve ilkeleri buna bağlı şekillenir. Bunlara ek olarak İslami finans 
ürünleri fiziki bir varlığa yapılan yatırımları içermektedir (Sürücü, 2018, s. 4).  
 
İslami Finansın temel özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. (Kuşat, 2014, s. 
9) (Sürücü, 2018, s. 4) (Karahan & Ersoy, 2016, s. 100) (Ayub, 2017, s. 28) 
(Özdemir & Aslan, Türkiye'de İslami Finansın Dönüşümünün Ekonomi Politiği, 
2017, s. 1) (Yardımcıoğlu, 2013 , s. 5) (Şağbanşua, 2015, s. 5) (Koçak, 2018, 
s. 69) 

• İslam Hukuku’na dayanması  
• İslami Finansın paradan para kazanılmasına izin vermemesi, 

bunun yerine fiziki bir varlığa ihtiyaç duyması. 
• Tamamen ticari olmaması, dini, ekonomik, ahlaki ve sosyal 

unsurları içerisinde barındırmış olması. 
• Risk, kâr ve zararın fon arz edenler ile talep edenler arasında 

paylaştırılması. 
• Fon sağlayanlar ile fon arz edenler arasındaki ilişkide zarar 

vermekten kaçınma maksadı ve bunun için tarafların eksiksiz bir 
şekilde bilgilendirilmesi. 

• Kumar, şans oyunları, İslam dinince haram olan yiyecek ve 
içeceklere finansman sağlamanın yasaklanması. 

• Aşırı riskli işlemlerden kaçınılması. 
• Aşırı belirsizlik içeren finansal ürünlere izin verilmemesi. 
• Birey ve toplum için mülkiyet haklarının desteklenmesi. 
• Yatırım yapacak kişinin sermayesinin borçları ile uyumlu ekonomik 

teşvike sahip olma zorunluluğu, 
• Paranın stoklanabilen ya da alınıp satılabilen ticari bir mal 

olmaması.Bir çeşit değişim aracı, ölçü birimi veya saklama değeri 
oluşu. 

• Sosyal adaletin ön planda olması, dolayısıyla da adaletsizliğe ve 
istismara izin veren tüm işlemlerin yasaklanması. 

• İslami Finans faaliyetlerinde verimliliğin esas alınması. 
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• Krizlere dayanıklı finansal ürünlere sahip olması. 
• Kaynakların israfından kaçınılması  

 
İslami Finansın Sosyal ve Ekonomik Amaçları 
İslam dini sosyo-ekonomik adaleti temel alan oldukça geniş bir vizyona 
sahip modern bir dindir (Kuşat, 2014, s. 8). İşte İslam finansın en önemli 
özelliği, maddeci bir yaklaşımdan uzak olması, sosyal, ahlaki, psikolojik, 
estetik ve ruhî değerler içermesidir. İnsanların hür olması, ekonomi 
içerisinde eşit haklara sahip olması, düzenli bir hayatta sahip olmaları 
amaçlanır (Çürük, 2013). Bu doğrultuda baktığımızda İslami Finansın birçok 
amacı ortaya çıkmaktadır. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; (Çürük, 
2013, s. 28-30)  (Sezgin & Şahin, 2016, s. 197) 

• Sosyal ve ekonomik adaletin olması 
• Yoksullukla azaltılmsı ,mücadele edilmesi 
• Fırsat eşitliğinin sağlanması 
• Sosyal güvenlik, yardımlaşma ve dayanışma sağlaması 
• Ekonomik özgürlüğe sahip olunması 
• Evrensel kardeşlik duygusunun geliştirilmesi 
• Tam istihdam ve yüksek ekonomik büyüme oranları ile ekonomik 

refahın sağlanması  
• Gelirin eşit dağılımı 
• Paranın zaman değerinin stabilize edilmesi 
• Kadınların hedeflenmesi: genellikle finans sektöründe erkekler söz 

sahibi olmaktadırlar ve bu durum kadın-erkek arasında 
anlaşmazlıklara yol açmaktadır. İslami Finans kontratlarında hem 
kadının hem de erkeğin imzalarının alınması ve her ikisinin de geri 
ödemede sorumlu olması kadınların yapılan yatırımlarda söz 
sahibi olmasını sağlamaktadır ve İslami Finansın kadınlara 
hedefleme amacının gerçekleşmesine yönelik bir adımdır  

• Tasarrufların, ekonomik kalkınmayı sağlayacak şekilde mobilize 
edilmesi ve yatırımlara aktarılması 

• Yatırımlarda oluşan riskin azaltılması  
• Serbest piyasa yapısını İslami Finans ürünleri ile yeniden dizayn 

edilmesi ve tüketiciye malın en ucuz hali ile gitmesini sağlamak. 
• Adil fiyatların sağlanması ve topluma zarar veren aşırı kâra engel 

olunması, 
• Toplumsal refahına katkı ve sermayenin tüm kesimlere dağılımını 

sağlanması, 
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Bu amaçlara ulaşılması o toplumdaki bireylerin refah düzeylerinin 
yükseltilmesi talep edilebilir. 
 
İslami Finansın Önemli Yasakları ve Sınırları 
 Bu başlık altında İslami finansı şekillendiren yasaklardan ve sınırlamalardan 
bahsedilecektir. İslami finansı şekillendiren bu yasaklar İslam hukuku 
çerçevesi altında yapılır. Bu yapılan yasaklamalar sonucunda İslami 
finansın sınırları oluşur. Bu yasaklar denince aklımıza ilk ve genelde tek gel 
riba yani dilimizde faizdir ama sanılanın aksine İslami finansı sınırlayan tek 
yasak riba değildir. Onun dışında garar (belirsizlik), maysir (aşırı risk alma), 
kaynakların israfı ve diğer birçok yasakla karşılaşırız. Faiz ve garar bu 
yasaklar içerisinde en önemlileridir.  
 
Ribâ Yasağı  
Riba kelimesi, sözlükte;”artma, yükselmek, şişmek, gelişmek ve çoğalmak”  
anlamına gelir. Riba kök olarakta Arapça ‘İrba’  türemiştir. İrba ise, bir şeyi 
arttırmak, nemalandırmak anlamına gelmektedir Literatürde riba kelimesi 
“mübadeleli akitlerde taraflardan birinin yararına koşulan karşılıksız fazlalık” 
olarak adlandırılır. Dilimizde her ne kadar “riba” kelimesinin karşılığı “faiz” 
olmasına karşın riba faizden daha geniş bir anlam taşımaktadır.  
 
Ribanın tarihi insanlık tarihi kadar eski dönemlere uzanmaktadır. Ribanın ilk 
bankacılık faaliyetleri içinde M.Ö. 3400-3200 yıllarda mabetler aracılığı ile 
yapıldığı biliniyor (Yıldız, 2017, s. 20). İlk çağlardan, Yunanlılara, Roma’dan, 
Merkantalistlere, Klasiklerden ve Keynesci iktisatta oradan günümüze 
kadar uzanan bazen karşı çıkılan bazen de desteklenmesi gerektiği 
savunulmuştur. Kuranı Kerimde riba ile ilgili birçok ayet vardır bunlardan 
bazıları aşağıda verilmektedir; Bakara suresi (278.ayet): “Ey iman edenler! 
Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı 
terk edin(bırakın)” Âl-i İmran suresi(130.ayet):  “Ey iman edenler! Kat kat 
artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.” 
 
Bunların dışında da Hz. Muhammed (s.a.v)  birçok hadisinde ribanın 
ayakların altında olduğunu dile getirilmiştir. (Armağan, 2005, s. 184). Riba 
ya da faiz sadece İslam dinin yasaklanmamış. Roma tarihinin ilk 
dönemlerinde de ribanı-faizin yasaklayan sınırlandıran kanunlar 
bulunmaktaydı. “On İki Levha” yasalarında ise fâiz oranı sınırlandırılmış ve 
tefecilik yasaklanmıştır. Bunların dışında Tevrat ‘ta ribayı yasaklayan 
hükümler de vardı. Örneğin; Yasa’nın Tekrarı (23:19): “Kardeşinize para, 
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yiyecek ya da fâiz getiren başka bir şey ödünç verdiğinizde ondan fâiz 
almayacaksınız” (Aktepe, 2018, s. 30). İslam Hukukunda ribanın-faizin yasak 
olmasının ahlaki sebepleri de bulunmaktadır. Bunlar; (Sürücü, 2018, s. 9) 

• Faizin tembelliğe neden olması. (Borç veren açısından düşülürse hiç 
emek harcamadan gelir elde ediliyor.) 

• Faizin haksız bir kazanç olması. (Kişi emeksiz ve risksiz kazanç 
sağlıyor.) 

• Faiz fakirden zengine doğru transfere neden olması. (Faiz aşırı 
borçlanmaya sebep oluyor genelde borç veren zengin taraf 
olunduğundan fakirden zengine bir para akışı söz konusudur. Bu da 
zengin daha zengin olmasına, fakir daha fakir olmasına sebebiyet 
sağlıyor.)  

• Faizin kardeşlik ve dayanışma fikrine zararlı olmasıdır. 
 
Riba kavramı 3 şekilde oluşur. Bunlar mübadelede oluşan eşitsizlik(riba’l-
fadl) ile satılan bir malın bedelinin üzerine alınan borcun üstüne fazla para 
eklenerek geri verilmesi (riba’n-nesie) ve mübadelede oluşan 
belirsizlikten(bey’ul-garar) gerçekleşir (Tabakoğlu, 2016). Riba sadece 
para ile değil aynı zamanda birbirine denk olmayan iki mal arasında 
yapılması ile de oluşur. 
 
Konuyla ilgili literatürde üç farklı ribadan söz edilmektedir. Bunlardan 
birincisi fazlalık faizidir. Fazlalık faizi, aynı cinsten malın, miktarının farklı 
olması ve birinin peşin olarak, diğerinin daha sonra verilmesi durumudur. 
Bunlardan ikincisi gecikme faizi veya tehir faizidir. Gecikme faizi ise borcun 
belirlenen süreyi aşması sonrasına eklenen faizdir. Sonuncu da katlı faizdir. 
Günümüzde uygulanan faiz türü genellikle katlı faizdir. Katlı faiz ise belli bir 
oran karşılığında belli bir dönemde uygulanan faiz durumudur. 
 
Garar Yasağı (Belirsizlik Yasağı)  
İslam hukuku ve dolayısıyla İslami finansın önemli yasaklarından ikincisi 
garardır. Garar kelime sözlükte, tehlike, risk, kişinin bilmeden malını veya 
canını tehlikeye atılması anlamına gelir (Karahan & Ersoy, 2016, s. 101).” 
Terim olarak garar, akdin şüpheli, kesin olmayan veya riskli bir unsura 
dayandırılması, bağlı bulunmasını, akdin haksız kazanca yol açacak 
derecede kapalılık taşıması, sonuçları gizlenmiş neticesinde akit 
konusunun gelip gelmeyeceğinin belirsiz olması şeklinde ifade edilebilir 
(Sürücü, 2018, s. 10). 



 152 

Gararın isteyerek ya da istemeyerek gerçekleşmesi bir önem 
doğurmamaktadır. Bireyler veya firmaların maruz kaldıkları risk pazardan 
doğan riskin dışındadır. Bireyler ve firmalar risklerle beraber gararında 
önüne geçebilecekleri politikalar izlemelidirler (Çürük, 2013, s. 22) 
 
Ticarette belirsizlikler tam olarak ortadan kaldırılamaz. Ticaretteki taraflar 
biri bir şey gizlemek istemeseler de bazen bazı bilgiler gözden kaçabiliyor. 
Bu nedenle fakihler gararı kendi içerisinde ikiye ayırdılar. Bunlardan birincisi 
aşırı belirsizlik veya tam belirsizlik anlamına gelen garar-ı kesirdir. İkincisi ise 
az belirsizlik anlamına gelen garar-ı kalildir. Birincisi kesinlikle yasak olarak 
belirlenmiştir, ikincisi ise hoş görülebilir sayılmıştır (Ayub, 2017, s. 63).   
 
Garar, asimetrik bilgiye benzer. İslam hukukuna göre tüm değişim 
sözleşmelerinde tarafların gönüllü karşılıklı rızası olması şartı arandığından 
bir sözleşmeyi tüm içeriğiyle birlikte geçersiz kıllanabilecek bir bilgi eksikliği 
İslam hukukuna aykırıdır (Sürücü, 2018, s. 10)  Bunlara örnek olarak gararın, 
bir sözleşme akdinde ortaya çıkarılan mal ile ilgi şu halleri içerir: (Ayub, 
2017, s. 63) 

• Malın türünün belli olmaması 
• Malın çeşidinin belli olmaması 
• Özelik ve sıfatlarının belli olmaması 
• Malın kalitesinin bilinmemesi 
• Sözleşme konusu malın bilinmemesi 
• Vadeli satışlarda ödeme zamanının bilinmemesi 
• Ve sözleşmenin konusu olan malın var olmaması 

Garar yasağı ile ortaya çıkabilecek bu gibi sorunların kaldırılması 
amaçlanır. 
 
Şans Oyunları ve Kumar Yasağı (Meysir Yasağı) 
Kumar; “şans ve becerinin birlikte veya tek başına söz konusu olduğu bir 
olay yahut yarışmanın ya da belirsiz bir olayın sonucu üzerine bahse 
tutuşma ve bu yolla kazanç elde etme” (Çürük, 2013, s. 25) şeklinde 
tanımlanmaktadır. İslam dini belirsizliklere, kişinin gelirini şansına 
bırakmasına, alın teri dökmeden kazanç elde etmesini ve bunu sağlayan 
işyerlerinin açılmasını ya da desteklenmesin, katiyyen yasaklamıştı. Bu gibi 
durumlar kişinin mevcut gelirinin elinden alınmasına ve toplumdan 
kopmasına sebep olmaktadır. Maide Sûresi 90. Ayet’te belirtilen “Ey iman 
edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları şeytan işi pisliktir; 
bunlardan uzak durunuz ki kurtuluşa eresiniz.” Sözleri bu durumun izahati ve 
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ispatıdır. Kumar ve şans oyunları, Garar’ın bir türüdür. Çünkü kumar, nasıl 
sonuçlanacağı belli olmayan, kişinin kaybetme ya da kazanma arasında 
kaldığı ve büyük ihtimalle de kazanmanın verdiği hırs ile sonunda 
kaybetmeye yol açan bir belirsizlik durumudur.  
 
Şans oyunları ve kumar yasağı kişiyi mevcut gelirini elinde tutarak yatırıma, 
tasarrufa veya tüketime yöneltmesiyle mevcut mevduatını kullanmaya 
sevk etmektedir. Bu sevk sonucunda mevcut gelirlerinin finans sektörü 
içerisinde dağılarak ekonomiye katkı yapmasını sağlamaktadır. Ayrıca 
kişinin kumar ve şans oyunlarından uzak durması, işini şansa bırakmayarak 
geleceğini daha öngörülü bir hale getirmesini sağlamaktadır. 
 
Kaynakların İsrafı ve Lüksün Yasaklanması 
İsraf inancın, söz ve davranışların, akıl ve dinin uygun ölçülerini ve özellikle 
de mal veya imkânlarda uygun görülen sınırların aşılması, fuzuli 
kullanılmasını ifade etmektedir. Ekonominin en önemli görevlerinden biri, 
kaynakların dağılımının olabildiğince maksimum faydayı sağlayacak ve 
israftan mümkün mertebe kaçınılacak hale getirmesidir. İslam’da israfın ve 
lüks tüketimin aşırıya giderek kullanılmasının uygun görülmemesi ekonomi 
ile olan en önemli ortak özelliklerinden biridir. İsraf yasağı, gelecekteki 
nesillerin kaynak ve imkânları üzerindeki haklarını korumak ve kaynakların 
dağılımının en etkin ve verimli şekilde dağıtılmasını hedefleyen bir 
uygulamadır. Hazreti Peygamber’in (s.a.v) hadis-i şerifinde de buyurduğu 
üzere “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz!” sözü israf yasağının temel ilkesi 
olmuştur.  
 
Diğer Önemli Yasaklar 
İslami finansı şekillendiren diğer önemli yasakları sıralayabiliriz; 

• İslam’da yasak olan mal üretimi ve satımı, 
• İslam’da yasak olan hizmet ürünleri üretimi ve satımı,  
• Stokçuluk ve karaborsacılık yasağı, 
• Piyasada tekelci yaklaşımın yasağı 
• Piyasada hileli yönlendirme yasağı 
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Yoksulukla Mücadelede İslami Finans Fon Toplama Ve Kullandırma 
Yöntemleri 
Yoksulukla mücaadelede en temel sorunlardan biri kişilerin işsiz oluşudur. 
Biz aşağıda bahsedeceğimiz fon kulandırma yöntemleri ile toplanan 
fonların nasıl yatırımlara dönüşeceğini ve bu yatırımların nasıl şekilde iş 
olanakları ya da mevcut işlerin finansmanına kaynak sağlayacağını 
göreceğiz. 
 
İslami Finans Fon Toplama Yöntemleri      
İslami kuruluşları fon kullandırmak için belli başlı fon kaynaklarına ihtiyaç 
duymaktadır. Bu kurumlarının fon kaynakları ise; kendi kaynakları yani 
“özkaynaklar” ile dışarıdan toplamakta olduğu “yabancı kaynaklar” 
olmak üzere iki ayrı kalemden oluşmaktadır. Bilindiği gibi özkaynaklar; ana 
sermaye ve katkı sermaye toplamından, sermayeden indirilecek olan 
tutarların düşülmesi sonucu bulunan tutarı ifade etmektedir. İslami finans 
kuruluşlarındaki ana sermaye diye tabir edilen tutarın içerisinde; ödenmiş 
sermaye, kanuni-ihtiyari-fevkalade yedek akçeler, vergi düşüldükten 
sonraki dönem kârı ve geçmiş yıllar kârları yer almakta olup, bu kurumlarda 
elde edilen zararlar ve geçmiş yıllar zararları birer indirim kalemi olarak ana 
sermayeden düşülmektedir. Ana sermaye haricindeki katkı sermayesi diye 
tabir edilen tutarın içerisinde ise; iştirakler, bağlı ortaklıklar, sermayelerine 
iştirak edilen diğer ortaklıklar, genel kredi karşılığı, sabit kıymetler yeniden 
değerleme fonları ve bunlara ait karşılıklar, kullanılan sermaye bazlı 
krediler, oluşması muhtemel riskler için ayrılan kanuni karşılıklar ile menkul 
değer artış fonları toplamından meydana gelmektedir (Celebcioğlu, 2017, 
s. 53).  
 
İslami Finans kuruluşları, faizli finans kuruluşlarının yaptıkları gibi gerçek veya 
tüzel kişiliklerin biriktirdikleri tasarrufları toplamayarak fon toplama 
fonksiyonlarını gerçekleştirmektedirler (Alkış, 2018, s. 123). Bu fon toplama 
işlemlerinde ortaya çıkan iç ya da dış ticarette elde edilen mevduatların 
ve kamu-reel sektör istihdamının sonucunda ortaya çıkan her bir fonu 
bireysel olarak değerlendirirler. Bu değerlendirme sonucunda diğer finans 
kuruluşlarında olduğu gibi İslami finans kuruluşları ya da katılım 
bankalarında da önemli bir fon kaynağı teşkil etmektedir. Bu fonları 
ekonomiye kazandırma işleminin büyük bir çoğunluğunu bankalar aracılığı 
ile yapılır. Mevcutta toplanan fonları ekonomiye kazandırmak için ise İslami 
finans kuruluşları iki yol izler. Bunlar cari hesaplar ve katılım hesaplarıdır. Cari 
hesaplar; istenildiğinde bir kısmını veya tümünü her an çekilebilme özelliği 
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verilen ve karşılığında hesabın sahibine bir getiri ödenmeyen fonlardan 
oluşan hesaplar şeklinde ifade edilmektedir (Çürük, 2013, s. 128). Katılım 
hesapları ise; katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlar tarafından 
kullandırılmasında doğacak herhangi bir kâr veya zarara katılma 
durumunda, karşılığında yatırılan fon sahiplerine önceden belirlenmiş 
herhangi bir getiri ödenme veya anaparanın aynen geri ödenmesi hiçbir 
şekilde garanti edilmeyen fonlardan oluşan hesaplar şeklinde 
tanımlanmaktadır (Çürük, 2013, s. 129). Kısaca, Katılım bankalarının kâr ve 
zarar ortaklığına katılma doğrultusunda açılan hesaplara “katılma 
hesapları” denir. Bu hesaplar hem faizsiz bankaların en önemli fon toplama 
hesabıdır (Gül, Torun, & Dumrul, Temmuz-Aralık 2017, s. 142). İslami Finans 
kuruluşları birçok müşterinin taleplerini karşılayabilmek amacıyla farklı 
katılma hesabı türleri geliştirmişlerdir. Bunların en yaygın olanları 
kullanılanları aşağıdaki gibidir; 
 

� Genel Katılma Hesapları  
� Özel Katılma Hesapları  
� Sınırlı Dönem Katılma Hesapları  
� Sınırsız Dönem Katılma Hesapları  
� Altın Katılım Hesabı  
� Birikimli Katılma Hesabı  

 
Sonuç olarak,  bu hesaplar fon toplama yöntemleri ile bir havuz 
oluşturulacak ve oluşturulan havuzdan gerekli görülen yatırım ve tüketim 
faaliyetlerine fon kullandırma yöntemlerini ile finansman sağlanacaktır. 
Kullandırılan finansmanlar islami finans prensiplerince doğrudan doğruya 
tüketim ve yatırım faaliyetlerine yönlendirirek ekonomiye katkı 
sağlanacaktır ve yeni iş olanakları sebep olacaktır. 
 
İslami Finans Fon Kullandırma Yöntemleri 
Kimi zaman ihtiyaçlarımızı karşılamak veya daha iyi yaşam standartları 
içinde yaşamak ister insan bu yolla da kendine bu ihtiyaçlarını 
karşılayabileceği finansman ürünleri arayışında bulur. Lakin bu gerekli 
olarak gördüğümüz ihtiyaçlarımızı için finansman alırken dini 
hassasiyetlerimizden dolayı faize bulaşmak istemeyebiliriz. Bu ikilikten 
kurtulmak için İslami finans kuruluşları yukarıdaki saydığımız fon toplama 
yöntemleri ile bu kişilere finansman sağlamaktadırlar. Bu işlemleri yaparken 
İslam hukuku çerçevesinde belli akitlere bağlı kalarak bir takım fon 
kullandırma yöntemleri uygulamaktadırlar. Bu uygulanan fon kullandırma 
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yöntemleri kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve yatırım faaliyetleri 
doğuracaktır. Bu yöntemler aşağıda açıklanmıştır. 
 
Mudârebe  
Mudârabe kelime anlamı olarak “taraflardan birisinin sermaye ve diğerinin 
ise emek katkısında bulunarak ortak bir yatırım faaliyeti türü” şeklinde ifade 
edilmektedir (Çürük, 2013, s. 62). Daha açık bir ifade ile yeterli miktarda 
sermayesi olan birinin yapılacak iş hakkında mevcut bilgi birikiminin, 
emeğinin olmaması durumunda bu sermaye sahibinin, işi bilen ve emeğini 
ortaya koyacak bir kişi ile yaptığı ortaklığa mudarebe denir. Bu yöntemle 
fon kullandırarak ve malî destek sağlayarak, piyasaya yeni giren, yetenekli 
ve emeği bol fakat malî kaynaktan mahrum girişimci kimselerin bu 
yeteneklerinden yararlanmayı sağlayacak en verimli yoldur (Gül, Torun, & 
Dumrul, Temmuz-Aralık 2017, s. 146). Bu sayede girişimci mali destek 
bularak yatırımını gerçekleştirmekte, yatırımcı ise mevcutta bulunan 
tasarrufunu yatırıma dönüştürerek kar sağlamaktadır.  
 
Günümüzde mudârabenin uygulamalarına bakıldığımızda; uzman bir 
kuruluş olan İslami finans kuruluşu tarafından, teminat ve ölçeğine 
bakılmaksızın yeterliliği kabul ettiği, teknoloji üretme hedefli her tür yatırıma 
kâr/zarar ortaklığı temelinde öz sermaye sağlanan bir finansman türü 
olduğu görülmektedir  (Çürük, 2013, s. 62). 
 
Müşâreke  
Muşareke’ye İslam hukukunda şirket-i inan denmektedir (Arabacı, 2015). 
Temelinde sermaye ve kar ortaklığı olduğu bir prensip yatmaktadır. İşleyiş 
bakımdan iki veya daha fazla kişinin belirli oranlarda sermaye koyarak, 
birlikte iş kurmak ya da yapmak için meydana gelecek kâr veya zararı 
bölüşerek zararı azaltmak ya da sermayeyi arttırmak üzere kurdukları 
ortaklık biçimine denir. Müşâreke Mudarabadan farklı olarak ortakların 
ikisinin de sermaye hem de emek bulundurabilecekleri bir istem sunan tam 
bir ortaklıktır. Ortak olacak tarafların yapacağı anlaşma akdinde 
birbirlerinin çalışmasını engelleyecek hiçbir şart konulamaz (Alkış, 2018, s. 
125).  
 
Muşarekenin günümüz bankacılık sisteminde uygulamalarına 
incelendiğinde bankanın, ortağı durumundaki müşterisine istediği 
sermaya miktarının bir kısmını karşılaması durumu gözlemlenmektedir. 
Müşteri ise kendi mali imkânları doğrultusunda projeye sermayenin geri 
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kalanını miktarını sağlar ve kendi uzmanlığı sebebiyle alınan finansmanın 
idaresini, denetimini ve gözetimini sorumluluklarını üzerinde bulundurur.  Bu 
sorumlulukların müşterinin kendi üzerinde bulundurması ona bir takım 
avantajlar sağlar bunların en başında kardan daha fazla pay almasıdır. 
 
Murâbaha  
Murabaha kelimesinin kökü incelersek Arapça kökenli olup “ribh” 
kelimesinden türediğini görürüz ve bu kelimede  , “ticarette fayda elde 
etmek, kazanmak, kâr elde etmek” anlamını taşımaktadır (Çürük, 2013, s. 
48). Günümüzün de sık olarak kullanıldığı görülen İslami fon kullandırma 
yöntemlerinden biri olan murabaha ise temel olarak, bir ticari işlemin 
gerçekleşmek için gereken malın ya da hizmetin teminin sağlamasında 
kullanılır (Şağbanşua, 2015, s. 74). 
 
Murâbaha da sermayesini koyan İslami Finans kuruluşu; müşterinin talepte 
bulunduğu bir malı tedarikçi firmasından satın almakta olup, sonrada o 
malın üzerine belirli bir kâr payı ekleyerek talepte bulunan müşterisine 
tekrar vadeli olarak satması söz konusu olan bir durum söz konusudur. 
Ticaretle ile uğraşmakta olan bir esnaf, faaliyetleri ile ilgili bir mala ihtiyaç 
duyduğunda İslami finans kurumuna başvurduğunda, kurum talep edilen 
parayı nakit olarak vermemekte, müşterisinin yazılı bir talimatı üzerine malı 
tedarikçi firmadan satın almakta, daha sonrada ise ilgili malın maliyeti 
üzerine önceden anlaşılan kâr payını oranını da ekleyerek en son 
müşterisine vadeli ve kârlı olarak satmaktadır (Celebcioğlu, 2017, s. 66). Bu 
işlem verilen finansmanın nerede kullanıldığını belirleme açısından 
önemlidir. 
 
Kiralama (icâre, leasing) 
Günümüzde ”Leasing Yöntemi” olarak da bilinen icâre (kiralama) kavramı, 
terim olarak ”herhangi bir varlıktan faydalanma hakkının satılması ya da 
bir menfaatin belirli bir ücret karşılığında satılması” şeklinde tanımlanmakta 
olup, taşınan veya taşınamayan varlıkları ve insan emeğini kapsayan bir 
akit olmaktadır (Celebcioğlu, 2017, s. 67). Yani hem menkul ve 
gayrimenkulleri, hem de insan emeğini kapsar. İçerisinde oturmak için ev, 
çalışmak için büro ve dükkân, tarla ve bahçe, işin için kullanacağın nakliye 
aracı kiralamak birer icare örnekleridir (Çürük, 2013, s. 59). 
         
Günümüzde bir malı satın almak her zaman kolay değildir. Bu yüzden daha 
ihtiyacımız olan malların kullanmamızı sağlayacak kullanışlı yöntemlere 
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ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu noktada icare usulü devreye girmektedir. 
İcare işlemi, müşterinin talep ettiği ürünün banka satın alınarak müşteriye 
kiralanmasından sonra belirli bir ödeme planı hazırlanarak bu plana göre 
kira ödemeleri yapılmaktadır. Sözleşme bitinceye kadar ürünün sahibi 
bankadır. Ama mülk sahibi banka olmasına rağmen fiziksel kullanım hakkı 
müşterinin üzerindedir. Ürün her ne kadar müşteri tarafınca kullanılıyor olsa 
da ürünün bakım masrafları banka tarafından karşılanmaktadır. Yapılan 
sözleşme akdinin bitiminden sonra önceden müşteri ile anlaşılan fiyatta 
müşteriye satışı gerçekleştirilebilmektedir (Şağbanşua, 2015). Bu 
sebeplerden dolayı icare akdi sıkça başvurulan fon kullanma 
yöntemlerindendir. Genellikle sanayi işletmelerinin makine-teçhizat 
alımında ihtiyaçlarında kullanılır. 
 
Selem   
Bir malın üretim ve teslimat süresi uzun olduğu durumlarda üretici likidite 
ihtiyacının karşılanmaktadır. Bu soruna bir çözüm olarak gerçekleştirilen 
selem, üreticilere likidite ihtiyacı duyduğu zamanlarda kullanılan bir finans 
modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Selem, bankalar, peşin bir ödeme 
yaparak gelecekte ortaya çıkacak bir malın bugünden alımını 
yapmaktadırlar. Mal üretilip bankanın eline geçtikten sonra mal piyasa 
fiyatlarından fiyatı yüksek olmadıkça satılabilir. (Yıldız, 2017, s. 7). Bu işlem 
genel olarak tarım alanında çalışan kişilerin kullandığı finansmandır kişi bu 
sayede yatırımlarına daha rahat bir şekilde devam etmektedir. 
 
Sukuk  
Sukuk, Arapça “Sak” kökünden gelmekte olup, sözlükte “sertifika veya 
vesika” anlamlarına gelmektedir. Terim olarak sukuk; “onaylanan bir 
varlığın değişimi ya da sahipliği üzerine temellendirilmiş ve istenilen şekilde 
ticareti yapılabilen bir İslami katılım sertifikası” şeklinde tanımlanmaktadır 
(Çürük, 2013, s. 71) (Celebcioğlu, 2017, s. 68). Bu varlıkların konusu İslami 
kurallara uygun her türlü proje veya yatırım faaliyeti olabilmektedir. Burada 
önemli olan sukuk sertifikasından elde edilen fonların, sertifikanın 
dayandırıldığı varlık veya projeye harcanmasıdır (Şağbanşua, 2015, s. 67)  
 
İslami finansman bonoları olarak adlandırılsalar da saklar “sukuk” kelimesi 
ile kullanılmaktadır. İslami Finansda ”varlık senedi” şeklinde 
isimlendirilebilecek olan sukuklar, diğer senetlerden farklı olarak, herhangi 
bir varlığa dayanmak zorundadır. Burada varlık olarak ifade edilme hali, 
malın somut olarak gözle görülür şekilde var olması demektir. 
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(Celebcioğlu, 2017, s. 68). Sukuk fonlarının kullanımı proje endeksli, bilanço 
endeksli ve varlık endeksli olarak genel anlamda kullanımı söz konusudur. 
Kullanma çeşitlerine göre birçok sukuk tanımlanmıştır. Bunlar; (Çürük, 2013, 
s. 72). 

• İcare sukuku  
• Murabaha sukuku 
• Selem sukuku 
• İstisna sukuku 
• Mudaraba sukuku 
• Muşarake sukuku 
• Hibrid sukuk  
• Müzâraa - müsâkat - muğârase ortaklıklarına dayalı sukuk; 

 
İçlerinden yoksullukla mücalede en önemlileri icare, muşaraka, selem ve 
istisna sukuklarıdır. 
 
Karz-ı Hasen 
Sözlükte karz-ı hasen, ”kesmek-parçalamak” anlamına gelir; terim olarak 
ise ”geri ödenmek üzere verilen para ya da mal” şeklinde kullanılmaktadır. 
Kur-an’ı Kerim’de içerisinde  on üç yerde geçmektedir ve ağırlıklı olarak 
”borç vermek” anlamında kullanılır,. Ödünç vermeye ”ikraz”, ödünç 
almaya ”istikraz”, ödünç veren kişiye ”mukriz”, ödünç alana kişiye 
”mustakriz” denir. karz-ı hasen Allah (c.c.) katında sevap kazandıran 
davranış olarak görülmektedir. Genel olarak açıklayacak olursak karz-ı 
hasen kavramı; ”karşılıksız yalnız Allah(c.c.) için verilen borç” demektir 
(Celebcioğlu, 2017, s. 145). Verilen borcun durummu iyi olmayan biri kişinin 
sorunlarını gidermeye sahip olduğu gibi borç veren ile borçlanan arasında 
birlikteliği, dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirerek sosyal yapıya 
faydaları bir uygulamadır (Darçın, 2007, s. 35). Katılım bankaları bu 
finansmanı kar amacı gütmemektedir (Yıldız, 2017, s. 8).  
 
Günümüzde İslami bankalar, karz-ı hasen kapsamında bir fon transferi 
işlemi yaparken (Çürük, 2013):  

• Bankanın ortaklığı bulunduğu firmaların, çalışma sermayesinin 
finansmanında,  

• Bankanın güvenilir ve kredibilitesi yüksek bir müşterinin nakit akışında 
yaşadığı sorunlarda,  

• Bankada yüksek mevduatı olan müşterilere sağlanabilir..  
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Bu durumlara uygun işlemlerde karz-ı hasen uygulaması gerçeklerşir. 
Ancak, kredinin dönüşünün sağlanmasının garanti altına alınması için 
maddî veya kefil karşılığı teminat alınır. Borcun tahsilâtı taksitler aracılığı ile 
sağlanır. Borç alan, haklı sebebler ile ödeyemeyecek duruma düşer ise, 
borç bankanın bulundurduğu zekât fonundan karşılanabilir (Sürücü, 2018). 
Karz-ı hasen dayanışmayı ve yardımlaşmayı artırann bir uygulama olsada 
günümüzün şartları içerisinde suistimal edilebilme riski taşır. Bu sebeple 
bankalar ve kişiler yüksek miktarada paralar ile bu işlemi 
gerçekleştirmekten kaşınır ve genel anlamda kârzın yatırım finansmanında 
ya da firmaların nakit ihtiyacı ile karşılaşma durumlarında kullandırılır. 
Günümüzde karz-ı hasen, istisna bir uygulama olarak gerçekleştirilmektedir 
(Çürük, 2013). 
 
Sonuç 
1960’lardan bu yana gelişen ve faaliyet gösteren, gerek dini gerekse 
ekonomik açıdan gereksinimlerden dolayı ortaya çıkan Müslümanların 
İslami prensiplere uygun ‘’ helal finansman ‘’ ihtiyaçlarının karşılanmaya 
çalıştığı İslami Finans Kurumu günümüzde artan bir ilgi ile faaliyetlerine 
devam etmektedir. İslam Hukuku prensiplerinden ödün vermeden 
geleneksel finans sisteminin ürünlerinin İslamilik eleğinden geçirerek finans 
sektöründe uygulamaya çalışmaktadır. Bu sistemin asıl amacı kar 
güdüsünde bulunmak değil asıl amacı sosyal ve kültürel gelişimi sağlamak, 
işbirliği, dayanışmayı artırmak, dünyada artan yoksulluk ve işsizliğe bir 
çözüm olmak ve artan gelir dağılımındaki adaletsizliği gidererek insanların 
rehaf düzeyini arttırmak gibi amaçlardır.  
 
Dünya arttan yoksulluğun buluduğu bölgelerin gelişimlerini tam anlamıyla 
sağlamadıklarından ve bu bölgelere yatırım faaliyetlerinin 
ulaşamadığından kaynaklanmaktadır. Buna çözüm olarak o bölgelere 
yatırım faaliyetlerini arttırıcı ve yeni iş olanaklarını destekleyici finans ürünleri 
geliştirilmelidir. Bu ürünler kişilerin sermayeleri ile emeklerini bir araya 
getiren, çiftçiyi destekleyen, likidite ihtiyaçlarını gidererek yeni yatırımlara 
yönlenmelerini sağlayan İslami finans ürünlerine olması o bölgelerdeki 
mevcut sorunlar giderilebilir. Bunların dışında İslami finans kurumların 
birleşerek bir karz-ı hasen fonu oluşturarak yardıma ihtiyacı olan ülkelere 
anında destekte bulunma faaliyetinde gerçekleştirebilir. Unutulmamalıdır 
ki İslami finans kurumları bir kar amacı güden bir kurum olarak faaliyet 
gösterirse bu işlemler gerçeklemesi imkânsız duruma düşer.  
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Abstract 

Food banks are normally owned by non-profit organizations which 
responsible to distribute food items to a person or charity organizations 
that are in need. Implementation of the Food Bank Centre is very 
suitable as the Malaysia’s government focus to ease the burden among 
the people who are in need and the families that living in poverty. In 
addition, Malaysia also focus on Sustainable Development Goals 
(SDGs) whereby to ensure everyone can access food and achieve zero 
hunger by 2030. However, poverty rates are higher in rural area 
especially in Kedah, one of the states in Malaysia. This article explores 
Model of Food Bank Centre by Kedah Zakat Board (LZNK) that offer to 
the needy and the poor. Among 574 mosques in Kedah, Food Bank 
Centre distribute a food ration to cover 17,220 families per month. 
Maqasid shariah theory is used as a guideline and conjunction to 
implement the SDGs 2030 as maqasid syariah itself already highlight on 
the elements of SDGs. The result of this program created aid to the 
needy and the poor in term of virtuous and moral matters. Furthermore, 
it also gives a positive impact to stakeholder towards LZNK. Therefore, it 
is suggested stakeholders should engage and do a collaboration with 
LZNK in order to sustain supplying food for Food Bank Centre. 
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Abstract 
14.2% of India’s population is Muslims and they are its second largest 
religious community. It is the second largest Muslim population of the world 
after Indonesia. The Muslim community here is multi-ethnic, multicultural 
and multi-lingual. The plans to alleviate poverty should be flexible to 
accommodate sensitivities of regional, linguistic and cultural variations. 
Muslims remain to be one of the excluded populations in India. The 
poverty rates are high and monthly per capita expenditure is least when 
compared to other socio religious categories. There are many factors for 
this backwardness, both intrinsic and extrinsic. Lack of education, low-land 
ownership, discrimination by government, absence of self initiative and its 
failure in judiciously utilizing its own resources contribute to its dismal 
economic conditions. The Waqf property in India is administered by the 
Central Waqf Council and state Waqf Boards. Current value of waqf 
property in India is estimated as 50 Billion USD. Proper utilization of these 
Waqf properties will generate the cost sufficient to alleviate poverty 
among the Muslims. Economy, Education and Healthcare forms the basic 
building blocks of human development measure. This paper proposes 
schemes and programs to improve the standard of education, provide 
access to healthcare and to advance the economic standard that can 
be executed utilizing the Waqf. Also describes about a model to convert 
possible Waqf lands into productive and sustainable units with focus to 
alleviate poverty. The paper will discuss about the opportunities to 
alleviate the poverty using the Waqf and the challenges in executing the 
same. 
 

Keywords 
Poverty Alleviation, Muslims in India, Waqf, Empowerment  
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Abstract 
Though poverty is a global phenomenon, its concentration in India is 
greater than any other country. According to World Bank data, almost 
30% of the world’s extreme poor were living in India in 2011. As a religious 
group, Muslims in India are trapped in the incidence of poverty more than 
other communities except Buddhists. In aggregate terms, one in every 
three Muslims lives below poverty line in India. Muslims in India are the 
second largest majority after Hindus. The data on the socio-economic 
status of Muslims reveals that the community lags behind Hindus in almost 
all areas including education, government jobs and financial inclusion. 
Poverty is one of the main reasons for the pathetic condition of the 
community in the country. As a whole, along with being the second 
largest majority in India, Muslims also constitute the second largest religious 
group in poverty after Buddhists. This abject condition of the community 
can be remedied to a great extent if along with other governmental 
policies, the resources of Waqf (Islamic charitable endowments) are 
deployed properly with the objective of poverty mitigation in the 
community. India hosts a massive size and amount of Waqf. There are 
approximately 4.9 lakh (490,000) registered Waqf properties in the country. 
The current market value of all Waqf properties in the country is estimated 
to be worth more than 1.2 trillion Indian Rupees. Thus, the role of Waqf 
institution can be critically important in reducing the poverty of particularly 
Muslim community. This paper examines the potential relationship of Waqf 
and poverty reduction among the Indian Muslims followed by a critical 
analysis of governance structures of Waqf. The paper finds that the rate of 
poverty among the Muslims in India can be substantially reduced if the 
available resources of Waqf are deployed through proper planning and 
with efficiency. The paper is based on qualitative research paradigm and 
it adopts socio-legal research methodology for the analysis of the 
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available literature.  
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Abstract 
Cash-waqf has gained a great attention among academicians and 
practitioners in the last few decades. Cash-waqf was proposed as a tool 
for many developmental programs such as poverty alleviation projects, 
reducing unemployment rate, education, and infrastructure projects and 
so on. In this concern many models were proposed by researchers 
pertaining the applications of cash-waqf in its traditional and modern 
forms. Recently, there is a growing trend of the application of Fintech for 
mobilizing Waqf funds, particularly the use of crowd funding and 
blockchain technology. The applications of these FinTech Waqf based 
models are still largely at the prototype levels. There is a need to see how 
their benefits can translate to for example SMEs, human resource 
development, poverty eradication, among others. Yet the literature 
remains silent in addressing this important research gap. The present study 
proposes a cash-Waqf model which incorporates the use of online Waqf 
platform soliciting direct contributions from donors. The model is 
constructed in the context of Mali where the Waqf funds will be mobilized 
to support. The model is also expected to help in developing human 
resources in the country from the profits generated by the SMEs. The model 
will be validated through interviews with experts from within and without 
the country. The findings of this paper are expected to set new research 
direction for online waqf system that can be instrumental in further 
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enhancing the SMEs and supporting human resource development in 
Mali. 
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Abstract 
Despite discussing the concept of waqf in the theoritical side, this paper 
attempts to perform the application of waqf in Islamic Village Foundation, 
Indonesia which might be considered as the first concept Islamic Village 
in the world. As the purpose of Allah SWT in creating people to be the 
khalifatulloh fil ardh (servants of God in the world), Islamic Village 
foundation believes that a good Muslim is started from a good Islamic 
environment where the obligation as a Muslim can be fulfilled. Therefore, 
based on waqf concept, the foundation has created a village which 
provides facilities to support Muslim activities such Islamic Hospital, Islamic 
Education, Islamic Residences, Islamic Bank, Islamic Sports Centre, 
Mosque and the house for orphans and elderly people which is afforded 
for the hapless people. This foundation has succeeded in developing 
Islamic community to numerous places and also has achieved to 
transform the existence of the needy to be valuable people. The Islamic 
Village concept that is presented in this paper is expected to be able to 
be practiced in other countries and expetantly useful for further empirical 
research in the area of waqf. 
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Abstract 
Several studies have investigated the roles of Waqf and microfinance 
towards poverty alleviation. A large number of these works are normative 
and descriptive and few have adopted empirical methods. But it is rare to 
find studies that have integrated Waqf and microfinance for poverty 
alleviation. There is only one study by Savaş Alpay and Mohamed Aslam 
Haneef (2015) that developed in 2013 an Integrated Waqf based Islamic 
Microfinance Model (IWIMM) to address the problem of poverty in OIC 
member countries. The model was validated in six OIC countries, namely 
Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Nigeria, Pakistan and Sudan. It has been 
almost six years now since IWIMM was validated in those countries. 
Situations have drastically changed in OIC member countries since then. 
The present study has adapted the IWIM model to validate it in two 
countries: Morocco and Turkey. The two countries are considered 
because of their rich history in Waqf and the prospects of Islamic 
microfinance. The study has used a survey method to solicit data from 
microfinance recipients.  The data has been analyzed using the SPSS 
software, and the non-parametric Mann-Whitney U Test was employed to 
test the results of the data. The findings show considerable differences in 
the two countries in their acceptability of IWIMM. These interesting results 
have far reaching implications for policy makers in the two countries. 
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Abstract 
Zakat has been located as a significant micro finance instrument in 
fighting against poverty. Although it sounds miraculous, it is confirmed that 
the institution of zakat has fully eliminated poverty two times in the history. 
However, in recent years, zakat institution has been neglected in general 
in the Muslim world, and in particular in Turkey. As being parallel with this 
situation, a research gap exists in economics literature in the context of 
poverty eradication/alleviation through zakat. Therefore, this research 
studies the potential of zakat in contemporary Turkey including the 
practice of it during the Ottoman era. In this study, we firstly estimate the 
resource shortfall needed to eliminate poverty and secondly calculate 
the potential of zakat in Turkey. Also, we measure the resource shortfall 
that can be met through potential zakat collection. Although we do not 
use precise data, the results are promising in terms of presenting the role 
of zakat in the context of fighting against poverty in Turkey. 
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Abstract 
The challenge of mitigating poverty remains one of the greatest issues 
affecting humankind. The number of people living in extreme poverty 
globally amounted to 736 million (UNDP, 2019).  In Indonesia, the 
population living in poverty are in huge numbers amounting to, 25.95 
million people (BPS, 2018). Despite of several schemes implemented by 
the government, the issues of poverty remains inevitable. The purpose of 
the study is to examine the structure of Baitul Maal Wat Tamwil institution 
(BMT) which has been playing a pivotal role in poverty alleviation since 
1995 albeit facing some issues in its operations. It utilizes the concepts of 
Zakat, Infaq, Sadaqa and Waqf and Qardhul Hasan (ZISWAQ) which are 
based on Shariah principles. This study employed content analysis to 
evaluate the issues and effectiveness of BMT from previous studies and 
secondary sources. The results indicated that these concepts can indeed 
be used.  However, there are operations issues and that BMT has to 
address so that it can improve its effectiveness and successfully carry out 
its role in uplifting the social welfare of microenterprises and the poor. 
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Abstract 
Cash waqf scheme has the potential to provide different needs in 
different societies without depending on government’s budgets. This 
encourages the researcher to come up with a framework for Cash Waqf 
Islamic Financial Institution Micro-Finance (CWIFIMF) which can be easily 
adopted by different countries today.  Moreover, this CWIFIMF can also 
help to revive all the old and unproductive waqf properties to be 
productive and to provide the goods and services needed on one hand 
and to employ more people on the other. In this case the CWIFIMF is used 
to help revive Sudan’s agricultural sector and help uplift the social-
economic condition of the people. Although, Sudan is the richest Arab 
country and second African country when it comes to live stocks and also 
has abundance of fertile land, according to the World Bank only 20% of 
the arable land in Sudan is cultivated. The objective of this paper is to 
highlight the Cash Waqf Islamic Financial Institution Micro-Finance 
(CWIFIMF) model that can play a significant role in alleviating poverty in 
Sudan. A qualitative research method is used and semi-structured 
interviews were selected to carry out to achieve the objectives of the 
research. This paper, therefore, intended to contribute to the academic 
research by applying CWIFIMF model in alleviating poverty in Sudan. 
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Özet 
The concept of solidarity among people depends on their existence. 
When people came together, they created strong societies. For this 
reason, both the Fertile Crescent Region and similar geographies had 
been hosting the civilizations that play an important role in shaping the 
world. In these geographies where divine religions spread, assistance and 
solidarity among people became a religious motive at the same time. 
One of the important civilizations established in this geography belongs to 
the Ottoman Empire. The Ottomans built a large state spread over three 
continents. This state survived for about six hundred years. Ottoman 
institutions had a crucial role in this success. Waqf institution was at the top 
of these organizations and the cash waqfs (CWs) are one type of the 
waqfs. 
 
The CWs of the Ottomans are one of the institutions that have their 
characteristics. Unlike other types of waqfs established in the Islamic world, 
the capital of CWs is made up of cash. Funds of CWs were operated by 
Islamic finance methods that are also pioneers of modern techniques of 
Islamic banking. The income was in line with the purposes of the waqf. 
These goals were for the benefit of the community. The CWs financed 
religious, educational, and charity services as well as infrastructure 
services. In this respect, CWs had become institutions that provide the 
development of the region in which they were founded. Even the waqfs 
that transferred their income to other regions (especially Harameyn, 
Mecca and Medina) were established. Besides, these waqfs contributed 
to economic development by creating employment. The central theme 
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of this study will be CWs, which are one of the institutions that provide 
economic and social development in the Ottoman Empire. Moreover, the 
functioning and social benefits of CWs will be emphasized. 
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cash waqfs, Ottoman Empire, regional development, Islamic finance 
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Abstract 
Poverty levels in many parts of the world are extremely high.  South Africa 
as a case in point has got the highest Gini index in the world at a value of 
63.40. This means that the inequality levels and disparities in the distribution 
of income among individuals or households is extremely high.  This is 
obviously at a macroeconomic level.  No research has been done on the 
inequality levels among Muslims.  Although evidence from major Zakaat 
receiving/distribution organizations may well demonstrate the incidence 
of poverty and need within the Muslim Ummah in South Africa. 
Furthermore, because of the growing numbers of Muslims among 
indigenous communities as well as poorer refugee and emigrant 
communities, there is clearly a need for poverty alleviation interventions. 
But South Africa also has many other challenges which affect the poor: 
Lack of housing; inadequate primary and tertiary healthcare facilities (For 
example there is a backlog of 200000 cataract  operations countrywide);  
lack of adequate quality education; joblessness; and generally the 
legacies of apartheid has had its toll on the majority  of the population in 
various ways. How can waqf play a role in alleviating poverty in its 
multifarious dimensions? Waqf can play a role in the provision of various 
needs that affect the poor – not only for basic daily needs such as food 
and clothing but also for all other necessities of life. This includes family, 
healthcare, education, security, adequate work opportunities, wellbeing, 
lifestyle, mobility, communication, sport & recreation, food security, water 
security, and probably others within the 17 UN Sustainable Development 
Goals (SDG’s), the RSA National Development Plan (NDP) 2030 and the 
African Union (AU) 2063 Agenda. 
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صخلم  

 
,عمتجملا تاقالع بیترت ةداعإ يف يمالسالا جھنملا اھانبتی يتلا ةمھملا ةیداصتقالا تاودألا دحأ يدقنلا فقولا دعی   

نم رھظی يتلاو كرتشملا يناسنالا لمعلل ةماعلا ةیؤرلا لالخ نم ،ملسملل يداصتقالا كولسل  ماظن ھنإف كش نودبو 
اب طبتری  

.ةیعامجلا ةحلصملاو ماعلا ریخلا فادھا وحن يداصتقالا طاشنلا ةلجع كیرحت ىلع ةرداقلا ةیمالسإلا میقلا اھلالخ  
رامثتسالا ىلإ كالھتسالا درجم نم لاومألا لقنت يتلا ةیرامثتسالاو ةیراخدالا تایلآلا نم اعون ربتعی يدقنلا فقولاف  
 تامدخ مدقت اھرودب يتلا ةیفقولا تاسسؤملا ىلإ ةریخألا هذھ ھجوت ثیح ،ةمخضلا دئاوعلا رفوت يتلا لوصألا يف

قلخ قیرط نع يتاذلا فیظوتلا ةركف معدت يتلا ةیرامثتسالا تایلمعلاو ةطشنألا عیجشت ةصاخو  عفانمو  يف ةریثك 
تالاجملا فلتخم  
.ةریغص تاسسؤمو عیراشم  
 

لفاكتلاو ةیعامتجالا ةلادعلا قیقحت يف مھاسی وھف ،ةیعامتجالا ةیمنتلا زئاكر نم يدقنلا فقولا ربتعی امك  
 دراوملا عیزوت يف يدقنلا فقولا ماھسإ لالخ نم ...رقفلاو ةلاطبلا اھنیب نم ةیعامتجالا لكاشملا ةجلاعمو يعامتجالا

ىلع  
ماتیأل اب  مامتھالل فقولا لاومأ مدختست امك ،ةیجاتنا تاقاط اھلیوحتو  مھتاجاح دس يف دعاسی ةنیعم ةیعامتجا تاقبط    

،بالطلل نكاسملا ءانبو ،نیجاتحملاو ءارقفلل ةیئاذغلا  ،ةیمألا وحمو نیوكتلاو بیردتلا زكارمو سرادملا لیومتو 
 قیقحت يف تاعورشملا هذھل حضاولا رودلل ارظن كلذو ،ةریقفلا رسألل ةریغصلا عیراشملا لیومتل ةفاضإل میدقتو

ةیداصتقالا ةیمنتلا اب   
اذھ معدت يتلا ةیریخلا تایعمجلا رود زربی انھ نمو ،ریبك لام سأر ىلإ جاتحت ال اھنا ةصاخو   لح يف اھرودو 

ةلاطبلا ةلكشم  
.حجان لمعب مایقلا نم رسالاو بابشلا نكمت يتلا عیراشملا نم عونلا  
 

 عیراشم قلخب ةیمنتلا ةلجع عفد نیب عمجت يتلا عیراشملا نم رئازجلا يف ةجتنملا راثیإ ةیعمج عورشم ربتعیو
ةریغص  

.عمتجملا يف مھجمد ةلواحمو ةریقفلا رسأل  اب  لفكتلاو رقفلا نم دحلا يف ةیعامتجالا ةیمنتلا قیقحت نیبو اھمعدو   
 
ةیداصتقالا ةیمنتلا قیقحت يف يدقنلا فقولا رود ىلإ ةیثحبلا ةقرولا هذھ لالخ نم قرطتنس ،قبس امم اءانب  

اب ةلئاعلا لخدل امادتسم اردصم نمضت ةریغص عیراشم قلخ لالخ نم كلذ اھب   ،اھلمك  رسألل ةیعامتجالاو  
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لفكتملا ةمیتیلا  
:يتآلاك ھیلع ةباجالا ةساردلا هذھ لواحت يذلا يرھوجلا لاؤسلا ةغایص نكمی ھیلعو  
 

؟ اھب لفكتملا )ةمورحملا( ةمیتیلا رسألل يعامتجالاو يداصتقالا دعبلا قیقحت يف يدقنلا فقولا ةمھاسم ىدم ام   
 

:ةیتآلا رصانعلا ىلإ ةقرولا هذھ میسقت نكمی ،ھیلع ةباجإلا لواحنس يذلا يرھوجلا لاؤسلا لالخ نمو  
 
هداعبأو يدقنلا فقولا رامثتسا  

ةجتنملا راثیا ةرسا ةبرجت ضرع  
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صخلملا  

 
 ،ةلاطبلاو رقفلا ةلكشم لح يف تامھاسملا دحأ وھو ، ةیصخشلاو ةیعامتجالاو ةیداصتقالا ةایحلا معد يف عئار عیرشت فقولا
.ملعلا رشن يف ةمھاسملاو  

 دحأ مساب لجسی الو نینسحملا ىلع ھصصح عزوت ، مھاسملا فقولاب هانیمس ام فاقوألا نم كانھ نكل ةمولعم فقولا عاونأو
 نمً اعاونأ انضرعتسا ثحبلا يفو .عربتملا ىلع ً أبع فخأو ،ىلاعت T ةین صلخأ نوكیو ءایرلاو ةعمسلا صخشلا نع يفتنیف
 انذخأو ، اھیف ءاسنلا تایفقو انذخأو قارعلا يف لصوملا ةنیدم ىلع انزكرو ، سانلا اھب ماق يتلا ةیریخلا لامعألاو فاقوألا
.نیدیفتسملا نم ةیعامتجا ةحیرش ربكأل ةدئافلا تممع ضارغألا ةددعتم تایفقو تأشنأ يتلا عیراشملا دحأ  
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ةمدقملا  

 

 لعف ىلع تعجشو ، ھتایح يف ھـجاتحی امو تاعمتجملاو ناسنإلا تابلطتم ةیعضولا اذكو ىلاعت هللا عئارش  تجلاع       
 ھتطبض ماظن وھو ،فقولا يھو ،ةرمتسملا ةیراجلا ةقدصلا اھنمو ،ةاكزلاو ،تاقدصلا اھنمً الاكشأ ھل تعضوو تاریخلا
 ،مایألا ىدم ىلع اھرامثتسا نكمیو ةتباث لاملا لوصأ نأل ،ةلودلل داصتقالا مئاعد دحأ ھتلعجو طباوضب ءارغلا ةعیرشلا
.ھلیدبتو ؛هرامعإ نم تنكمأف ،راثدنالا نم ھیلع يشُخ اذإ فقولا رامعإلً اباب اھنم تلعجو  

 يف ھمسا ىقبیف دلولا قیرط نع ھمساب ًءاوس ةایحلا يف دلخی نأل ىعسی ناسنإلاف ،ةیرشبلا سفنلا ةجاحل ةیبلت اذھو      
 يف لج ىلوملا عرشل ةباجتساو باوثلاو رجألا ءاغتبا نعً الضف ،اھئاقب لوط ھمسا ةلماح ةیقابلا ھلاومأ قیرط نع وأ ،ةایحلا

 عم تاریخلا لعف يفً ابح ،يسفنلا فطعنملا اذھ ظحلن ؛اھنم ةلطابلا ىتح تاداقتعالاو ؛عئارشلا لك ىلإ انعجر ولو ؛هالع
 يزاجملا هللاو ؛ریخ وھ ءارقفللو ملعلا ةبلطلو تاعمتجملل ٍلك يفو ،ضرألا يف هركذ ءاقبإ يفً ابحو ،ءایرلاو ةعمسلا بنجت

.تاریخلا لعف ىلع  

 اھریدی نم كانھ نكی مل نإ رثدنت دق مایألا مدقت عم نكل ؛اھتاریخو اھترمث يطعت ؛ىلاعت Tً ةبسح ةفوقوملا لاومألا هذھو      
 ىلإ ؛تاریخلل ةاطعم فاقوأ نم ؛فقاولا ةیرذل وأ ؛ىلاعت T ةسوبحملا لاومألا لوحتت نأ ةركفلا تناكف ،اھرامثتسا ھجویو
 ةمِھاسُمو ؛اھتمومیدل يتاذ ءافتكا اھیف لاومألا هذھ حبصتف ؛ةاطعملاو ،ةمادتسالاب يمانتملا يفقولا لاملل ةجتنم ةیفقو لاومأ
.لاملا جتنت يكل  

  ضرعتسن ثحبلا يفو

د دحأ فقولا .تاریخلل ةعرشملا باوبألا دحأو ؛ةمألاو دلبلل داصتقالا مئاع :ثحبلاا ةیمھأ   

.رقفلا ةملث دس يف فاقوألا اھیف اكفألاو لئاسملا نم ةلمج نایب مھاست يتلا ر :ثحبلا فدھ   

نایب  بوعشلا براجت نم ضعبو فاقوألا رامثتسال ةحرتقملا بیلاسألا ثح : بلا ةیاغ . 

الؤاست :ثحبلا ت ؟فقولا رامثتسا يف تمدق يتلا لولحلاو تاداھتجالا مھأ يھ ام  

تلوانت ةیعماجلا لئاسرلاو بتكلا نم دیدعلا كانھ  .عوضوملا : ةقباسلا تاساردلا   

.ثوحبلا يف قرولا ىلع ةیلاثملا تسیل و ةیعقاو لا ثحبلا يف دیدج ةدیدجلا تاحرتقملا ضرع : لا  

لیلحتلاو . ارقتسالا جھنملا وھ ء :ثحبلا جھنم   

:ىلإ ثحبلا مُِسق :ثحبلا ةیلكیھ   

فقولا ةیھام ، :لوألا ثحبملا  

ً.احالطصاو ةغل فقولا ةیھام :لوألا بلطملا  

. فقولا ةیعورشم :يناثلا بلطملا  

.ھلیومتو فقولا دصاقم :ثلاثلا بلطملا  

ھتانراقمو فقولا ماسقأ :يناثلا ثحبملا  

.فقولا ماسقأ :لوألا بلطملا  

.فقولا فییكت :يناثلا بلطملا  

.تانراقملا :ثلاثلا بلطملا  

ةیلمعلا تاقیبطتلا :ثلاثلا ثحبملا  

.ةیدرفلا ریخلا لامعأو تایفقولا :لوألا بلطملا  

.فقولا يف ةأرملا ةمھاسم :يناثلا بلطملا  
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ً)اجذومن(تاریخلا لعف ةیعمج مھاسملا فقولا :ثلاثلا بلطملا  

ةمتاخلا  

روصلا-قحالملا  
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لوألا ثحبملا  

فقولا ةیھام  

:ٍبلاطم يف ھماكحأو هدصاقمو ؛ھقفلا يف ھموھفمو فقولا ةیھام ضرعتسن  

ً.احالطصاو ةغل فقولا ةیھام :لوألا بلطملا  

. فقولا ةیعورشم :يناثلا بلطملا  

.ھلیومتو فقولا دصاقم :ثلاثلا بلطملا  

لوألا بلطملا  

ًاحالطصاو ةغل فقولا ةیھام  

. 159 ھیلع ساقی َّمث ٍءيش يف ٍثُّكمت ىلع ُّلدی دحاو ٌلصأ :ءافلاو فاقلاو واولا )فقو( :ةغل فقولا   

.163 سَّبحتو َفقو اذإ ،َُعبَْری  162 لجرلا ََعبَر .َفِقُو ام : مضلاب سبحلاو ، 161 ھسبح اذإ ، 160 نیكاسملا ىلع رادلا فقوو  

. سبحلا ةغ للا يف  :164 ًاحالطصا فقولا  

ح يبأ دنع ،ةعفنملاب قدصتلاو فقاولا كلم ىلع نیعلا سبح نع نیعلا سبح :امھدنعو ،ھعوجر زوجیف ةفین :عرشلا يفو 
.ھجو نم ىلاعت هللا كلم ىلإ ةلئاز نیعلا نوكتف ،اھتعفنمب قدصتلا عم كیلمتلا  

ھَْیلَع ىَز ُْغی لیِب َس هللا يِفً اسیِبَح َُلع ُْجی ُسرفلا : ُسیِبَحلاو: 165 سب حلا ىنعمب يتأی دقو . 

 ُسَّبَُحی َّلَغتْسُمو مْرَكو لخنو ضَرأ نم عاُبی َالَو ُثَرُوی َالً امَّرَحُم افقَو ھِبحاص َھفقو ءْيَش لك ىلع عَقی ،سیِبَحلا عمج ُُسبُحلاو
.هللا َىلِإ ابَُّرَقت ُھتَرََمث ُلَّبَُستوً اّدبؤُم افقَو ُھلصأ  

رْیَخْلا ُلُبس يِف هُرمث َُلعُْجیو ُھلصأ ُكَرُتی نَِكلَو ،َبَھُوی َالَو َعَاُبی َالَو َثَرُویّ الأ :ھسیِبَْحت ىنعمَو . 

166 لعج وھوً اسبحو ،ةفوقوم نیعلا نأل ً،افقو ىمسیف ،سبحلاب ھنع ربعیو ،اھفقأ اھریغو ضرألا تفقو ردصم : فقولا
 ،دیبأتلا ھیف طرتشی الف ،سبحملا هاری ام ةدم )تفقوو ؛تسبح(ـك ؛ھیلع ةلاد ةغیصب ،ققحتمل ةلغ وأ ةرُجأب ولو ؛كولمم ةعفنم
.ریخلا لعفو ربلا نم ھنأل ،بودنم وھو  

:ءاھقفلا حالطصا يف فقولا   

:ةیكلاملا دنعً الوأ  

،اًریدقت ولو  حرصو كلم ءاقبب :يجابلا ،ھیطعم كلم يف هؤاقب اًمزال هدوجو ةدم ءيش ةعفنم ءاطعإ اًردصم فقولا :  167 ُسبُحلا
.ھسبح ىلع سبحملا  

 
 .135ص-6ج.م1979 - ـھ1399 -ركفلا راد -نوراھ دمحم مالسلا دبع : ققحملا-ةغللا سییاقم مجعم- ایركز نب سراف نب دمحأ نیسحلا وبأ-159
-9ج-ـھ 1414 - 3ط-توریب – رداص راد -برعلا ناسل- )ـھ711 :ت( ىقیرفإلا يعفیورلا يراصنألا روظنم نبا نیدلا لامج ،لضفلا وبأ ،ىلع نب مركم نب دمحم -160
 .359ص
 راد -نیققحملا نم ةعومجم :ققحملا-سوماقلا رھاوج نم سورعلا جات )ـھ5120 :ت( يدیبَّزلا ،ىضترمب ّبقلملا ،ضیفلا وبأ ،ينیسحلا قاّزرلا دبع نب دّمحم نب دّمحم -161

 .469ص-24ج-ةیادھلا
 -4ط-توریب – نییالملل ملعلا راد -راطع روفغلا دبع دمحأ :قیقحت-ةیبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا-)ـھ393 :ت( يبارافلا يرھوجلا دامح نب لیعامسإ رصن وبأ -162

 .915ص-3ج-م 1987 - ـھ 1407
 4ط-توریب – نییالملل ملعلاراد-راطع روفغلا دبع دمحأ :قیقحت-ةیبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا )ـھ393 :ت( يبارافلا يرھوجلا دامح نب لیعامسإ رصن وبأ -163

 .1440ص-4ج-.1212ص-3ج-م 1987- ـھ 1407
 1ط-نانبل– توریب ةیملعلا بتكلا راد -ءاملعلا نم ةعامج ھححصو ھطبض :ققحملا-تافیرعتلا باتك- )ـھ816 :ت( يناجرجلا فیرشلا نیزلا يلع نب دمحم نب يلع -164

 .253ص-م1983- ـھ1403
-4ج-م2001 ،1ط-توریب – يبرعلا ثارتلا ءایحإ راد -بعرم ضوع دمحم :ققحملا-ةغللا بیذھت -)ـھ370 :ت( روصنم وبأ ،يورھلا يرھزألا نب دمحأ نب دمحم - 165
 .198ص
 .484ص -م1981-ـھ1401 -لیجلا راد -يمالسإلا يداصتقالا مجعملا-يصابرشلا دمحأ .د -166
 1435 -1ط- -ریخ دمحم نمحرلا دبع ظفاح .د :ققحملا-ةفرع نبال يھقفلا رصتخملا -)ـھ 803 :ت( هللا دبع وبأ ،يكلاملا يسنوتلا يمغرولا ةفرع نبا دمحم نب دمحم -167

 .429ص-8ج-م 2014 - ـھ
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:168 نابرض سبحلاو فقولا ظافلأو   

.تقدصتو تسبحو تفقو ھلوق وھو درجتی برض   

 نیفوصوم وأ نیلوھجم ىلع نوكی نأ وأ بھوی الو عابی الو دبؤم مرحم موقی نأ وھو دیبأتلا يضتقی ام ھب نرتقی برضو 

میرحتلا هدرجمب دیفم فقولا ظفلو ظفللاب مرحملا ىرجم يرجیف ءارقفلاو ءاملعلاك . 

:169 ةیفنح لا دنع : ًایناث  

َغْلا  َىلَع ِنَْیعْلِل اًسِباَح َفِقاَوْلا َُلعَْجیُ ھََّنِألَ َةفیِنَح يَِبأ ِلَْوق َىلَع ٍزِئاَج وھو ، ِرْی ْنِم ِكیِلْمَّتلا ْنَع ِكُولْمَمْلا ِسْبَح : 170 يسخرسلا
َ دَْعب ِھِب ىَصَْوأ َْول َلَاق َاذَھِلَو ؛ٍةَمِزَال ُرْیَغٌ ةَزِئاَجُ ةَّیِرَاعْلاَو ِةَّیِرَاعْلا َِةلِزْنَمِب ُنُوَكَیف اَھاَّمَس يِتَّلا ِةَھِجْلا َىلإ َِةَعفْنَمْلِل ًافِراَص ِھِكْلِم

َی َْنأ  يِتْوَمَ دَْعبَو يِتَایَح يِف َلُوق َّالإ ِةَّیِرَاعْلا َِةلِزْنَِمب ُثْر  ِْإلا ُِعَنتَْمی  ...ِتْوَمْلاَ دَْعب َِةَعفْنَمْلاِب ِةَّیِصَوْلا َِةلِزْنَمِب اًمِزَال ُنُوَكی ِھِتْوَم َالَو
.ِتْوَمْلاَ دَْعب ِةَّیِصَوْلا ِموُُزل يِف ِةَمْدِخْلاِبُ َھل ىَصوُمْلا ِرُْمعَك ِھیِفُ َدَبْألا َراَصَو ًادَّبَؤُم َناَك َاذإ ُمَزَْلی ٍذَِئنیَِحف  

ُخُّدلا ْنِم َسَْیلَو ،ِهِرْیَغ ِكْلِم يِف ِلو ُفْقَوْلا ْنَع َنَْیعْلا ُسِبَْحی اَمَّنِإَو ُ،ھَكْلِم ُلیُِزی َال  اَمُھَمِحَرٌ دَّمَحُمَو  َالَاقُ àَّا َأ اََّمَأف َُفسُوی ُوب  
ْلا ََّنِأل ؛ َثِراَو يِف َثَروُمْلا ُُفلَْخی ِِھتَافَوَ دَْعبُ ھْنَع َث َرُوی َال ى َّتَح ُمَزَْلی ّقَح يِف ِكْلِمْلا ِلاَوَزَِلف ِھِكْلِم ِلاَوَزُ عَانِتْما َكَِلذ ِةَروُرَض  ِھِ

ِھِكْلِم  

علا سبح(:ةفینح )هدنع( ھنأ حصألاو ،ةلمجلا يف ولو )ةعفنملاب قدصتلاو فقاولا كلم( مكح )ىلع نی 171:  يبأ دنع يفكصحلا
.ةیراعلاك مزال ریغ زئاج  

 

 زوجی الف ،مزلیف اینغ ولو )بحأ نم ىلع اھتعفنم فرصو ىلاعت هللا كلم( مكح )ىلع اھسبح وھ امھدنعو( نیبحاصلا دنعو

ىوتفلا ھیلعو ،ھنع ثروی الو ھلاطبإ ھل . ..  

 ظافلألا نم )هوحنو نیكاسملا ىلع ةدبؤم ةفوقوم ةقدص( هذھ يضرأ :ـك ) ةصاخلا ظافلألا ھنكرو موقتملا لاملا ھلحمو(
.طقف ةفوقوم ظفلب فسوی وبأ ىفتكاو ،ربلا وأ ریخلا ھجو ىلع وأ ىلاعت T ةفوقومك  

ةیعف اشلا دنع : ً:اثلاث .كلذ ھیف حصی ال ب عفتنی المو فالتالاب الا ھ 172   ةرمثلا لیبستو لصالا سیبحت فقولا

 173 ةھجو حابم فرصم ىلع ھتبقر يف فرصتلا عطقب ھنیع ءاقب عم ھب عافتنالا نكمی لام سبح وھو  

174 ةلبانحلا دنع ً:اعبار : .كلذ ھیف حصی ال ف  التإلاب الإ ھب عفتنی ال امو ،ةرمثلا لیب ستو لصألا سیب حت فقولا   

-  لوصألا يف زئاج تناك نإ ءانبلاو سارغلا نم اھیف امب نیضرألاو رودلا نم -  فقولا وھو 175:  سیبحتلا ةیرھاظلاً:اسماخ
رتافدلاو ،فحاصملا يفو ،ءاحرألا يفو ،اھیف .  داھجلا يف لجو زع هللا لیبس يف ،لیخلاو ،حالسلاو ،دیبعلا يف اضیأ زوجیو

ةعاقلا نود ءانب يف الو ،الصأ انركذ ام ریغ ءيش يف زوجی الو - كلذ ریغ يف ال ،طقف .  نم ىلع سبحی نأ ءرملل زئاجو
.ءاش نم ىلع مث ،ھسفن ىلع وأ ،بحأ  

 

 
 راد -يناوطتلا ينسحلا ةزبخ وب دمحم سیوأ يبا :ققحملا-يكلاملا ةقفلا يف نیقلتلا -)ـھ422 :ت( يكلاملا يدادغبلا يبلعثلا رصن نب يلع نب باھولا دبع دمحم وبأ -168

 .216ص-2ج-م2004-ـھ1425 -1ط-ةیملعلا بتكلا
 معنملا دبع :ققحملا-راحبلا عماجو راصبألا ریونت حرش راتخملا ردلا )ـھ0881 :ىفوتملا( يفنحلا يفكصحلا نیدلا ءالعب فورعملا ينْصِحلا دمحم نب يلع نب دمحم - 169

 .369ص-م2002 -ـھ1423 ،ىلوألا :ةعبطلا-ةیملعلا بتكلا راد :رشانلا-میھاربإ لیلخ
 .27ص-12ج-م1993 - ـھ1414 -ةعبط نودب -توریب – ةفرعملا راد :رشانلا-طوسبملا )ـھ483 :ت( يسخرسلا ةمئألا سمش لھس يبأ نب دمحأ نب دمحم - 170

 معنملا دبع :ققحملا-راحبلا عماجو راصبألا ریونت حرش راتخملا ردلا )ـھ1088 :ىفوتملا( يفنحلا يفكصحلا نیدلا ءالعب فورعملا ينْصِحلا دمحم نب يلع نب دمحم - 171 
 .369ص-م2002 -ـھ1423 ،ىلوألا :ةعبطلا-ةیملعلا بتكلا راد :رشانلا-میھاربإ لیلخ

 يكبسلا ةلمكت اھعم ةلماك ةعبط-ركفلا راد-)يعیطملاو يكبسلا ةلمكت عم(( بذھملا حرش عومجملا-)ـھ676 :ىفوتملا( يوونلا فرش نب ىیحی نیدلا يیحم ایركز وبأ -172
 .325ص-15ج-يعیطملاو

 حرش وھ( نیدلا تامھمب نیعلا ةرق حرشب نیعملا حتف )ـھ987 :ىفوتملا( يدنھلا يرابیلملا يربعملا دمحأ نب يلع نب نیدلا نیز نب زیزعلا دبع نب دمحأ نیدلا نیز -173
 .400ص-ىلوألا :ةعبطلا-مزح نب راد :رشانلا-)نیدلا تامھمب نیعلا ةرق ىمسملا وھ ھباتك ىلع فلؤملل

 ةبتكم -ةمادق نبال ينغملا -)ـھ620 :ت( يسدقملا ةمادق نباب ریھشلا ،يلبنحلا يقشمدلا مث يسدقملا يلیعامجلا ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نیدلا قفوم دمحم وبأ -174
 .34ص-6ج-ةعبط نودب -ةرھاقلا

 راثآلاب ىلحملا -)ـھ456 :ىفوتملا( يرھاظلا يبطرقلا يسلدنألا مزح نب دیعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ -175
 .149ص-8ج-1654ةرقف-خیرات نودبو ةعبط نودب :ةعبطلا-توریب – ركفلا راد :رشانلا
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يناثلا بلطملا  

فقولا ةیعورشم  

  :ھتیعورشم

:میركلا نآرقلا نم 92:3 ْنِإَو( ،)  :نارمع لآ( )ٌمیِلَع ِھِب àََّا َِّنَإف ٍء ْيَش ْن ِم اُوقِفُْنت اَمَو َنوُّبُِحت اَّمِم او ُقِفُْنت ىَّت َح َّرِبْلا اُولَاَنت َْنل(

ُ هوَُرفُْكی َْنَلف ٍرْیَخ ْنِم اُوَلعَْفی اَمَو(  ،)280:2:ةرقبلا( )َنوَُملَْعت ُْمتُْنك ْنِإ ُْمَكل ٌرْیَخ اُوقَّدََصت َْنأَوٍ ةَرَسْیَم َىلِإٌ ةَرَِظَنفٍ ةَرُْسع ُوذ َناَك
 َنیِذَّلا َكَِئلُوأ( ،)35:5:ةدئاملا(َ)َةلیِسَوْلا ِھَْیلِإ اُوَغتْباَو àََّا اُوقَّتا اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای( ،)115:3:نارمع لآ( )َنیِقَّتُمْلاِب ٌمیِلَعُ àَّاَو
ّبَر َىلِإ َنُوَغتَْبی َنُوعَْدی .)57:17:ءارسالا( ُ)َھتَمْحَر َنوُجَْریَو ُبَرَْقأ ْمُھَُّیأَ َةلیِسَوْلا ُمِھِ  

:ةرھطملا ةنسلا نم   نم الام ةنیدملاب يراصنأ رثكأ ةحلط وبأ ناك( يبنلا ناكو دجسملا ةلبقتسم ءاحریب ھیلإ ھلام بحأ لخن
 ماق . } نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل { تلزن املف سنأ لاق . بیط اھیف ءام نم برشیو اھلخدی ملس و ھیلع هللا ىلص

 ةقدص اھنإو ءاحریب يلإ يلاومأ بحأ نأو . } نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل { لوقی هللا نإ هللا لوسر ای لاقف ةحلط وبأ
T ام تعمس دقو - ةملسم نبا كش - حیار وأ حبار لام كلذ خب ( لاقف هللا كارأ ثیح اھعضف هللا دنع اھرخذو اھرب وجرأ 
 ينب يفو ھبراقأ يف ةحلط وبأ اھمسقف هللا لوسر ای كلذ لعفأ ةحلط وبأ لاق . ) نیبرقألا يف اھلعجی نأ ىرأ ينإو تلق

.176 )ھمع  

 مل اضرأ تبصأ لاقف ملس و ھیلع هللا ىلص يبنلا ىتأف اضرأ ربیخب رمع باصأ( : لاق امھنع هللا يضر رمع نبا نع)*(
 اھلصأ عابی ال ھنأ رمع قدصتف . ) اھب تقدصتو اھلصأ تسبح تئش نإ ( لاق ؟ ھب ينرمأت فیكف ھنم سفنأ طق الام بصأ
 اھنم لكأی نأ اھیلو نم ىلع حانج ال لیبسلا نباو فیضلاو هللا لیبس يفو باقرلاو ىبرقلاو ءارقفلا يف ثروی الو بھوی الو

.177 )ھیف لومتم ریغ اقیدص معطی وأ فورعملاب  

.178 )ھل وعدی حلاص د لو وأ ھب م الإ ھلمع ھن عفتنی ملع وأ ةیراج ةقدص نم الإ ةثالث ن ع عطقنا ناسنإلا تام اذإ()*(  

.يمالسإلا داصتقالا يف لیومتلا :عامجإلا  رداصم ھنأب فقولا لوبق ىلع ةمألا تعمجأ  

قفلا ةبراحم ى ر لع اھب نیعتست فقو اھلو الإ ةمأ لقعلا نم امو ،ریخلا باوبأ نم اھیف امل فقولا ةلأسم میلسلا لقعلا نسحتسی :
.ملعلا رشنو  

 

ثلاثلا بلطملا  

ھلیومتو فقولا دصاقم  

 

ةنیعم ةحلصم لجأ نم 179 حابم ضرغ قیقحتل رمتسمو مئاد دروم داجیإ : فقولل ماـعلا دـصقملا . 

اھنم ةریثك فقولل ةصاخلا دصاقملا امأو :180 

ةلیوط ةدم ھنم ةدافتسالاو ھب عافتنالا ماودو لاملا ءاقبل نامض فقولا يف  . 

 
– اغبلا بید ىفطصم .د :قیقحت-1987 – 1407 ،3ط-توریب – ةمامیلا ،ریثك نبا راد -رصتخملا حیحصلا عماجلا -يفعجلا يراخبلا هللادبع وبأ لیعامسإ نب دمحم -176

 .1019ص-3ج-2617-ثیدح
  .1019ص-3ج-2620-ثیدح - حیحصلا عماجلا - يراخبلا -177

 میظعلا نآرقلا ریسفت -)ـھ774 :ت( يقشمدلا مث يرصبلا يشرقلا ریثك نب رمع نب لیعامسإ ءادفلا وبأ
 .73ص-2ج-م 1999 - ـھ1420 -2ط-عیزوتلاو رشنلل ةبیط راد-ةمالس دمحم نب يماس :ققحملا

 نم ناسنإلا قحلی ام باب-توریب ـ ةدیدجلا قافألا راد -لیجلا راد-ملسم حیحص ىمسملا حیحصلا عماجلا -يروباسینلا يریشقلا ملسم نب جاجحلا نب ملسم نیسحلا وبأ -178
 .73ص-5ج-4310ثیدح-ھتافو دعب باوثلا

  leb.org/docs-afhttp://www.alashrعقوم ىلع روشنم ثحب-ھماكحأو فقولا -توحلا لامك .د -179
 .21ص-فقولا تاساردو ثاحبا صیخلت-نمیلا يف ةیملعلا ةضھنلا يف يمالسإلا فقولا رثأ- لیدھ ضوع نیسح ھط .د-180
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 عفنلا رمتسمو ،اتیم وأ ایح فقاولل نارمتسم باوثلاو رجألاف ،ھیلع فوقوملاو فقاولل سبحملا لاملا نم دئاعلا عفنلا رارمتسا

ھ یلع فوقوملل .181 

 ثحلاو ةقدصلاب ملسو ھیلع هللا ىلص دمحم انیبن رمأ لاثتماو ،ربلا هوجو يف قدصتلاو قافنإلاب ىلاعتو ھناحبس هللا رمأ لاثتما

فقولا نم دصاقملا ىلعأ اذھو ،اھیلع . 

.)75:8:لافنألا ةروس( )هللا بـتك يف ضعبب ىلوأ مھضعب ماحرألا اولوأو( :ىلاعت هللا لوقی ثیح ماحرألل ةلص فقولا يف  

 ام كلذو سانلا عفنی ام لك يف نواعتلا نم برض وھو نیكاسملاو ءارقفلا نوعو ماتیألا ةلافكل ناسحإلاو ربلا ىلع نواعت ھیف
.)2:5:ةدئاملا ةروس()ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو( :میركلا ناءرقلا ھیلإ اعد  

182  يفاشملاو نمضی امم اذھ لك ،ماتیألا ءيجالمو ةزجعلا رودو سرادملاو دھاعملاو طبرلاو ایاوزلاو دجاسملا ىلع فقولا
.اھتنایصو اھءاقب ةماعلا قفارملا هذھل  

: 183 يطویسلا مامالا اھرصتخاو   

رشع ُریغ لاــــعف نم ھیلع  * يرجی سیل مدآ نبا تام اذإ  

يرجت تاقدصلاو لخنلا سرغو  * لـــجن ءاعدو اھثب مولع  

رھن ءارـــجإ وأ رئبلا رفحو * رغث طابرو فحصم ةثارو  

رـــــــكذ لحم ءاــنب وأ ھیلإ  * يوأــــی هانب بیرغلل تیبو  

  رــصحب ثـــیداحأ نم اھذخف * مــــــــــیرك ناءرقل میلعتو

.184 يلبنحلا ي نیرافسلا اھیل  ع دازو  

رـــــــشع ثالث دع رجألا ھیلع *  يرجی ءاج مدآ نبا تام اذإ  

يرجت تاقدصلاو لخنلا سرغو *  لــــــــجن ءاعدو اھثب مولع  

رــــــــــھن ءارجإ وأ رئبلا رفحو *  رـغث طابرو فحصم ةثارو  

رـــــب لجأل لاتقلا يف  دـــــیھش  *  مـــــــــــــیرك نآرقل میلعتو  

رـــــــــــعشب ثیداحأ نم اھذخف  *  ىـــفقیل ةحلاص نس نم اذك  

 

يناثلا ثحبملا  

ھتانراقمو فقولا ماسقأ  

 يف وھو )مھاسملا فقولا( ھتیمست انیأترا عون كانھو ،اھنم عون لك ةفرعم ضرغل فقولا ماسقأ ضرعتسن ثحبملا اذھ يف
 اذھو ،رجألا نم ھبیصن لكل ،ةمھاسملا ةكرشلا يھ امك ةعومجم اھیف مھاسیف ،درف لھاك لقثت يتلا ةمخضلا عیراشملا
:بلاطم ثالث مضی ثحبملا  

.فقولا ماسقأ :لوألا بلطملا  

 
 فقولا -توحابلا نامیلس نب هللادبع.د.12ص -ةیدوعسلا–ىرقلا ما ةعماج لوألا فاقوالا رمتؤم-عمتجملا ةیمنت يف فقولا رثا-فیطللادبع نب هللادبع نب فیطللادبع.د -181

 .145ص-ةیدوعسلا–ىرقلا ما ةعماج لوألا فاقوالا رمتؤم -ةیداصتقالا ةیمنتلاو
 .5ص- لوألا فاقوالا رمتؤم -ءاسحلاب ملعلا رشن يف هرثأو فقولا-كرابم خیش لا كرابم دیمحلادبع .د 182
 :رشانلا-يرثألا ينیوحلا قحسا وبأ :ھیلع قلعو ،ھلصأ ققح-جاجحلا نب ملسم حیحص ىلع جابیدلا -)ـھ911 :ىفوتملا( يطویسلا نیدلا لالج ،ركب يبأ نب نمحرلا دبع-183

-ردبلا نسحملا دبع نب قازرلا دبع .228ص-4ج-1631ثیدح—م 1996 - ـھ 1416 ىلوألا :ةعبطلا-ربخلا – ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا - عیزوتلاو رشنلل نافع نبا راد
 .6ص-تاتشلا عمج تایبأ

-ةیناثلا : ةعبطلا-م 2002 - ـھ 1423 - نانبل / توریب - ةیملعلا بتكلا راد : رشنلا راد-بادآلا ةموظنم حرش بابلألا ءاذغ -يلبنحلا ينیرافسلا ملاس نب دمحأ نب دمحم -184
 .30ص-يدلاخلا زیزعلا دبع دمحم : قیقحت
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.فقولا فییكت :يناثلا بلطملا  

.تانراقملا :ثلاثلا بلطملا  

لوألا بلطملا  

فقولا ماسقأ   

:فقولا میسقت يف ناھاجتا كانھ  

عت T ة قرفی ملو ،ىلا یراج ةقدص وھ فقولا نأل ،ركذت ماسقأ ھیف سیل دحاو فقول  ا نأ لصألا :فقولا يف میسقت ال ً:الوأ 
. 185 ءاھقفلا لبق نم وھ امنإ ؛فقولا ىلع ةئراطلا تامیسقتلاو ؛يرذلاو يریخلا فقولا نیب ةباحصلا   

  فقولا میسقت ً:ایناث :تارابتعال

ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنی وھف :اھیلع فوقوملا ةھجلا رابتعاب : 

:َىلَاَعت َلَاق اضَْیأ رَابِكْل أ- ا ىلَعو راغصلا دَالَْوْألا ىلع لاقت ةَّیِّرُّذل  اف :يرذلا فقو  لا  

ّنِإ َلَاق َّنُھََّمَتَأف ٍتاَمِلَكِبُ ھُّبَر َمیِھاَرْبِإ َىَلتْبا ذِإَو( )يتیرذ ْنِمَو َلَاقً اماَمِإ ِساَّنلِل َُكلِعاَج يِ  

  .)124:2:ةرقبلا(

ُعْلل ِن َُوھَو َنُولخْدی اَمھَادْحِإ دمَْحأ نَع ِنَاَتیاَوِر امھ ءاََمل بَھْذَم َالَوق ِھیِف تَاَنبْلا دَالَْوأو ،مھدالو أو دَالَْوْأل ا : ةیرذلاف َاذَھ ىلعو
.َةفینح يبأ بَھْذَم َُوھَو َنُولخْدی َال ةِیناَّثلاَو يِعِفاَّشلا  

 ملسَو ِھَْیلَع هللا ىلص يِبَّنلا ةَّیُِّرذ يِف اَھْنَع هللا يِضَر ةَمِطَاف دَالَْوأ لوُُخد ىلع نوعمجم نیملسُمْلا َنأِب مھلوخدب َلَاق نم جتْحاَو
 َُوھ اَمَِّنَإف ھَتنْبا دَالَْوأ نم ملسَو ِھَْیلَع هللا ىلص ِھَْیلِإ بستنا نَمف اَھریَغ بقعی مل ھتَاَنب نم ادحأ َنِأل ةَالَّصلا هللا نم مَُھل بُولْطَمْلا
 هللا لزنأ املَو ھنْباُ هامََسف دیس َاذَھ ينْبا نِإ ھَتنْبا نْبا نسحْلا يِف ملسَو ِھَْیلَع هللا ىلص يِبَّنلا َلَاق َاذَھِلَو ةَّصاَخ ةَمِطَاف ةَھِج نم
 ِھَْیلَع هللا ىلص يِبَّنلا اََعد }مكءانبأو انءانبأُ عَْدن اَْولَاَعت ُْلَقف ِمْلِعْلا َنِم َكَءاَج اَم ِدَْعب ْنِم ِھیِف َكَّجاَح ْنََمف{ ةلھابملا َةیآُ َھناَحُْبس

186 )ةلھابملل جرخَو انْیَسحَوً انس حو ةَمِط َاف ملسَو  

شلا راطإ يف ھترادإ نوكتو ،صاخلا ھعباط ھ دعب امیف ھتیرذ وأ ،ھیلع فوقوملا صخ لو ؛ 187 يرذلا وأ يلھألا فقولاب فرعیو

ھبراقأ نیب و ھتیرذ يف ھفقو فقاولا لعجیو . 

:ةیھقفلا ةدعاقلا ىلإً ادانتسا ةیرذلا لك لومش يأر ىلإ لیمنو  

ِھِلاَمْھإ ْنِم َىلَْوأ ِمَالَكْلا ُلاَمْعإ ) 60 ُ ة َّداَمْلا( }        . 

 )ظفلل انوص مھیلع لمح هدالوأ دالوأ الإ ھل سیلو هدالوأ ىلع فقو ول ھلاثم( ىنعم ىلع ھلمح نكمأ ام مالكلا لمھی ال ينعی
.188{ 

دعی  ُفقولاف ،عطقنت ال ٍرب ِةھج ىلع ًءاھتناو ًءادتبا َلِعج  189  ام وھ : يریخلا فقولا یخ نأ ُفِقاولا دَصق ام اذإ ًایر ب- 
ربلا ِتاھِج ىلإ ِھِعیر َفرصی  يعرشلا ملعلا بالط وأ نیكاسملا وأ ءارقفلا ىلع ھلوقك ِفصولاب مھنیع ءاوس ،عِطقَْنت ال يتلا 

رب تاھج ىلع ھلعج وأ ،نآرقلا ءارق وأ  . 190 ِرِباقملاو ِتایفشتسمل او ِسرادملاو ِدجاسملاك ةماع   

 
 .35ص-1ج-م1977-ـھ1397داشرالا ةعبطم -ةیمالسالا ةعیرشلا يف فقولا ماكحا-يسیبكلا هللادبع دیبع دمحم -185
 دبع - طوؤانرألا بیعش :ققحملا-مانألا ریخ دمحم ىلع ةالصلا لضف يف ماھفألا ءالج )ـھ751 :ت( ةیزوجلا میق نبا نیدلا سمش دعس نب بویأ نب ركب يبأ نب دمحم -186

 تیوكلا - ةبورعلا راد -طوؤانرألا رداقلا
 .264-261ص-1987 – 1407 ،2ط

 .29ص-ةیمالسإلا ةاكشم ةبتكم- ةثیدحلاو ةمیدقلا ھقرطو فقولا رامثتسا- يغاد ةرقلا نیدلا يیحم يلع.د -187
 ينیواوھ بیجن :ققحملا-ةیلدعلا ماكحألا ةلجم -ةینامثعلا ةفالخلا يف ءاھقفو ءاملع ةدع نم ةنوكم ةنجل -188

 .23ص-يشتارك ،غاب مارآ ،بتك ِتراجت ھناخراك ،دمحم رون :رشانلا
 ھتاقیبطتو يرذلا فقولا -نیوالعلا يلع دیشرأ ىودف .56ص -مزح نبا راد -يجاب رداقلادبع دادعا -فقولا ماكحأ -يكلاملا باطحلا دمحم نب دمحم نب ىیحی مامالا - 189

 .38ص-ةیملاعلا ةیمالسإلا مولعلا ةعماج يف-ھلوصأو ھقفلا صصخت يف هاروتكدلا ةجرد تابلطتمل الامكتسا ةحورطألا -ةرصاعملا
 /46https://www.alukah.net/sharia/0/724-ةكولالا-ةكبش-كلذ يف يھقفلا قفاوتلا نایبو ھب لمعلا ةیفیكو فقولا ماسقأ-ينایز رھاطلا -190
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 ىلاعت هللا ىلإ برقتلا وھ فقاولا دصق نأل ریخلا فراصم يف اھدعب فرصی نأ ىلوألاف ریخلا ةھج تعطقنا ول نكل      
 هدھع ددجل -ھیلع فوقوملا ةھجلا عاطقنا دنع – ًایح ناك ول ھنأ رابتعاب ،ھتیاغل ٌلامعإو ِفقاولا ِدصقلٌ ذافنإ وھو ،ِریخلا لمعب
.نیكاسملاو ءارقفلا ىلع اھفقوو ىلاعت هللا عم  

یعم ةدمل ولو ةیریخ ةھج ىلع رمألا لوأ يف فقوی يذلا وھو و ةیرذلا ىلإ اھدعب نم مث ةن ،براقألا  :191 كرتشملا ف قولا ج-
 ةیرذلا ىلع فقوی نأك سكعلا وأ ،يدالوأو يسفن ىلع مث ةنس ةدم نیكاسملاو ءارقفلا ىلع رادلا هذھ تفقو فقاولا لوقی نأك

فقولا يف اعیمج مھكرشی دقو ،ةیریخ ةھج ىلع مھدعب مث ةنیعم ةدم . 

نیمسق ىلع وھو :فوقوملا ءيشلا وأ ،نوفقاولا صاخشألا رابتعاب  : 

 تمھاس يتلا تایصخشلا ىدحإ ىلإ ریشن قارعلا يف لصوملا ةنیدم يفو ،نادلبلا عیمج يف ریثك ھلاثمو ،دارفألا ھئشنی مسق
  .ةیلمعلا تاقیبطتلا ثحبم يف جذومن ذخأنسو ،يدرفلا فقولاب

لا فاقوألا ةیمست ھیلع قلطنو .دارفألا نیب كراشتلا قیرط نع ةكرشلا رارغ ىلع ،ةمھاسم )ةمھاسمل  ا فاقوأل ا( مسق
 فرعتنس جذومنلا اذھو .ةكرشلا مھسأ نم ةصح مھنم ٍلكل لاملا سأر نم ةبسنب ةكرشلا ءاضعأ اھیف مھاسی يتلا ، ةمھاسملا

.فقولل ةیلمعلا تاقیبطتلا بلطم يف لیصفتلاب ھیلع  

. ةعساولا فاقوألا ھل فقوت و ةلودلا سقو ھئشنت م  

:ةحلصملا رابتعاب   

 لمارألاو ماتیألاو ءارقفلاو ءافعضللً اراد وأ ،ملعلا بالطل ةسردم وأ ً،ادجسم ناسنإلا فقوی نأك ،ةینیدلا حلاصملا ىلع فقو

كلذ وحنو . 

مھل اھتَّلَغ لعجیو ةعرزم فقوی وأ ،ھتثرو ىلعً افقو اھلعجیوً اراد ينبی نأك ،ةیویندلا حلاصملا ىلع فقو . 
192 ھب لمعلاو فقولا لامعتسا ةقیرط رابتعاب : :نیلماكتم نیعون ىلإ مسقن ی وھو  

ا يف ارشابم الالغتسا ،فقولا ةعفنم تاذل ،فقولا نم ِدیفتسملا ِصخشلا لالغتسا يف عونلا اذھ لثمتی لكأل يلالغتسا فقو   
 وأ ءارقفلا وأ لیبسلا نبا ىلع ةفوقوملا قدانفلا وأ طبرلا وأ رودلا يف ةماقإلا وأ لوزنلا كلذ لثمو عافتنالاو نكسلاو برشلاو
 فقولا ةلثمأ نمو . ھیف ةراجت ال ،نوعاملاو يناوألاو ثاثألا يف فقولا ةلثمأ نمو ،ارشابم الالغتسا اھنولغتسیف ،ملعلا ةبلط
 ،ةمور رئب ىرتشا امل ھنع هللا يضر نامثع اندیس لعف امك اھوحنو راھنألا قشو رابآلاو دودسلا رفح :ةیئاملا دراوملا يف

.193 )لیبسلا نباو ریقفلاو ينغلل اھتلعجف يلام بلص نم اھتیرتشاف ( :لاقو ،نیملسملا ى لع اھفقو ةمیظع ةعساو ارئب تناكو  

 يشلا ىلع بتریو  لامعتسالا قح بحاصل اھلوخی نأ فقاولل نكمی يتلا ةینیعلا قوقحلا نم ىنكسلا قحو لامعتسالا قحو
  . لالغتسالاو لامعتسالا يتیزم نع عفتنملل ىلختی ناب ریغ ال ) ةعفنم ( عافتنا قح ھكلمی يذلا

و جاتحملاو ریقفلل رسیی نأ فقاولل نكمی عونلا اذھو نمً ائیش ذخأی نأ ھل نكمی اھعمو ،هرومأ ملعلا بلاط :يرامثتسا فقو 
 ةنیع ةیلمعلا تاقیبطتلا نم انیدلً اضیأ عونلا اذھو ،ھحیلصتو هرامعإو فقولا ةمادتسا ةینب ؛اھمدقی يتلا تامدخلا لباقم لاملا

.194 ماتیأللً اناجم ةرودلا نوكت نأ اھعمو ،ةموعدم ةرجأب ةطایخلا میلعتل تارود   حتفب تماق

يف مادخل  ا خیش نأ( :  195 ةفیرشلا ةنیدملا خیرات يف ة فیطللا ةفحتلا ا نمو يف يواخسلا ھلاق ام :كلذ ىلع ةیقفاوتلا ةیلمعلا ةلثمأل
 ذئموی مادخلا خیش ناكو ,مھلایعو مھتیافك ردق ةنسلا ىلإ ةنسلا نم مھیلع قرفیو نیرواجملا رئاس ىلإو ھیلإ نسحی ناك مھتقو
.)ةنیدملا يف ةداعلا يراج ىلع مھتالماعمو مھتاسراغم يف ةنیدملا لھأ ىرجم فاقوألا يف يرجی  

 
 .26ص-ـھ1422-ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا-ىرقلا مأ ةعماج -لوألا فاقوألا رمتؤم– ھلضفو ھموھفم فقولا -نصغلا زیزعلادبع نب میھاربا .د -191
 .قباسردصم– فقولا ماسقأ-ينایز رھاطلا -192
 ةیملعلا بتكلا راد -نومأملا نیمألا ةریس يف نویعلا ناسنإ = ةیبلحلا ةریسلا -)ـھ1044 :ت( نیدلا ناھرب نبا نیدلا رون ،جرفلا وبأ ،يبلحلا دمحأ نب میھاربإ نب يلع -193
 .104ص-2ج-ـھ1427 - 2ط-توریب –

 .ثلاثلا بلطملا -)ةیلمعلا تاقیبطتلا(ثلاثلا ثحبملا ةعجارم دیزملل -194
 بتكلا -ةفیرشلا ةنیدملا خیرات يف ةفیطللا ةفحتلا -)ه902 :ىفوتملا( يواخسلا دمحم نب نامثع نب ركب يبأ نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم ریخلا وبأ نیدلا سمش -195

 .333ص-1جو.67ص-2ج-م1993/ـھ1414 -1ط-نانبل– توریب ،ھیملعلا
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ھلعف ھل زاج ءارقفلل عفنأو فقولا ىلع ردأ ناكو ،ةحلصم ھیف ةعرازم ھعفد وأ ھتراجإ فقولا رظان ىأر ولف .  ءاھقفلا نمو  
196 ةنس نم رثكأ اھرجؤی ال ةنس لك يف عرزت تناك نإف ، نأل ةنس نم رثكأ رجؤت ال رودلا يف فقولا رامثتسا ة دم ددح نم

.فقولا لاطبإ ىلإ يدؤت تلاط اذإ ةدملا  

: فقولا اذھ عاونأ نمو   

يناثلا بلطملا ،ثلاثلا ثحبملا يف ةمئاق هروصو ،يلالغتسالا فقولا ةمدخل اھعیر دوصرملاو ةرجؤملا فاقوألا  

يناثلا بلطملا  

ھل فوقوملل ةیونعملا ةیصخشلا  

 ءارآ يف فالتخا ىلع ؛ىلاعت هللا ةیكلم ىلإ فقاولا ةیكلم نم )ءيشلا(فوقوملا لاقتنا ةیصاخ ھلً اضحمً اعربت فقولا دعی
 لھو ،)ةیرابتعالا( ةیونعملا ةیصخشلا بسكت لھو ،فوقومللً ةكلام دعت لھ ،اھل فوقوملا ةھجلا دنع ةلأسملا نكل ،ءاھقفلا
؟ةیرابتعالا ةیصخشلا يضقنت  

ةینمز ةدمل دصرت لاومألا نم ةعومجم وأ ،اكرتشم اضرغ فدھتست صاخشألا  197 نم ةعومجم لك : ةیونعملا ةیصخشلاف
 رصانعلا نع القتسمو ةعومجملا هذھل نینوكملا صاخشألا نم ةعومجملا هذھ نوكت ثیحب ،نیعم ضرغ قیقحتل ةددحم

اھل ةیلاملا . 

 وأ صاخشألا نم ةعومجملا هذھل نوكت ثیحب تامازتلالاب لمحتلاو قوقحلا باستكال ةینوناق ةیلھأ اھل نوكت نأ ىنعمب

.198 ةعومجملا دارفأل ةیدرفلاو ةی تاذلا حلاصملا   نع ةلقتسم ةكرتشم ةیعامج ةحلصم لاومألا

يتآلاك يھ رصانع ثالث رفاوت نم دب ال ةیونعم ةیصخش كانھ نوكتل : 

 قیقحتو ةعومجملا هذھب سفانتو طبارت ققحی نیعم میظنت لظ يف لاومألا نم ةعومجم وأ صاخشألا نم ةعومجم -1

اھتدحو . 

ةعومجملا هذھ ھقیقحت ىلإ ىعست كرتشم ضرغ -2 . 

ھیلع قفتم ریغ وھو ةیونعملا ةیصخشلا هذھب ةلودلا يف عرشملا فارتعا -3   

(. 45 (ةداملا يف )ةیمكحلا(ةیونعملا ةیصخشلا ماكحأب   199 يكرتلا يندملا نوناقلا ذخأو  

 ةدم يھتنتو ةیمكحلا ةیونعملا ةیصخشلا ىقبت دق نكل ،سیسأتلا دقع يف اھل ةررقملا ةدملا ءاھتناب يھتنت ةیمكحلا ةیصخشلاو
.اھتیصخش اھلو ةسسؤملا ىقبتو ةینوناقلاو ةیھقفلا ةداملاب لمعلا يھتنی انھف ،عافتنالا وأ ةراجإلا  

الإ ،ً امئاق فوقوملا مادام ىقبی ھل فوقوملا نا لصألاو ، كانھ نأ  200 نیناوقلا ي ف ةیونعم ةیصخش ھل نوكی ھل فوقوملاو
  .ةنس)30( اھل ددحملا ةراجإلا ءاھتناب فقولا ءاھتناب لوقی يھقف هاجتا

 
 رصمب ةیكبزألاب ىدھملا عراشب ةیدنھ ةعبطمب عبط-فاقوألا ماكحأ ىف فاعسإلا -)ـھ922 :ت( يفنحلا ،يسلبارطلا يلع خیشلا نبا ركب يبأ نب ىسوم نب میھاربإ -196

 .63ص-م 1902 - ـھ 1320 ،ةیناثلا :ةعبطلا-ةیمحملا
 .قارعلا ررد-عقوم //:aliraq.net/threads/-www.dorarhttps-نوناقلا يف ةیونعملا ةیصخشلا -يمیمتلا دمحأ .د -197
 - https://mawdoo3.com-عوضوم عقوم-ةیونعملا ةیصخشلا فیرعت -حالص نازر -198
 .دادغب -ةیرصعلا ةبتكملا-حاجنلا ةعبطم-ردنباشلا دلاخ بیرعت-1926ةنس-ناسین )4( يف ةرقنأ يف ةیمسرلا ةدیرجلا يف روشنملا -يكرتلا يندملا نوناقلا -199
 ةیونعملا صاخشألا .)47(ةداملا مقر -9/8/1951:خیرات - 3015:ددعلا مقر - ةیقارعلا عئاقولا يف روشنملا-ھتالیدعتو 1951 ةنسل )40( مقر يقارعلا يندملا نوناقلا - 200

  :يھ
  .ةلودلا – أ

  .اھددحی يتلا طورشلاب ةلودلا ةیصخش نع ةلقتسم ةیونعم ةیصخش نوناقلا اھحنمی يتلا ةماعلا تآشنملاو تارادإلا – ب
  .اھددحی يتلا طورشلاب ةیونعم ةیصخش نوناقلا اھحنمی يتلا ىرقلاو تایدلبلاو ةیولألا – ج
  .اھددحی يتلا طورشلاب ةیونعم ةیصخش نوناقلا اھحنمی يتلا ةینیدلا فئاوطلا – د
 . فاقوألا - ـھ
  .نوناقلا يف صنب اھنم ينثتسا ام الا ةیندملاو ةیراجتلا تاكرشلا – و
   .نوناقلا يف ةررقملا ماكحأللً اقفو ةسسؤملا تایعمجلا – ز
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 ىلع دقع لك ةفدارتم ادوقع دقعی نأ ھیف ھجولا اولاق ةلیوط ةراجإ فقولا ةراجإ ىلإ میقلا جاتحا ولو( :يفنحلا يسلبارطلا لوقی
.201 )ادقع نیثالثب   ةنس نیثالث اذكو اذك ضرأ نالف نب نالف رجأتسا كصلا يف بتكیو ةنس

:ماع ةئام)100( دودحب يمكحلا يونعملا صخشلا  عافتنا ددح يكرتلا نوناقلاو  

 يمكحلا صخشلل عافتنالا قح نأ ریغ ،ھخاسفنابفً ایمكحً ایصخش ناك اذإو ،ھبحاص ةافوب عافتنالا قح طقسی ( :721:ةداملا
  .)ماع ةئام نم رثكأ مودی ال

.ثحبلا ةیاھن يف تایفقولا قحلم ةعجارم نكمیو،ةنس ةئامثالث)300( نم رثكأ اھرمع تبثم يتلا تایفقولا نم ددع انیدلو  

 

ثلاثلا بلطملا  

تانراقملا  

 قرتفتو ،عربتلاو ءاطعلاب ،ھل ةھباشملا تاعوضوملا عیمج عم فقولا كرتشی ، ةلصلا تاذ  ظافلألاو فقولا نیب قرفلا
:يتأی امیف تاحلطصملا  

ِفْقَوْل . ا َنِم ُّمََعأُ عَُّربَّتلَاف َكَِلذ ى َلَعَو .ًابِلا َغ َِةلِّصلاَو ِّرِبْلا ِدَْصقِب ،اًضَوِع ٍبِلاَط َرْیَغ ِءْيِّشلاِب َعُّوَطَّتلا : 202 ُعَُّربَّتلا  

 َيِھ َِحالَطْصِالا يِفَ .ِءاََرُقفْلا َىلَع ِھِب َتْقَّدََصت اَم َْوأ ،ِةَمُرْكَمْلا ِھْجَو َىلَعَ ال َىلَاَعت àَِّا َىلِإ ِبَُّرقَّتلا ِھْجَو َىلَع ىَطُْعی اَم ُ:َةَقدَّصلا
.ٍضَوِع ِرَْیغِب ِةَایَحْلا يِف ٌكیِلَْمت  

إلا ھجرخی ام : نم ناسن عّوطتملل لاقت لصألا يف ةّقدصلا نكل ،ةاكّزلاك ةبرقلا ھجو ىلع ھلام ةاكّزلاو ،ھب 203 َُةَقدَّصلاو

  )103:9:ةبوتلا( ً)َةَقدَص ْمِھِلاوَْمأ ْنِم ْذُخ( :لاق .ھلعف يف قدّصلا اھبحاص ىّرحت اذإ ةقدص بجاولا ىّمسی دقو ،بجاولل

.ِفْقَوْلا ِرْیَغ َىلَع َُقلُْطت َْدقَو ،ِفْقَوْلا َىلَع َُقلُْطت ْذِإ ؛ِفْقَوْلا َنِم ُّمََعأُ َةَقدَّصلَاف َكَِلذ َىلَعَو  

ِكْلِم َىلَع  àَِّا ِنَْیعْلا ِءَاَقب َعَم َِةَعفْنَمْلا ُكیِلَْمت ،َفْقَوْلا امأ.  204 اھب فرصتلا ھلو نیعلا كیلمت نكمیو ٍضَوِعَ الِبُ ةَّیَِطعْلا ُ:َةبِھْل  ا
.اَھی َف ُفُّر َصَّتلا ُزوَُجیَ َالف  205 َىلَاَعت  

.  ِرَاعُمْلا ِءْيَّشلا َىلَع َُقلُْطتَو ،ِةَراَعْإلا َنِم ُمْسِالا ُ:ةَّیِرَاعْلا  

 ِءَاَقب َعَم ِھِبُ عَافِتْنِالا لَِحی اَمِبِ عَافِتْنِالاُ ةَحَابِإ َيِھ َْوأ ،ٍضَوِعَ الِب اَھِبِ عَافِتْنِالِل ٍكِلاَم ْنِمُ َةذوُْخأَمْلا ُنَْیعْلا َيِھ َِحالَطْصِالا يِفَو
. 206 ِھِنْیَع  

 ُنَْیعْلَاف :ُفْقَوْلا اََّمأ ،ِھَْیلِإ ُّدَُرَتف اَھِبِحاَصِلٌ ةَكُولْمَمَ ةَّیِرَاعْلا ََّنأ َرْیَغ ،ِنَْیعْلاِبِ عَافِتْنِالاُ ةَحَابِإ اَمِھَْیلِك ََّنأ ِةَّیِرَاعْلاَو ِفْقَوْلا َنَْیبُ َةَقَالعْلاَو
.َىلَاَعت àَِّا ِكْلِم َىلَعٌ َةیِقَاب ِھیِف  

. .  207 َف ِكْلِمَْلل ٌلیِزُم ُتْوَمْلاَو ِتْوَمْلا ِكْلِمْلا ِلاَوَز ِناَمَز َىلإُ َةفاَضِْإلا َُعَقت َدَْعب اَم َىلإ ٌفاَضُم ٌكیِلَْمت ُ:ةَّیِصَوْلا   

 ُنُوَكت َْدقَو ،ِنَْیعْلاِب ُنُوَكت َْدقَو ِتْوَمْلاَ دَْعب ُنُوَكتَ ةَّیِصَوْلا ََّنأ يِف ِنَاقَِرتَْفی اَمُھَّنَِكل ٌ،عَُّرَبت اَمِھَْیلِك ََّنأ ِةَّیِصَوْلاَو ِفْقَوْلا َنَْیبُ َةَقَالعْلاَو
ْط208. ََقف َِةَعفْنَمْلاِبَو ِةَایَحْلا لاَح يِفٌ عَُّرَبت َوَُھف ُفْقَوْلا اََّمأ ،َِةَعفْنَمْلاِب  

 
 .64ص -فاقوألا ماكحأ ىف فاعسإلا-يسلبارطلا میھاربإ -201
-44ج-ةلماشلا ةبتكملا- 2ط -تیوكلا – لسالسلا راد -)ـھ 1427 - 1404 نم( -تیوكلا – ةیمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ةرازو :نع رداص-ةیتیوكلا ةیھقفلا ةعوسوملا -202
 .109ص
 قشمد - ةیماشلا رادلا ،ملقلا راد -يدوادلا ناندع ناوفص :ققحملا-نآرقلا بیرغ يف تادرفملا -)ـھ502 :ت( ىناھفصألا بغارلاب فورعملا دمحم نب نیسحلا مساقلا وبأ-203

 .480ص-ـھ 1412 - 1ط-توریب
 .673ص-2ج-توریب – ةیملعلا ةبتكملا -ریبكلا حرشلا بیرغ يف رینملا حابصملا )ـھ770 وحن :ت( سابعلا وبأ ،يومحلا مث يمویفلا يلع نب دمحم نب دمحأ -204
 .273ص-6ج- -ةمادق نبال ينغملا - يسدقملا ةمادق نبا -205
-م1994 - ـھ1415 ،1ط-ةیملعلا بتكلا راد -جاھنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ينغم )ـھ977 :ت( يعفاشلا ينیبرشلا بیطخلا دمحأ نب دمحم ،نیدلا سمش -206
 .313ص-3ج

-7ج-م1986 - ـھ1406 ،2ط-ةیملعلا بتكلا راد :رشانلا-عئارشلا بیترت يف عئانصلا عئادب )ـھ587 :ت( يفنحلا يناساكلا دمحأ نب دوعسم نب ركب وبأ ،نیدلا ءالع -207
 .330ص
 .110ص-44ج-قباسردصم-ةیتیوكلا ةیھقفلا ةعوسوملا -208
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 كیلمت ىرمعلا ،كرمع كل اھتلعج وأ ،رادلا هذھ كترمعأ :رخآل لجرلا لوقی نأ يھو ،قافتالاب ةزئاج( :ىبقرلاو ىرمعلا
.209 )هرمع ةدم ھل يھف ،ةبقرلا   نود ةعفنملا

.ھیف عوجرلا مدع عم ةعفنملا كیلمت وھف فقولا امأ  

 

ثلاثلا ثحبملا  

ةیلمعلا تاقیبطتلا  

 لعف ىلإ تراشأ يتلا مالقألا يھ ریثكو ،بتكلا يف رطست يتلا تایصوتلاو تاحرتقملاو تاساردلاو تالاقملا يھ ةریثك
 ریوطت يف رثألا غلاب اھل تناك  ،يتدلب نم ةرین جذامنل ةیلمع قئاقح ضرعن امنإو ؛بتكن ال ثحبملا اذھ يف نكل ،ریخلا
 بلطم امأ ،ةیریخو ةیفقوً الامعأ مض لوألا بلطملا نأل لاجرلا نع ءاسنلا انقرفو، ءاسنلا فقوو ،يدرفلا يصخشلا فقولا
:بلاطم يف ضرعتسنو ،مھاسملا فقولاو ،ةقثوم ججحب تایفقو وھف ءاسنلا  

.ةیدرفلا ریخلا لامعأو تایفقولا :لوألا بلطملا  

.فقولا يف ةأرملا ةمھاسم :يناثلا بلطملا  

  ً)اجذومن(تاریخلا لعف ةیعمج مھاسملا فقولا :ثلاثلا بلطملا

 

لوألا بلطملا  

ةیدرفلا ریخلا لامعأو تایفقولا  

 قارعلا يف يلمع روضح مھل ناك ةلثمأ مھنم ذخأنو دارفأ ىوتسم ىلع ةیریخو ةیفقو لامعأب اوماق ةیلمع جذامن ضرعتسن
:لسلستلاب مھضرعتسنو ؛ةصاخ لصوملا ةنیدمو ،ةماع  

ی ينمرأ بأل ) سرد ،طفنلا ةراجتب لمع 1869م ( سرام لوبنطسإ ،رادكسأ يف دلو  :210 )نایكنبلوك سیكرس تسولاك(  :الوأ
 وھ )نایكنبلوك( ناك )م 1912( ماع يفو ينامثعلا ةفیلخللً اراشتسم لمعو،وكابو ندنل يتنیدم يف طفنلا ةعانصو ةسدنھ
 نع بیقنتلا اھفدھ يتلاو ،ةیبوروألا طفنلا تاكرش ىربك نم ةعومجم يھو )ةیكرتلا طفنلا ةكرش( ءاشنإ ءارو ربدملا لقعلا
 ةیملاعلا برحلا ةیادب ھتفقوا يذلا رمالا وھو ،ةینامثعلا ةیروطاربمإلا ةرطیسل كاذنآ عضاخلا قارعلا يف هریوطتو طفنلا

 يقارعلا طفنلا رامثتساب حامسلاب تقلعت ةلوطمو ةنخاس تاضوافم )م1925( ماع يف )نایكنبلوك( ضاخ .)م1914( ىلوألا
 يف طفنلا نع بیقنتلل ةیرصحلا قوقحلا ةبحاص )ةیكرتلا طفنلا ةكرش( يف ةمھاسملا ةیبروالا تاكرشلا لبق نم

قارعلا . .قارعلا يف طفنلا تادئاع نم %5 ةبسن ىلع لصحو  

:اھنمو ةلود ىوتسم ىلع ةقالمعلا عیراشملا نم ددع يف ھتمھاسم :ةلأسملا يف مھملا  

. يقارعلا فحتملا  

.ينطولا حرسملا  

.بطلا ةنیدم  

.دادغب يف ناریطلا ةحاس يف ةدوجوملا نایكنبلوك ةعاقب ىمسملا ثیدحلا نفلا ةیانب  

.يكیرمأ رالود نویلم 15 وحن يأ رانید نییالم ةعبرأ ةفلكب يلودلا بعشلا بعلم  

.مھتسارد لامكإل ةیبنجألا لودلا ىلإ ةبلطلا نم دادعأ لاسرإ  

 
 نیدلا ءالع ریمألا :بیترت-نابح نبا حیحص بیرقت يف ناسحإلا )ـھ354 :ت( يتُسبلا ،يمرادلا ،متاح وبأ ،يمیمتلا َ،دبْعَم نب ذاعم نب نابح نب دمحأ نب نابح نب دمحم -209

 )ـھ 739 :ت( يسرافلا نابلب نب يلع
 .532ص-11ج-5130 ثیدح-م 1988 - ـھ 1408 ،1ط-توریب ،ةلاسرلا ةسسؤم -طوؤنرألا بیعش :ھققح

  s/9440https://www.aztagarabic.com/archive - ةینمرألا نوؤشلل يبرعلا كاتزأ قحلم -قارعلا طفن ىلع عارصلا -يدیبعلا دلاخ- 210
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يفوت .بعشلا ىلإ رخآو لكشب دوعتس يتلا قارعلا ةنیزخ ءانغإ يف تمھاس اھنكل ،ةیفقو نكت مل نإو ةیریخلا لامعألا هذھ
.1955 ویلوی 20   

1888  نم وھو ،لصوملا يف يجنوباصلا اشاب دمحم  ماع دلو ةسایسلاو ةرادإلاو ةراجتلا يف زرب لجر م ً:ایناث نب ىفطص
17  بآ 211 يف ىلاعت هللا ھمحر يفوت . رامثتسالا  نود لالغتسالاو لامعتسالل ةددعتم تایفقو ءاشنإب تماق يتلا تایصخشلا

:اھنم لامعأ ةدعب ماق. 9541  

اطیربلا شیجلا نم تادلوملا ضعب ىرتشا ثیح ين  1921 يف ءابرھ  ماع ةرم لوأل لصوملا كلا لاخدإ : ةعانصلا لاجم يف
 حیباصم يطعی نأ ىلع ةیدلبلا عم دقاعتو ةیلصوملا تویبلا ضعبو عراوشلا ترانأ يتلا كالسألا دمو ةدمعألا بصنب ماقو
.اھعزوی يتلا ةوقلا ىلإ %5 ةبسنب كلذو ةقزألا ریونت يف ةیناجم  

1943  يف ةساردلل  شنأ : ماع ةرھاقلا ىلإ لصوملا بابش نم ددع لسرأ امك ، يجنوباصلا ھتسردم أ میل عتلا لاجم يف
.212 ةصاخلا ھتقفن ىلع رھزألا ةعماج  

 1954 نإو ، ماع يف ءاش  1951 1949  ماع ةھدرلا حاتتفا متو لا ھباسح ىلع ةھدر ءاشنإ: ماع صاخ ةحصلا لاجم يف 
 ھمسا لمحت ایلاح ) يوارھزلا ( يروھمجلا ىفشتسملا يف يجنوباصلا اھانب يتلا ةھدرلا لازت الو ةینطابلا ضارمألل نیتھدر
. ھمساب تیمس لصوملا ىفشتسم يف لافطألل ةریبك ةھدر ءانبب عربتو .  

:اھنمو ةینبألا نم ریثكلا ءانبو دیدجتو میمرتب ماق  عماجو ،يجنوباصلا عماجو ،لوجم خیش عماج ،يوحنلا سنوی ةسردم ةبق 
.ریثألا نبا حیرض ، 213 ریبكلا عماجلاو ،شنح خیشلا عماجو إ مامإلا ،میھارب  

 

يناثلا بلطملا  

فقولا يف ةأرملا ةمھاسم  

 نیب ریخلا لمعل سفانتلا ناكو     ةیفقولا اھتجحب ةقثوم ةرقف لك ثیح ، ةیداعلا ریخلا لامعا نود تایفقولا ىلع انزكر انھ
. 214 تالضاف ءاسنل فقو ةقی ثو نم رثكأ ةینامثعلا تالجسلا يفف  ً،العاف 2500  ءاسنلا   

:تایلصوم ءاسن ً:اثلاث   

 تایفقولاب نمق نمم ةوسنلا نم ددع ركذن نأ انیأترا نكل لصوملا يف نییرمعلاو نییلیلجلا فاقوأ نایب ةرقفلا هذھ يف لصألا
.لاجرلا نم بلاغلل ةبسنلا نیبی ةوسنلا نم لعافلا ددعلا نأ نایبل  

ا لالخ تماق ، نورقل 215 اھدحو دادغب يف ةأرملا تامھاسمل )فوؤر مالسلادبع دامع .د(يقارع لا خرؤملا اھب ماق ءاصحإ يفو

 ،ةاضقلل تیبو ،دحاو ىفشتسمو )ایاكت( ُطبُر ةسمخو ،ةسردم 12و ،ًادجسم 30 وحن ىلع ،قافنإلا وأ ،ءاشنإب ،ةرخأتملا
.دوھعلا كلت يف اھخیرات ىلإ ةیبلسلا ةرظنلا نم ریغی بیر الب اذھو ،ءام تایاقس عبسو  

 نینثا وحن ،هدحو ينامثعلا رصعلا نابإ ،لصوملا ةنیدم يف اھئاشنإب ةأرملا تماق يتلا ةینیدلاو ةیفاقثلا تاسسؤملا ددع غلبو
 رصعلا لالخ ،ةھباشملا ةنیدملا تآشنم فصن نم رثكأ ددعلا اذھ لثمیو ،نآرق رادو ةسردمو دجسم نیب ،ةسسؤم نیرشعو

.216 كاذنآ اھتنیدمل ةماعلا ةایحلا تالاجم يف ةأرملل ةعساولا ت اماھسإلا   نع ءاصحإلا اذھ فشكیو ،ھسفن

 فقولاب لثمتتو ،يضاملا نرقلا ةیاھن ىتحو ةینامثعلا ةرطیسلا ءدب نم ةدتمملا ةبقحلا يف ،ةعفانلا ةیوسنلا عیراشملا هذھ
سنلا اھن نیكاكدلا نم ؛تافقاولا ءا دصر يتلا تایفقولاب لثمتملا ؛ 217 يراجیإلا ي رامثتسالا فقو لاو ،ملعلا رودل يلالغتسالا

يتأی امك كلذو ،يلالغتسالا فقولا ةمدخل اھعیر فوقوملاو ،ةرجؤملا يھاقملاو تویبلاو : 

 
 .يعیبرلا قفوم. يدالب نم ةیصخش عقومو .نامز مایأ قارعلا عقوم - يجنوباصلا ىفطصم -غئاصلا دعس دیسلاو فالعلا میھاربإ .د -211
 6ص-شاقنلل راكفأ - ةرسألا روظنم نم رقفلا ةحفاكمو ةیعامتجالا ةیمنتلا ھمعن بیدأ -212
 .336ص– م1982-ـھ1402-يقارعلا يملعلا عمجملا تاعوبطم-لصوملا خیرات-يج هویدلا دیعس-213
  www.natharatmouchrika.net-ةیراضحلا اھتاقارشإ و ءاسنلا فاقوأ- يمودقلا نافوص ىسیع .د -214
 :عوضوملا طبار .ةكولالا ةكبش ىلع روشنم ثحب-لصوملا يف ةماعلا ةیوسنلا تامدخلا خیرات نم -فوؤر مالسلادبع دامع .د .أ - 215

https://www.alukah.net/culture/0/63701/#ixzz5qXHrf0bB 
 .273ص-م1923-ـھ4213-رصم-ةیفلسلا ةعبطملا-لصوملا خیرات -غئاصلا نامیلس سقلا -216
 .245ص-ـھ1422-ىرقلا ما ةعماج-لوالا فقولا رمتؤم-ةیداصتقالا ةیمنتلا يف فقولا رثا -بیطخلا میھاربا نب دومحم.د- 217
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اھیلع فق ولاو دجاسملا ءاشنا :الوأ :218 

ةیلیلجلا نوتاخ ةعبار عماج يلیلجلا اشاب لیعامسإ لصوملا يلاو تنب نو : تاخ ةعبار ةدی سلا ،م 1766 /ـھ 1180  ةنس ھتأشنأ

اًسردم اھل تنیعو ،ةسردم ھب تقحلأو.م1727 -1726/ـھ1139-1401( .  ةاحر يف اھتصح " ھلك كلذ ىلع تفقوأو
 ةیفقولا بجومب -)ىھقم( و ،نیدادحلا نیكاكدو ،لصوملا قاوسأ نم نبتلا قوس يف ةدیدع نیكاكدو ،تخوبیاب )ىحر(

.م 1767 /ـھ 1181 س نابعش ةن  27   ةخرؤملا يف

ل صوملا يف ةدقارعلا عماج : 1780 يف م /ـھ 1194 ھتأشنأ  ةنس نییلیلجلا ءاسن نم نوتاخ ةشئاعو نوتاخ ةیحتف ناتدیسلا

1789 يف نیكاكد لمشت ةدیدع تاراقع نوتاخ ةیحتف ةدیسلا تفقو م /ـھ 1204 219 ةنس يفو لصوملاب ةشوقنملا مامح ةلحم ،
 يبتار عفدو ھثیثأتو عماجلا اذھ ىلع قافنإلل يكملا هللادبع خیشلا قوس يف )ةناخ ةوھق(و ،ریبكلا قوسلاو ،غایصلا قوس

.م 1789 /ـھ طابش 1204 قولا يف ھلك كلذ تلجسو .نذؤملاو مامإلا ةنس ةرخآلا يدامج طساوأ يف ةخرؤملا ةیف  

ةبقعلا دجسم : .م 1775 /ـھ 1189 ىفوتملا( يلیلجلا اشاب نیمأ دمحم يزاغلا لصوملا يلاو ةجوز ھتأشنأ  ةنس  

نیدومحملا عماج : 1779-1806 يلاو مأو )م /ـھ 1221-1204 صوملا يل مكح( يلیلجلا اشاب دمحم ل او ةجوز ةدیسلا تعس

 ]12[دومحمو دماح مساب فرعی عماج ءاشنإ ىلإ )م1810-1809/ـھ1225 -1224 مكح( يلیلجلا اشاب دومحم لصوملا
.رمألاب 1796 اشاب دومحم اھدلو تكرشأ ،م /ـھ 1211   ةنس

ةینامعنلا  عماج  : /1797 نامیلس نب )دعب امیف لصوملا يلاو( كب نامعن اھاخأ م ـھ 1212 نس نوتاخ ةشئاع ةدیسلا تكراش ة  
 لصوملا يف ةَّمج تاراقع ،ھلك كلذ ىلع قافنإلل ،نافقاولا فقو دقلو. میدقلا ةناخ جارسلا دجسم ءایحإ يف يلیلجلا اشاب
 سدس "و "ةفورخ نبا ةوھقب ةریھشلا غایصلا قوس يف يتلا ةوھقلا " اھنم ،ةریبك اھنم ةشئاع ةدیسلا ةصح تناكو ،اھلامعأو
."لصوملا قاوسأ يف ةدع نیكاكدو ،ةعلقلا مامح  

طاَّیخلا ةمطاف ةجاحلا ع ماج : ھ عقی يدنفأ ىیحی تنب ةمطاف ةجاحلا ةنسحملا ةدیسلا ھتأشنأ ،يواَّكملا ةلحم يف عماجلا اذ  
 ،رابكلل ھقفلا سیردتب صتخت ىرخالاو ،ةبلطلا راغصل باتك ىلوالا نیتسردم ھب تقحلاو م7971 /ـھ1212 ةنس طاَّیخلا
 سأر ةلحم يف تویب ةثالثو ،نیفارصلا قوس نم نیكاكد ةعبسو ،)ركفانلا( يف ةیرق اھنم ،ةددعتم فاقوأ عماجلل تناكو
.روكلا  

سیجرج يبنلا عماج ءارقف ىلع نوتاخ ةرمح فقو : ( هرمح ةدیسلا تفقو نوتاخ )ءارمح ةجوزو ،اغأ قداص جاحلا تنب  
 يف تاوغألا عماج برقب قدنخلا ةفاح ىلع تاعقاولا نیكاكدلا عابرأ ةثالث ، يلیلجلا اشاب نیسح جاحلا ریھشلا لصوملا يلاو
 هللا يبن ةرضح عماجلا يف خبطت يتلا ةبروشلل محل ةعمج ةلیل لك ذخؤی " ناو ،سیجرج يبنلا عماج ةرامع ىلع لصوملا

 رھش نم 10 يف ةخرؤملا اھتیفقو بجومب كلذو "فیرشلا عماجلا يف نینكاسلا( ءارقفلا ىلع قرفتو )مالسلا ھیلع( سیجرج
.م 1798 /ـھ 1213   ةنس نابعش

سنوی يبنلا عماج ةیاقس ىلع : ةیلیلجلا نوتاخ سودرف فقو   ةجوز ،يلیلجلا اغآ ىیحی تنب نوتاخ سودرف ةدیسلا تینع
 يف ،ةبوتلا لت ىلع سنوی يبنلا عماج يف نیلصملل برشلل ةحلاصلا هایملا ریفوت ةلكشمب ،لصوملا يلاو )اشاب( كب نسح
 لثمی ،ةلجد رھن ئطاش نع يبسنلا هدعبو ،ةیحان نم عماجلا ھیلع عقی يذلا لتلا عافترا ناكو .لصوملا نم يقرشلا بناجلا
 ناك عماجلا ةیاقس ىلإ هایملا لیصوت نأ رھظیو .ھیف نیلماعلا نع ًالضف نیلصملاو راوزلا نم عماجلا يدصاقل ةیقیقح ةلكشم
 نوتیزلا ناتسب نم عبرلا " ةنسحملا ةدیسلا هذھ تفقو دقف اذل ،ھسفن عماجلا تادراو نم ھعفد روسیملا نم نكی مل ًالام مزلتسی
 عماج ىلإ ةلجد رھن نم لقنی يذلا ءاملا ةیاقسل ةسورحملا لصوملا ىرق نم ةقیشعاب ةیرق يف ةماعزلا ناتسبب ةریھشلا

220 ناكو ،" ھیلإ راشملا عماجلا يف نینكاسلا شیواردلاو راوزلا ةمدخلو برشلل مو  ی لك يف مالسلا ھیلع سنوی هللا يبن ةرضح
.م 1800 1215 رایآ /ـھ ش يف عفانلا فقولا اذھل اھلیجس ةنس مرحم رھ  ت

 
 ..273ص-ـھ1422-ىرقلا ما ةعماج-لوالا فقولا رمتؤم -ةفاقثلاو میلعتلا رشن يف فقولا رثا -بیطخلا رصان نب نیسای.د- 218
 .287ص-2ج-لصوملا خیرات-يج هویدلا دیعس- 219
 .288ص-قباسردصم-لصوملا خیرات-يج هویدلا دیعس-220
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نصحلا قاقز عماج ىلع هللادبع تنب نوتاخ بنیز ةیفقو : هللادبع تنب نوت قاقز عماج ىلع  اخ بنیز ةدیسلا تفقوو  
1819م /ـھ ةنس كلذو ًالماش اًریمعت ھترمعو ،ھیلع قافنإلل ةَّمَج ًافاقوأ ،لصوم 1235 لاب ةناخ  . جارسلا ةلحم يف  نصحلا

دوسالا رمع عماج ىلع نوتاخ : يریخ ةیفقو 1093 /ـھ 1091  وأ   يتنس نیب دوسألا رمع ىعدی نم عماجلا اذھ أشنأ
 تالحم نم مسالا اذھب ةفورعملا ةلحملا طسو يف ھعوقول ،)قوس رھش عماج( يمس امبرو ھیلا بسنف ،م1680-1682

ةمیدقلا لصوملا .  ،تاراقع نوتاخ ىریخ ةدیسلا ھیلع تفقوف ،لامھإلا ھباصأ عماجلا نأ دجو م1823/ـھ1239 ةنس يفو
.ججزمل ا رجآلا عطقب ةنیزم ةرانم ھیف ىنبو ،عماجلا ماسقأ ضعب ممرف ،ًایلوتم ھل تنیعو   

نوتاخلا 1789-: عماج /ـھ 1221-1204 لا يلاو مكح( يلیلجلا اشاب دمحم لصوم تنب نوتاخ میرم ناتدیسلا ھتأشنأ   

 يف امھكراشو ،م1825/ـھ1241 ةنس ،لصوملا يف ناخلا شوح ةلحم يف ،هللادبع تنب نوتاخ هللا ةبیھ اھمأو )م8061
.يلیلجلا اشاب دمحم كب نیمأ دمحم اذھ امھلمع  

ةیفوصلا دجسم ىلع ةیلیل جلا نوتاخ میر م ةیفقو : یرم ةدیسلا تینع نوتاخ م لصوملا يلاو يلیلجلا اشاب دمحأ تنب  
 يف ةخرؤملا اھتیفقو يف كلذو ،میقُملادبع دجسمب اًضیأ فرعی ناك يذلا دجسملا اذھب )م1821 -1812 /ـھ1237 -1227(

 عیر نم عفدی نأو ،اھفاقوا ىلع يلوتملا هردقی سردملل ًابتار تنیع دقف ،م1835/ـھ1251 ةنس نم ةجحلا يذ رھش طساوأ
 ةھج نم ةیقوبجلا قوس ىلعو ،ةھج نم ةیجدورابلا قوس ىلع ةلطملا ةیجابعلا ةیرصیق يف نیكاكد لمشتو ،فاقوألا كلت

.221 "نیكاسملاو ءارقفلا نم نیقحتسملا ىلع " قرفی ،اوضرقنا ام اذإف امھتیرذ ىلع عیرلا رئاس عزوی امنیب ،ىرخأ  

يرضُخلا دجسم ىلع ن وتاخ ةیقُر فق :و ا تفقو م ریھشلا يدنفأ دمحم تنب نوتاخ ةیقر ةدیسل 1861 /ـھ 1278   ةنس يفو
 ىلع ، نیرافصلا قوس يف ھكلمت يذلا ناكدلا ،لصوملا ةنیدم تالحم نم )بوخ ودبع( ةلحم يف نكاسلا ،فرصملا نباب

.ةروكذملا ةنسلا نم نابعش رھش نم  3 ؤملا اھتیفقو ةخر بجومب ،يرضخلا لیلجلادبع نب يدنفأ دومحم جاحلا دجسم حلاصم   

مامإلا ىیحی عما  :ج وطت ،لصوملا ةنیدم يحاوض نم ،روصنملا يح يف عماجلا اذھ عقی ةدیسلا ھترامعب تع ةحلاصلأ  
1968م /ـھ 1388  . ةنس لیلخ تنب ةیبھو ةجاحلا

ىفطصملا عماج : ب تعوطت دقو ، ةجاحلا ةحلاصلا ةدیسلا ھئانب لصوملا ةنیدم يحاوض نم ،ءادھشلا يح يف عماجلا اذھ عقی  
1984م /ـھ 1405 وفصلا ةیلاو  ةنس . 

يارسلا مامح دجسمل ركب دمحأ تنب ةقیدص ریمعت : ناك ،نصحلا قاقز ةل  ھسسأ يذلا نصحلا لخاد عقی اًمیدق حم يف دجسم  
 ھیلع تناكو ،هرمع نمل ةبسن )ةعبسلا فانصألا خیش( دجسمب اًضیأ فرع امك ،ھمسا بستكا ھنمو ،يارسلا نم ًابیرق لوغملا

 نأ ثبل ام مث ،]31[م1926/ـھ1345 ةنس ممر ھنأو ،م1647/ـھ1057 ةنسُ هَرَّمَع سنوی خیشلا نأ ىلإ ریشت ةیرثأ ةباتك
 دمحأ تنب ةقیدص ةدیسلا تعوطت نأ ناكف ،)اھنع هللا يضر( ةسیفن ةدیسلا ىلإ بسنی ،ھل رواجم میدق طابر لمھأ امك ،لمھأ

 ،ًانسح ًاثیثأت ھتثثأو دجسملا ءانب تداعأف ًالماش ًادیدجت ،م1985/ـھ1405 ةنس هدیدجتل هللا اھمحر لیلخ جاحلا وُّمح ركب

عفانلا لمعلا اذھب اھمایق خرؤت ةباتك نیتأشنملا نم لك ىلع تتبثو لا رازم اھتیانع تلمشو .اًضیأ ةسیفن ةدیس . 

  

اھیلع فقولاو سرادملا ءاشنإ ً:ایناث :222 

ةیعبا رلا ةسردملا : 1802 يف ،)م /ـھ 1217 ( ةنس ةافوتملا يلیلج لا لیعام سإ لصوملا يلاو تنب نوتاخ ةعبار ةدیسلا ا ھتأشنأ  

.ةمیدقلا لصوملا تالحم نم قوسراش ةلحم يف م1766/ـھ1180 ةنس ھتدیش يذلا ریبكلا اھعماج  

نیدومحملا عماج ةسردم : اج يف م نیدومحملا عم 1797 /ـ 1212ھ   ةنس يلیلجلا اشاب دمحم ریزولا ةجوز ةدیسلا اھتأشنأ
 يھو ،ةرجھلل عساتلا نرقلا ىلإ اھمدقأ ىقری ،]36[اھنم اًطوطخم 35 نامزلا ظفح بتك ةنازخ اھیلا تمضو ،ھترمع يذلا
.بدألاو بطلاو ھقفلاو فیرشلا ثیدحلاو میركلا نآرقلا تاعوضوم ىلع عزوتت  

تایِّجِحلا ةسردم : دقلا لصوملا ر دجاسملا نع ةلقتسملا سرادملا نم يھو ،می وس برق ،ةرطنقلا ةلحم يف ةسردملا هذھ عقت

 -1183( يلیلجلا اشاب حاتفلادبع لصوملا يلاو يتنبا نوتاخ ةیحتف ةجاحلا اھتخأو نوتاخ ةلداع ةجاحلا اھتأشنأ ،لصوملا يف

 
 .213ص-ـھ1422-ةیدوعسلا– ىرقلا-ما-ةعماج-لوالا-فقولا رمتؤم—-ةیعامتجالا ةایحلا ءانب يف فقولا رود -ناحدسلا هللادبع نب رصان نب هللادبع.د-221
 .176ص-ـھ1422-ةیدوعسلا– ىرقلا-ما-ةعماج-لوالا-فقولا رمتؤم—ةیفاقثلاو ةیملعلاو ةینیدلاو ةیوبرتلا بناوجلا معد يف فقولا رود-يریرحلا دمحأ دمحم هللادبع.د-222
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ـھ1241 ةنس )م1771-1769/ـھ1185 .  لكل اتصصخو ،ةبلطلا ةماقإل تارجح ةدع نم فلأتی ا°یلخاد اًمسق اھیلا اتفاضأو
 ةیطخلا بتكلاب ةینغ بتك ةنازخ اھیلا اتمض امك ءاتشلا مایأ يف عمشلا نم ةینیع تاصیصختو ،ةیرھش ةیلام ةقفن ةرجح
 ةنازخلا هذھل انیعو .كلذ ریغو ،كلفلاو ،بطلاو ،بدالاو ،وحنلاو ،ةغللاو ،ھقفلاو ،ةمكحلاو ،ثیدحلاو ،ریسفتلا يف ةردانلا
.ا°یرھش ًابتار ىضاقتیو ،اھب ةیانعلا رمأب لكوم )يجناخ بتك( ناونعب اًصاخ ًافظوم  

 ،امھنكس تیب وھو ،ًاتباث ًایعرش اًحیحص ًافقو ناكلمی ام عیر امھیتسردم ىلع قافنإلل ،ناتنسحملا ناتفقاولا تدصر دقو       
 هذھ باحر يف امھتافو دنع امھنفدب اتیصوأ امھنا .ھلھأل امھریدقتو ملعلل امھبح نم غلبو ،ضیبلا باب مامحب ریھشلا مامحلاو
 هذھ بارخلا باصأ دقلو ،بتكلا ةنازخ ىلإ اھنم لخدی يتلا ةرجحلا لخاد ،بنج ىلإ ًابنج اتنفد امھنإف لعفلابو ،ةسردملا

اھنم تعطتقا ماسقأ يف رسألا ضعب تنكسو ،ترجھو ةسردملا . 

ةینامعنلا ةسردملا : ئاع ةدیسلا م تنب نوتاخ ةش اشاب نامیلس لصوملا يلاو 1797 /ـھ 1212   ةنس اھئاشنإ يف تكراش
 انیعو ،لصوملا تالحم نم ةناخ جارسلا ةلحم يف )دعب امیف اشاب( كب نامعن اھوخأو ،ھتدیش يذلا عماجلا يف عقتو ،يلیلجلا
 كلت يف ةریبك ةصح ةشئاع ةدیسلل تناكو ،ةدیدع تاراقع نم عماجلا ىلع هافقو امم اھیلع قافنإلا العجو ،اًسردم اھیف
 ةغللاو ھقفلاو ثیدحلاو دئاقعلا يف بتكلا نم ةرفاو ةلمج ىلع توتحا بتك ةنازخ امھتسردم ىلإ نافقاولا مضو.فاقوألا
 يف ةماعلا فاقوألا ةبتكم ىلإ ًاعیمج تلآ ،اًطوطخم ًاباتك )55( مویلا اھنم يقب ،كلذ ریغو كلفلاو خیراتلاو بدألاو قطنملاو
.لصوملا  

ناتینسحلا ناتسردملا : كراش اھنأ يلیلجلا اغأ ىیحی تنب نوتاخ سو اھجوز ت ناك يذلا( كب نسح درف ةدیسلا تا ربم نم
 رشع ثلاثلا نرقلا نابا لصوملا يف سرادملا مھأ ىدحإ ءاشنإ يف يلیلجلا اشاب نیسح جاحلا نب )دعب امیف لصوملا ىلع ایلاو

روكذملا اھجوز ىلإ ةبسن ةینسحلا ةسردملاب ةفورعملا يھو .)يدالیملا رشع عساتلا( يرجھلا .  

 مولع سیردت لجأل" ىلوألا ،اھتاذب نیتمئاق نیتسردم ةیفقولا امھتدع ،نیلصفنم نیمسق نم فلأتت ةسردملا تناكو        
 نآرقلا رودب -اھتعیبط ثیح نم- ھبشأ ،ةریخألا نوكتف ،"دیوجتلاو ةءارقلا سیردت لجأل" ىرخألاو "ةیلقعلاو ةیلقنلا

ةطیسولا ةیمالسإلا روصعلا يف ترھظ يتلا ،میركلا نآرقلا مولعب ةصصختملا . 

 ،ھقفلاو ،ثیدحلاو ةءارقلاو ریسفتلا يف ،بتكلا نم ةرفاو ةلمج ىلع توتحا ،ةریبك بتك ةنازخ امھتسردمب اقحلأو     
 يأ ،ةداجلا بتكب فرعی امع ًالضف ،بطلاو ،رعشلا نیواودو بدألاو ةغللاو ،دئاقعلاو ،ظعاوملاو ،فوصتلاو ،ھلوصأو

ةصاخ هرجح ملع بلاط لكل العجو اھیلإ امو ةسدنھلاو قطنملاو وحنلا لمشتو ،ةتحبلا ةیسردملا بتكلا . 

يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ،ةیفاكلا بتاورلا ،ةبلطللو ،ةسرد  ملا هذھ يف نیلماعلا عیمجل ابترو : 

ةیلقنلاو ةیلقعلا مولعلا سردم  .ا°یموی ةغاص 120   

ةءارقلا ملع سردم .ا°یموی ةغاص 80   

28 )ةبتكملا نیمأ( ةناخ بتكلا رادیلك .ا°یموی ةغاص   

4 )نداسلا( نفدملا رادیلك .ا°یموی تاغاص   

8 نیفقاولا حورل نآرقلا نم ءزج يلات .ا°یموی تاغاص   

20 )ةیاقسلا( لیبسلا مداخ .ا°یموی ةغاص   

بلاط لكل .ا°یموی تاغاص 8   

24 ةسردملا )باوب( يجباق .ا°یموی ةغاص   

)برشلا ءام( ةناخ لیبس ءام .ا°یموی ةغاص 360   

م1816/ـھ1232 ةنس نابعش ةرغ يف ةیفقولا تلجسو . 

 ،ةفلتخم ةیمیلعت تاسسؤم اھانب تلغشو ،ةبقاعتم ًالایجأ لصوملا يف ملعلا ةبلطل الھنم تثبل دقف اھسفن ةسردملا امأ          
 ةطسوتم ،ةینیدلا ةیلصیفلا ةطسوتملا ،ةیفقولا ةیلصیفلا ةسردملا ،ةیلصیفلا ةسردملا ،ةیمالسإلا ةسردملا :يلاوتلا ىلع يھ
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 ةعقاولا ةدملا لالخ نم كلذو ،ةیمالسإلا فاقوألا ةیئادتبا ،ةینیدلا ةسردملا ،ةینیدلا ةیدادعإلا داشرإلا ةسردم ،ةینیدلا داشرإلا

م1973-1924 يتنس نیب . 

ر نم اًمسق ،لصوملا يف ةی " ھتفقوأ ام عی عبارلا ةلحم ة نكس نم ،كب بیجن نب كب میھاربإ تنب نوتاخ میرم ةدیسلا تفقوأ 
 بجومب "ةروكذملا ةنیدملا تالحم نم ةشوقنملا ةلحم يف عقاولا ةدقارعلا دجسم يف ةنئاكلا ةسردملا يف اًسردم نوكی نم لكل
.ءاملعلاو ملعلا نأش عفر يف اھتبغر كلذب ترھظأف ،م1911/ـھ1329 ةنس رخآلا يدامج رھش نم 20 ةخرؤملا اھتیفقو  

نوتاخ ةیحتف ةس ردم : یلس تنب تفقوو ،اھمساب تفرع لصوملا ةنیدم يف ةسردم اغأ نام نوتاخ ةیحتف ةدیسلا تأشنأ 
 نم عبُّرلا رُشع يلوتملل تطرشو ،ةقیتعلا ةیخوبابلا ةیرصیق يف ةعقاولا ناكدلاو ،ھعباوتو  طشلا ناخ نم اھتصح اھترادإل

نس ناضمر ة فنإلل يقابلا تصصخ امنیب ، مزاول ىلع قا كلذو ،ةسردملا لئاوا ةخرؤملا اھتیفقو يف 223 فقولا ةلغ
.م1855 رایا/ـھ1271  

نوتاخلا ةسردم : نب نوتاخ میرم ناتدیسلا اھتأشنأ يف ،هللادبع تنب نوتاخ هللا ةبیھ اھمأو ،يلیلجلا اشاب دمحم لصوملا يلاو ت

 نب كب نیمأ دمحم كلذ يف امھكراشو .م1825/ـھ1241 ةنس نوتاخلا عماجب فرعو ،لصوملا يف هاتدیش يذلا عماجلا

ھیلإ ةبسن ةینیمألاب ةسردملا تفرعف.يلیلجلا اشاب دمحم .  دئاقعلاو ثیدحلاو ریسفتلا يف ابتك توح بتكلل ةنازخ اھیلإ امضو

 فاقوألا ةبتكم ىلإ بتكلا هذھ تلآ دقو ،اًطوطخم ًاباتك )64( نآلا اھنم يقب .ةفلتخم ةیسردم بتكو ،بدألاو ھلوصأو ھقفلاو
.لصوملا يف ةماعلا  

غئاصلا لع ةبیصغ نوتاخ ءامسأ ةیفق ةسردم ى :و  دمحم نب يبلج نمحرلادبع رجاتلا اھسسؤم ىلإ ةسردملا هذھ بسنت

 ةنازخ اھب قحلا دقو ،ةمیدقلا لصوملا ةنیدم تالحم نم میھاربإ مامإلا ةلحم يف عقت يھو ،م1834/ـھ1250 ةنس غئاصلا
.تاطوطخملا ر داون نم تائملا يوحت ةریبك  

 برق ریبكلا تفجلا ناخ يف اھصصح ةبیصغ نمحرلادبع تنب نوتاخ ءامسأ ةدیسلا تفقو م1882/ـھ1300 ةنس يفو       
 اھتالمتشم ةمولعملا غئاصلا دمحم نب يبلج نمحرلادبع ةسردمب ةروھشملا ةسردملا حلاصم ىلع " رسجلا باب قوس
 ةسردملا فیراصم دعب ءيش لضف اذإف ،ةیرورضلا اھمزاول رئاسو اھریمعت نم میھاربإ مامإ ةلحم يف ةعقاولا ،اھدودحو

ربلا هوجو ىلع مسقی ،ةروكذملا ". 

  

ةماعلا ةیعامتجالا ةمدخلا ھجوأ ضعبو نیكاسملاو ءارقفلا ى لع قافنإلل فاقوألا فقو :اثلاث : 

ءارقفلا ىلع ةیلیلجلا نوتاخ ةیحتف ةیفقو : اغآ دیبع تنب نوتاخ ةیحتف ةدیسلا تعس  ىلإ يلیلجلا ةیانعلا ءارقفلا نوؤشب  
 ریھشلا ناخلا" يفو "ةلجد رھن ىلع عقاولا ناخلا" يف اھصصح ضعب ضرغلا اذھل تفقوف ،لصوملا اھتنیدم يف نیكاسملاو
 ةنیدم يف اھل نیتاسبو ،دیدجلا باب ھناخ ةوھقو ،مامإلا ةوھقو ،اغأ دیبع مامحو ةلیجرت برق ةعقاولا ىحرلاو "اغأ دیبع ناخب

لصومل  .ا

 اھعیر فرصی ،تافقسم نمثلاب يرتشیل لاومألا نم ھكرتت ام ثلث عم ةینكسلا اھتاراقع نم ھكلمت ام ثلث عیبب تصوأو       
 ةنس ةرخآلا يدامج طساوأ يف ةخرؤملا اھتیفقو بجومب كلذ ،نیكاسملاو ءارقفلا نم نیقحتسملا ىلع ةنس لك يف

.م1789 طابش/ـھ1204  

ءارقف لا ىلع اغأ سن وی تنب نوتاخ بنیز فقو : غأ سنوی غلابم صیصخت ىلإ ا جاحلا تنب نوتاخ بنیز ةدیسلا تعس   و
.نیعطقنملا ءارقفلا لھاك ن ع فیفختلل لصوملا ةنیدم يف اھتدصر فاقوأ نم ةریبك  

 تفقو م1813/ـھ1229 ةنس ةجحلا يذ رھش نم 6 يفف ،لیبنلا ضرغلا اذھل ءاخس تایفقولا رثكأ نم دعت ةیفقو يفو       
 ىحرو ،ةیراجت تاناخو ،مامح :لمشتو ةیداصتقالا ةنیدملا قفارم نم دیدعلا يف صصح نم اھدی تحت ام ةنسحملا ةدیسلا
 ،ةنیدملا جراخ ناتسبو ،ةفلتخم قاوسا يف ةریثك نیكاكدو ،تایرصیقو ،يھاقمو ،رصوخلا رھن ىلع تخوبیاب ةیرق برق

ع ،ةریثك ءارقفلا نم لصوملا نكسی نم ىل  ،ىرخأ ةیداصتقا تآشنمو هذھ تادراو قفنت نأ تطرشو يھو ،قفارملا
.نیعطقنم لا  

 
 .56ص-فقولا تابثال ةیئارجالا لوصالا-نینخ لآ دمحم نب هللادبع -223
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نیكاسملاو ءارقفلا ىلع نوتاخ ةجیدخ ةدیسلا فقو : ةجیدخ ةدیسلا تفقو  يف مھسأ نم ھكلمت ام اغأ قداص جاحلا تنب   
 ءارش ،هوجولا هذھ لمشتو ،م1816/ـھ1232 ةنس ریخلا هوجو ضعب ىلع لصوملا ةنیدم يف ةیداصتقالا تآشنملا نم ددع
 نیقحتسملا ىلع" يقابلا قافناو ،برشلا هایم ریفوتو ،حیوارتلل ناضمر يلایل يف عومشلا داقیإو ،ىحضألا دیع يف يحاضالا

."نیكاسملاو ءارقفل ا نم  

ریخلا هوجو ىلع نمحرلادبع تنب نوتاخ ةلداع فقو : 1817 نوتاخ ةلداع ةدیسلا تفقو م /ـھ 1233   ةرخآلا يدامج يفو
 ىلع قفنتل اھنم نیتجرخم نیناكد عم لصوملاب نادیملا قوس يف عقاولا ىھقملا يف مھسأ نم ھكلمت ام اغأ نمحرلادبع تنب
 ،ةعمج ةلیل لك يف برشلا هایم ریفوتو ،ىحضألا دایعأ يف ةیحضتلا يھو ،اھتیفقو يف اھتددح يتلا ریخلا ھجوأ ضعب

. نی قحتسملاو نی كاسملاو ءارقفلا ىلع ىقبتی ام قیرفتو ،میركلا نآرقلا ةءارقو  

لصوملا يف ءارقفلا ىلع نوتاخ ھلدع  و نوتاخ ھمسا اھتمیركو نوتاخ ةرمح ةجاحلا ةیفقو  :  نوتاخ ةرمح ةجاحلا تفقو

 لصوملا يلاو ]60[يلیلجلا اشاب هللا دعس يتنب نوتاخ )ھلداع( ھلدعو نوتاخ )ءامسا( ھمسأ اھیتمیركو ،اغأ قداص جاحلا تنب
 نھضارقنا دعبو ،تایقابلا ىلإ اھبیصن عجری ،ةدحاو تیفوت ام اذاو ،نھسفنأ ىلع ةّرادلا فاقوألا نم ةریبك ةلمج ،قباسلا

ملعلا ةبلطو نیكاسملاو ءار قفلا نم نیقحتسملا ىلإ فوقولا عجرت " ًاعیمج  

 ةیرق يف ناتسبو ،اھتحت نیبادرس عم )بوخ ودبع( ةلحم يف ةناخ ةوھقو   ةیرصیق ناكد نم تایفقولا هذھ فلأتتو      
 فصن نم رثكاو ،اھراجشأو ،اھرئب عم ،اھسفن ةیرقلا يف ىرخأو ،كانھ اھراجشأو ،رئب عم ،تانبلا ناتسبب فرعت ىونین
 نیكاكدو ،يجناتسبلا رصقو ،راجشأو ،رئب عم ،ةدلبلا نم ةلبقلا فرط يف ةنئاكلا اشاب هللا دعس ناتسبب ةفورعملا ناتسبلا
 ،اھجراخ نیكاكد ةثالث عم نیجارسلا ةیرصیق يثلث يف فصنلا نم رثكأو ،دوھیلا ةلحم يف ةرصعملا قوف تیبو ةرصعمو
 يف عقاولا كلملا فصن نم رثكأو ،رصوخلا رھن ىلع ناتسب نم مسقو ،ةعلقلا نادیم يف ةعقاولا ةنایرطملا ةیرصیق فصنو
 نمو ،اغأ دیبع ناخ نمو ،ھل قصالملا لیسفلاو ،يدنفأ يلع ناتسب يف ةفلتخم صصحو ،ةمحرلا ھیلع دمحم خیشلا ةلحم
 ةدعقلا يذ طساوأ يف ةخرؤملا نھتیفقو بجومب كلذو ،ھجراخ ةعقاولا ةرصعملاو ،ةعبسلا ]فانصألا[ خیش ناخ

.م1828 ناریزح/ـھ1244  

ریخلا هوجو ىلع اغأ نامعن تنب نوتاخ ةجیدخ فقو :   ةنس ،اغأ نامعن جاحلا تنب نوتاخ ةجیدخ ةدیسلا تكراش
 ،اھعباوتو كرمكلاو طشلا ناخ يف امھتصح فقو يف ،اغأ قداص جاحلا نب اغآ نیسح جاحلا اھجوز م1828/ـھ1244

 قافنإلاو ،ىحضالا دیع يف يحاضألا ءارش لمشتو ،ربلاو ریخلا ھجوأ ىلع ،لصوملا ةنیدم يف ،ھعباوتو اغأ دیبع ناخو

ماتیالاو لمارألاو نیكاسملاو ءارقفلا نم نیقحتسملا" ىلع ". 

 نادیم يف اھل نیناكد عم ،نیروكذملا نیناخلا نم اھتصح ،م1839/ـھ1255 ةنس ةدرفنم تفقوف ةدیسلا هذھ تداع مث        
 میدقت نع الضف - لمشتو ،ةھباشملا ریخلا ھجوأ ىلع ،لصوملا يف ریبكلا قوسلا يفو ،كرمكلا قصلب ،رسجلا باب
 دصقی( فارشألاو ردقلا يلایل يف نیكاسملاو ءارقفلا ماعطإو حیوارتلا ةالص لجأل ناضمر يلایل يف عمشلا داقیإ - يحاضألا
. "نیكاسملاو ءارقفلا نم نیقحتسملا ىلع" يقابلا قافنإو ،يلایللا هذھ يف برشلا هایم ریفوتو ،)ةفرشملا مایألا  

ءارقفلا ىلع نوتاخ ةلدع فقو :  ةلحم ةنكس نم ،يدنفأ دیبع دیسلا نب يدنفأ دمحأ تنب نوتاخ )ةلداع( ھلدع ةدیسلا تفقوو
 ةلحم يف ھكلمت يذلا ناكدلا ةلغ فرصت نا اًضیأ تصوأو ،نیكاسملاو ءارقفلل ،اھتافو دعب ،اھلام ثلث ،لصوملا يف يواكملا

.م 1882 19  لولیأ /ـھ 1300 16  ةدعقلا يذ فلا ىلع ةناخ جارسلا يف ةخرؤملا اھتیفقو بجومب ،نیكاسملاو ءارق  

ءارقفلا ىلع كب دمحأ تنب نوتاخ میرم ةیفقو : نب نوتاخ م ةنكس نم ،هللادبع نب يكب يآلا كب دمحأ ت یرم  ةدیسلا تفقوو
 ءارقفلل روكذملا فقولا عجری " مھضارقنا دعبو ،اھتلحم ناكس ضعب ىلع اھراد ،لصوملا يف دیشمج عماج ةلحم

. م 1886 24  راذآ /ـھ 1304 27  ةنس ةرخآلا ىدامج   يف ةخرؤملا اھتیفقو بجومب "نیكاسملاو

 

 

ءارق فلاو ربلا لام  عأ ىلع يحتف تنب ةلود ةیفقو : نیسای نب  ةلحم ةنكس نم ،غابصلا   يحتف جاحلا تنب ةلود ةدیسلا تفقوو
 يارسلا باب ةلحم يف ىرخأ راد نم ھكلمت يذلا عئاشلا فصنلاو ،ریغصلا قوس ةلحم يف اھل اراد ،لصوملا يف يبنلا باب

-  ،سانلا ظِعی نم ىلع دعب  هریمعت  - ا ة فقول لغ نم قفُنی نأ تطرش ذإ  ،ریخلاو ربلا لامعأ ىلع ،لصوملا ةنیدم تالحم نم
تاوغألا عماج ي  ھسفن رھشلا يف يرتشت نأو .ماع لك نم ناضمر رھش لالخ يف نادقوت ناتعمش ف نآرقلا  ئراق ىلعو
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 ءارقفلا ىلع" ةلغلا نم يقبتملا مسقی نأ ىلع ،ىحضألا دیع يف ناتیحضأو ،"دجاسملاو عماوجلا نم جاتحملا لحملا"
.م 1893 16  راذآ /ـھ 1310 28  نابعش اھتیفقو بج  يف ةخرؤملا ومب   "نیكاسملاو

ءارقفلا ىلع يتفملا يلع تنب ةجّودَخ ة یفقو : )ةجیدخ( ةجّودخ ةدیسلا تفقوو  يف ةنكاسلا ،يدنفأ دمحأ نب يتفملا يلع تنب  
 مساوملا يف نیكاسملاو ءارقفلا ىلع" نیفارصلا قوس يف نئاكلا ناكدلا يف ةعئاشلا اھتصح ،لصوملا يف دیشمج عماج ةلحم

.م 1892 20  لولیأ /ـھ 1315 يف ةخرؤم 25  رفص لا اھتیفقو بجومب "فارشألا مایألاو  

 نأ تطرشو ،ةمتعلا قوس يف امھیناثو ،ةناخ جارسلا ةلحم يف امھلوأ ،نیرخآ نیناكد يف ةعئاشلا اھتصح تفقوو        
 فصن ىطعتف يناثلا امأ ،"نیكاسملاو ءارقفلا ىلإ " ىطعت مھضارقنا دعبو ،اھتیرذو اھتلحم ءاسن ىدحإ ىلإ لوألا ةلغ يطعت

 رفص 17 يف ةخرؤملا ةیفقولا بجومب كلذو ،ھسفن فقولا ىلع نیلوتملا ىلإ رخآلا فصنلاو "نیكاسملاو ءارقفلا "ىلإ ھتلغ
.م1898 ناریزح 28/ـھ1317  

ءارقفلا ىلع دیحو تنب ةمطاف ةیفقو : حم يف ةنئاكلا يف نیدلا نوع مامأ ةل آ دیحو تنب ةمطاف ةدیسلا تفقوو رادلا اغ  
 ىلع م1193 لوالا نیرشت 12/ـھ1350 ةنس ىلوالا يدامج 30 يف ةخرؤملا اھتیفقو يف تطرشو ،هللا ةبسح لصوملا
 )ةكنت( يلوتملا عاتبی ناو .نیكاسملاو ءارقفلا ىلع اھموحل عزویو نأضلا نم نیشبك " ىحضأ دیع لك يف عاتبی نا يلوتملا
 لاملا نم ًافلس ةفقاولا هذھ تصصخ امك "حیوارتلاو ءاشعلا ةالص ءانثأ ءاش دجسم يأ ةرادإل ناضمر رھش يف ةدحاو زاك
 ھلدعی ناتك اًعارذ نورشعو ةسمخو اًماخ اًعارذ نورشعو ةسمخ يلوتملا عاتبی ةنس لك نم ءاتشلا ءدب يفو " ءارقفلا ىلع
 عیر نم هدنع ىقبی ام ردقب ،زبخ عم ةوالحو ًابنع مسوملا بسح عاتبیو .ةوسكلل نیجاتحملا ىلع اھعزوی )ناصمق( اصیمق

.ءارقفلا ىلع كلذ عزویو   ،رادلا

ءارقفلا ىلع فارصلا ةلیثم ةیفقو : دیسلا تفقو ریغصلا قوس ةلحم يف ةنئاكلا اھراد فارصلا فیطللادبع تنب ةلیثم ة  
 يرتشی نأ ىلع ،اھیخأ ىلإ عبرلاو ،اھتمدخ ىلإ عبرلا فصنو فقولا عیر عبر تلعجف ،ریخلا نم هوجو ىلع لصوملاب
 يرتشیو ،ةنس لك نم ىحضألا دیع موی لوأ يف ىحضتو ،شابكأ ةعبرأو ،ناترقب ةنس لك يف يقابلا عبرلا فصنو عبرلاب
 ىلع عزوت ةوالقب ةینیصو ،نیكاسملاو ءارقفلل كلذ يطعیو تاءابع ةرشعو ناصمق ةرشع ةنس لك ،ءاتشلا لصف يف

.م 1947 یأ لول  9 /ـھ 1366 24  لاوش مب كلذو ،ةنس ةخرؤملا اھتیفقو بجو لك نم ناض  مر يف نیمئاصلا  

 يف يحاضألا ءارش اھنم ،ریخلا ھجوأ ىلع قافنإلل ةریثكلا فاقوألا فقو ىلإ ةأرملا تعس ،ةیعامتجالا ةمدخلا لاجم يفو
 بسحب مھتوسكو ماتیألاو لمارألاو نیكاسملا ماعطإو ،اھیف برشلا هایم ریفوتو ،دجاسملا ةءاضإل عمشلا داقیإو ،دایعألا

.224 ریخلا ھجوأ نم كلذ ریغو ،ةنسلا لوصف   

 نابإ ،اھعمتجمل ةماعلا تامدخلا میدقت يف ةأرملا رودل دئاسلا میوقتلا يف رظنلا ةداعإب ریدج رمأ وھل ،هذھك لامعأ دصر نإ
.ناكم لك يف فرشملا رودلا اذھ ءالجتسا يف نیثحابلل اًزفحم مدقی وھو ،ةیضاملا روصعلا  

 

ثلاثلا بلطملا  

مھاسملا فقولا  

ً)اجذومن(تاریخلا لعف ةیعمج  

 ال انھو ً،انیعمً افقو نوئشنی مھنم ددع عمجتب نوكی دق ھنأو ،دارفألا لبق نم ئشنملا فقولا ىلإ فقولا ماسقأ يف انرشأ      
جذومن انیدلو ، الً ایلمعً ا ظعاوم الوً ایباطخ 225 ھب مھاسی ام ردقب نوكی امنإو ،ةمات ةیكلم دحاو صخشلً اكولمم فقولا نوكی

 ءاوس لكلاو ،لصوملا ةنیدم يف نیریخلا نم ددع دوھجب ةیعمجلا تسسُ أ ،قرولا ىلع راكفأو لامعأ ریطست الو ،ةیمالك
.قیفوت هللادعس روتكدلا وھو لصوملا مالعأ دحأ اھیف ماعلا فرشملا نأ الإ ،اندنع  

 ھیجوت دیری ام بسحو دییقت نود ةیلاملا ھتردقمو ھتقاط بسح ٌلك ،نینسحملا تاعربتب مھاسم عورشم میظنتب تماقو       
 ةیلالغتسالاو ةیلامعتسالاو ؛ةیریخلا فاقوألا عاونا لك لمشت ةعونتم تاطاشن لذب ىلع ةیعمجلا لمع موقیو ،ھعربت
  ،ماعلا فقولا ىلع ھعیر دوعی يرامثتسا لباقمب تارودلا حتفتو ،لالغتسالاو لامعتسالل نكسلا حنمت يھف ،ةیرامثتسالاو

 
 .)13رادصالا(رقفلا ةحفاكم– دوعس كلملا ةعماج 224
 .29ص-ةیفقولا تاكرشلا-انھملا نمحرلادبع نب دلاخ.د -225
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 دئاع ققحتیس ،تایجیتارتسالا هذھ عابتا ةلاح يفو . لضفأ ةایح ققحتو ةمادتساوً انزاوتوً اومن قئاللا لمعلا تایجیتارتساو
:227 يتأی ام قفو ىلعو: 226 ءارقفلل يلعف  

.ماتیألاو لمارألا ةلافك عورشم :الوأ  

 فلأ نورشعو ةینامث )28000(اھتحت يوضنی ،ةففعتم ةلئاع)7250( ةلافكب مھاسملا يفقولا عورشملا لفكت         
.مھصخی ءيش لكبو ةیعمجلا ھب تلفكت ، 228 ًامیت  ی

 ؛ھتلافكب عربتملا لفاكلاو ،میتیلا تانایب ھیف نودت تامولعم جذومن بجومب ةیمسرلا تالجسلا يف میتیلا لیجست أدبیو      
 ام وأ ً،ایرھش يقارع رانید )50000-25000(نیب ام میتیلا لفاك مھس َرُِدقو ،ھلفاكو میتیلا نیب كرتشم جذومن انیدل نوكیف
.ثحبلا قحلم يف )1(مقر جذومنلا ىلع عالطالا نكمیو ً،ایرھش رالود )40-20(لداعی  

:229 ماتیألا میلعت عورشم ً:ایناث  

.ماتیألا لافطألا سیردتل ةیدیھمت ةضور ءانب عورشمب ةیعمجلا تماق  

 دحاولا مھسلا ةمیقب مھسلا ماظن قفو ىلع ،فقولل ةدئاعلا ةینكسلا تاعمجملا يف لافطألل ةیئادتبا ةسردم ءانب
.مھس فصن ءارش بغارللو ،يكیرمأ رالود ةئامعبرا )400(=لداعیو يقارع رانید فلا ةئامسمخ)500000(  

 )02500( هردق يزمر لباقمب ؛عوبسألا يف مایأ )3( يلمع عقاوبو ؛دحاو رھش ةدمل ةطایخلا میلعتل ةیرامثتسا ةرود حتف
ً.اناجم ةرودلا يف تاكرتشملا تامیتیللو ،رانید فلأ نورشعو ةسمخ  

.)2(قحلم ةعجارم نكمی ،ةیسردملا بئاقحلا عم ةلماك لافطألل ةساردلا تامزلتسم نیمأت  

:ماعطإلا عورشم ً:اثلاث  

 امك عورشملا تادرفم لثمتتو ؛يلالغتسالا فقولا ھیفو ؛يرامثتسالا يراجتلا فقولا ھیف بناوجلا ددعتم عورشملا اذھو    
:يتأی  

.ةددعتملا ھلصافمب فقولا ةمدخل ھعیر صصخملاو )3 مقر ةروص( يریخلا قوسلا حتف  

،)4 مقر ةروص(ةسیئرلا ةیئاذغلا داوملا نم ةددعتم تادرفم لمشتو ،ةیئاذغلا ناضمر ةلس  

.رانید فلا نورشعو ةسمخ)25000( اھتمیقو  

.رالود)4(=رانید)5000(ھیف مھسلا ةمیقو ،مئاصلا راطفإ ةبجو  

.ءارقفلا ىلع عزوت ،رانید فلا نوسمخو ةئامثالث)350000(دودح يف مھسلا ةمیقو ،ةیحضألا موحل عیزوت  

:ایقسلا عورشم ً:اع بار  

:لثمتی ةیفقولا ةیعمجلا دھج ناكو ،ناكسلا ةاناعم ةیلحملا ةرادإلا لھاجتت يتلا نكامألا يف عورشملا اذھو  

.)5 مقر ةروص( ،هایملا تاكبش اھلصت مل يتلا ةینكسلا تالحملا يف ،هایملا رابآ رفح  

.)6 مقر ةروص(،ناكسلا ىلع ةیضوحلا تارایسلا ةطساوب هایملا عیزوت  

10 ھیف زھجی ،رالود) (لداعی ام وأ رانید فلأ نورشعو ةسمخ ) 25000 ( ھیف مھسلا ةمیقو ،ماتیالا ةوسك عورشم ً:اسماخ 
(. 7 230 مقر ةروص(، ًاناجمو ةمزاللا سبالملاب ماتیألا  ھب ةقئاللاو  

(. مقر ةروص(     ،)طسبلا( ةیضرألا تاشورفملاو تایناطبلا عیزوتب 8و9 :ةیوتش  لا ةئفدت لا عورشم ً:اسداس  

 
 .2003ةنسل)91(ةرودلا-رقفلا نم صالخلا-يلودلا لمعلا رمتؤم  -226
 .4ص-ةیفقولا ةدایرلا - نامل ریسیت يماس.د-227
 .)2019-ناریزح-11( خیراتب ةثدحم ةیئاصحإلا هذھ -228
 .ةیمیلعتلا ةیفقولا تاجتنملا-يلیفغلا روصنم نب هللادبع.د-229
 .تیوكلا-ةیملاعلا ةمحرلا تاعورشم لیلد-230
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:ـب لثمتیو )ىضرملا ةناعا مسق( :يبطلا يفقولا عورشملا :ً اعباس  

 مایقلا ىلع قفاوو ً،اناجم لمارألاو ماتیألا ةنیاعم عم )يرامثتسا فقو( ةلدتعم روجأب ةلماكتم ةیجالع تادحوو تادایع حتف
   .)10 مقر ةروص(.ىلاعت T ةبسح لیلقلاب اوضر نیذلا نیریخلا ءابطألا نم ددع اھیلع

.فقولا ىلع اھعیر دوعیو ةبسانم راعسأبو ةیلدیص حتف  

 عرصلا ىضرمو ً،اضیرم)150(مھددعو ناطرسلا ىضرم نم ضیرم لكل ،رانید فلأ نیسمخ )50000( غلبمب ةمھاسملا
.ةیحارجلا تایلمعلا ىضرمو ،يولكلا زجعلاو ایمیسالثلاو  

:ناكسإلا عورشم :انماث  ةیملعلا ةیمھألا نم عورشملا اذھو ةنیدم يف ةینفلاو ةیملعلا تاءافكلا ىلعأ ىلإ دنسُ أ ثیحب ةیلمعلاو
 ،لصوملا ةعماج يف ةسدنھلا مسق سیئر يرمعلا فسوی دمحأ ،سدنھملا روتكدلا خألا لبق نم رشابم فارشإب ناكو لصوملا
:ىلع ناكسإلا عورشم لمع نمضتیو  

500000 لداعی امب ؛رانید فلأ ةئامسمخ ) ( ـب مھسلا :لالغتسالاو لامعتسالا ةیفقو ةینكس تاعمجم ءانب  ةمیق دیدحت
:يتأی ام ةینفلا رداوكلا دوھجب تأشنأو زیمتم ناكم يف ضرأ ةعطق ىلع لوصحلاب ةیعمجلا تماقو ،رالود)400(  

ش ) بترم قلغم عمجمو مرتحم قئال نكسب ةلماكتم ةینكس ةق 47) ما مضو ، حرألا ةلص عمجم ھیلع قلطأو لوألا عمجملا
 ھیف نكسلل ةقحتسملا لئاوعلا ىلع عزوت لافطألل ةضورو ،لئاوعلا لمعل لغشمو عماج عم ةیویحلا ھقفارم ةفاكب ،طبضنمو
.)11 مقر ةروص(ةلئاعلل ةیداملا لاوحألا میقتست ىتح مھتیاعرو  

با ةسردمو عماج عم ،ةزیمتم ةینكس ةقطنم يفو ةیویحلا اھقفارم ة ةیئادت فاك عم ة  ةینكس قش ) 112 ( عقاوب يناثلا عمجملا
.)12 مقر ةروص(  

.ةینكس ةقش ) 50 ( مضیو ءاشنإلا روط ثلاثلا عمجملا   

27 ةفرغ اھیف عبرم رتم) ( ةحاسم تاذ تسالبو ةیندعم )نافرك( تویب ءاشنإب ةیعمجلا تماق ةمظتنم ،ةیكی :تقؤملا ناكسإلا 
 نوسمخو ناتئام)002500(هرادقم مھسب .تالمتشمو نیتفرغ تاذ ،عبرم رتم)36(ةحاسمب ىرخأو ،تالمتشمو ةلاصو
.)13ةروص(.رالود)200(لداعی امب ، رانید فلا  

وملا يف ةیركس دیرشت ىلإ ىدأ امم لص علا تایلمعلا ةجیتن ةمدھملا رودلا رامعإ عورشم حر طب ةیعمجلا تماقو  :رامعإلا
 تدیعُ أ ثیحب ،ىلوألا ةلحرملا يفً اراد )250( رامعإب نیریخلا دوھجبو يسدنھلاو ينفلا رداكلا فارشإبو تماقف ،نییالملا
  .)14 مقر ةروص (،ةیناثلا ةلمحلاب ترشابو ،تناك امم لضفأب

 

ةمتاخلا  

 بناجلا ىلع ثحبلا دامتعال كلذو ثحبلا يف ةمدختسملا رداصملا ةلقب زاتما يذلا ثحبلا لامكإب انیلع ىلاعت هللا ّنَم نا دعب
.ھھباشی امو ھنیب قراوفلاو ،هدصاقمو ھتیعورشمو فقولا میھافم ھیف انجلاع انعم رم امك ثحبلاو ، يلمعلا يقیبطتلا  

 فییكتلا انیطعأو ةمھاسملا ةكرشلا لثامی وھ مھنیب امیف كرتشملا دارفألا فقو نأ انلقو ،فقولا ماسقأ ىلإ ثحبلا قرطتو
 روظنملا قفو ىلع رمألا انجلاعو ،يكرتلاو يقارعلا يندملا نوناقلا قفو ىلع ةیمكحلا ةیصخشلا ھحنمو فقولل ينوناقلا
.ةیلدعلا ماكحألا ةلجمو يھقفلا  

 مث، ةیریخ عیراشمب تماق ،ةیلصوم ةیصخش انذخأو ،ایكرتو قارعلا يف راثآ اھل ةیملاع ةیصخش انذخأ ،ثلاثلا ثحبملا يفو
 دوھجبو ،دجبً ارئاس ناك ينامثعلا دھعلا يف ةفاقثلاو ملعلا نأ ةروص انتطعأ يتلاو لصوملا يف ةیئاسنلا تایفقولا انذخأ
 اذھو ، اھتجح عم ةیفقو لكو كلذب دھشت نھفاقوأو ءاملعلاو ملعللً امعد سانلا لئاوأ نم نك لصوملا ءاسن نا نیبتو ،نیریخلا
.فوؤر مالسلادبع دامع .د خرؤملا يقارعلا ةمالعلل ثحب نم هانسبتقا عوضوملا  

 لعف ةیعمج اھب تمھاس يتلا ةریخلا دوھجلا انل تحضوت اھیلع نیفرشملا ةداسلا نم ماھسإبو اھیلع انعلطا ةینادیم ةسارد يفو
 ةیعمجلا سیئر دوھجبو لصوملا ةنیدمل ةیلحملا ةرادالا ىلع قوفتتو قوفت ةیناكمإبو ،فقولا ھجوأ لكب لصوملا يف تاریخلا
.ىلاعت هللا دنع مھلضف ركذی ریثك مھریغو يرمعلا دمحأ سدنھملا روتكدلاو قیفوت هللادعس روتكدلا  
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 لك انقثوو ، يلمعلا بناجلا ىلع انزكر امنإو ؛ثحبلا يف يغالبلا ءاشنإلاو ،يوعدلا باطخلا ىلع دمتعن مل ثحبلا يفو
.فقولا يف ةرقف لكل ةمھاسملا ةمیق عم دمتعملا يفقولا عورشملل ةیقیثوتلا روصلا ىدحإب عورشم  

.ملعأ ىلاعت هللاو ،تایناكمإلاو رارقلا باحصأ نم اھمعدب يصونو ةلاعفلا ةیلمعلا تایلآلا هذھ لثم دامتعا حرتقنو  
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رداصملا  

 ،دمحم رون :رشانلا-ينیواوھ بیجن :ققحملا-ةیلدعلا ماكحألا ةلجم -ةینامثعلا ةفالخلا يف ءاھقفو ءاملع ةدع نم ةنوكم ةنجل
.يشتارك ،غاب مارآ ،بتك ِتراجت ھناخراك  

.فاقوألا ماكحأ ىف فاعسإلا-يسلبارطلا میھاربإ  

 ةعبطمب عبط-فاقوألا ماكحأ ىف فاعسإلا -)ـھ922 :ت( يفنحلا ،يسلبارطلا يلع خیشلا نبا ركب يبأ نب ىسوم نب میھاربإ
.م 1902 - ـھ 1320 ،ةیناثلا :ةعبطلا-ةیمحملا رصمب ةیكبزألاب ىدھملا عراشب ةیدنھ  

 قفوم. يدالب نم ةیصخش عقومو .نامز مایأ قارعلا عقوم - يجنوباصلا ىفطصم -غئاصلا دعس دیسلاو فالعلا میھاربإ .د
.يعیبرلا  

 ةیبرعلا ةكلمملا-ىرقلا مأ ةعماج -لوألا فاقوألا رمتؤم– ھلضفو ھموھفم فقولا -نصغلا زیزعلادبع نب میھاربا .د
.ـھ1422-ةیدوعسلا  

.ةمادق نبال ينغملا - يسدقملا ةمادق نبا  

 - ـھ1399 -ركفلا راد -نوراھ دمحم مالسلا دبع : ققحملا-ةغللا سییاقم مجعم- ایركز نب سراف نب دمحأ نیسحلا وبأ
.م1979  

 قافألا راد -لیجلا راد-ملسم حیحص ىمسملا حیحصلا عماجلا -يروباسینلا يریشقلا ملسم نب جاجحلا نب ملسم نیسحلا وبأ
.4310ثیدح-ھتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلی ام باب-توریب ـ ةدیدجلا  

 نب يماس :ققحملا-میظعلا نآرقلا ریسفت -)ـھ774 :ت( يقشمدلا مث يرصبلا يشرقلا ریثك نب رمع نب لیعامسإ ءادفلا وبأ
.م 1999 - ـھ1420 -2ط-عیزوتلاو رشنلل ةبیط راد-ةمالس دمحم  

 ناوفص :ققحملا-نآرقلا بیرغ يف تادرفملا -)ـھ502 :ت( ىناھفصألا بغارلاب فورعملا دمحم نب نیسحلا مساقلا وبأ
.ـھ 1412-1ط-توریب قشمد - ةیماشلا رادلا،ملقلا راد -يدوادلا ناندع  

-)يعیطملاو يكبسلا ةلمكت عم(( بذھملا حرش عومجملا-)ـھ676 :ىفوتملا( يوونلا فرش نب ىیحی نیدلا يیحم ایركز وبأ
.يعیطملاو يكبسلا ةلمكت اھعم ةلماك ةعبط-ركفلا راد  

 سیوأ يبا :ققحملا-يكلاملا ةقفلا يف نیقلتلا -)ـھ224 :ت( يكلاملا يدادغبلا يبلعثلا رصن نب يلع نب باھولا دبع دمحم وبأ
.م2004-ـھ1425 -1ط-ةیملعلا بتكلا راد -يناوطتلا ينسحلا ةزبخ وب دمحم  

 ركفلا راد :رشانلاراثآلاب ىلحملا -)ـھ456 :ىفوتملا( يرھاظلا يبطرقلا يسلدنألا مزح نب دیعس نب دمحأ نب يلع دمحم وبأ
.خیرات نودبو ةعبط نودب :ةعبطلا-توریب –  

 ةمادق نباب ریھشلا ،يلبنحلا يقشمدلا مث يسدقملا يلیعامجلا ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع نیدلا قفوم دمحم وبأ
.ةعبط نودب -ةرھاقلا ةبتكم -ةمادق نبال ينغملا -)ـھ620 :ت( يسدقملا  

 روفغلا دبع دمحأ :قیقحت-ةیبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا )ـھ393 :ت( يبارافلا يرھوجلا دامح نب لیعامسإ رصن وبأ
-م 1987- ـھ 1407 4ط-توریب – نییالملل ملعلاراد-راطع  

 روفغلا دبع دمحأ :قیقحت-ةیبرعلا حاحصو ةغللا جات حاحصلا-)ـھ393 :ت( يبارافلا يرھوجلا دامح نب لیعامسإ رصن وبأ
.م 1987 - ـھ 1407 -4ط-توریب -نییالملل ملعلا راد -راطع  

 ةبتكملا -ریبكلا حرشلا بیرغ يف رینملا حابصملا )ـھ770 وحن :ت( سابعلا وبأ ،يومحلا مث يمویفلا يلع نب دمحم نب دمحأ
.توریب – ةیملعلا  

https://www.dorar-aliraq.net/threads -نوناقلا يف ةیونعملا ةیصخشلا -يمیمتلا دمحأ .د -عقوم/
.قارعلا ررد  

.م1981-ـھ1401 -لیجلا راد -يمالسإلا يداصتقالا مجعملا-يصابرشلا دمحأ .د  
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.شاقنلل راكفأ - ةرسألا روظنم نم رقفلا ةحفاكمو ةیعامتجالا ةیمنتلا ھمعن بیدأ  

.مزح نبا راد -يجاب رداقلادبع دادعا -فقولا ماكحأ -يكلاملا باطحلا دمحم نب دمحم نب ىیحی مامالا  

.)13رادصالا(رقفلا ةحفاكم– دوعس كلملا ةعماج  

 - ةینمرألا نوؤشلل يبرعلا كاتزأ قحلم -قارعلا طفن ىلع عارصلا -يدیبعلا دلاخ

https://www.aztagarabic.com/archives/9440  

.فقولا تاساردو ثاحبا صیخلت-نمیلا يف ةیملعلا ةضھنلا يف يمالسإلا فقولا رثأ- لیدھ ضوع نیسح ھط .د  

  لوألا فاقوالا رمتؤم -ءاسحلاب ملعلا رشن يف هرثأو فقولا-كرابم خیش لا كرابم دیمحلادبع .د

-ةیراضحلا اھتاقارشإ و ءاسنلا فاقوأ- يمودقلا نافوص ىسیع .د  www.natharatmouchrika.net 

عقوم ىلع روشنم ثحب-ھماكحأو فقولا -توحلا لامك .د  http://www.alashraf-leb.org/docs 

.ةیفقولا تاكرشلا-انھملا نمحرلادبع نب دلاخ.د  

.ةیفقولا ةدایرلا - نامل ریسیت يماس.د  

.ةیدوعسلا–ىرقلا ما ةعماج لوألا فاقوالا رمتؤم-عمتجملا ةیمنت يف فقولا رثا-فیطللادبع نب هللادبع نب فیطللادبع.د  

.ةیدوعسلا–ىرقلا ما ةعماج لوألا فاقوالا رمتؤم -ةیداصتقالا ةیمنتلاو فقولا -توحابلا نامیلس نب هللادبع.د  

.ةیمیلعتلا ةیفقولا تاجتنملا-يلیفغلا روصنم نب هللادبع.د  

– ىرقلا-ما-ةعماج-لوالا-فقولا رمتؤم—-ةیعامتجالا ةایحلا ءانب يف فقولا رود -ناحدسلا هللادبع نب رصان نب هللادبع.د
.ـھ2214-ةیدوعسلا  

-لوالا-فقولا رمتؤم—ةیفاقثلاو ةیملعلاو ةینیدلاو ةیوبرتلا بناوجلا معد يف فقولا رود-يریرحلا دمحأ دمحم هللادبع.د
.ـھ1422-ةیدوعسلا– ىرقلا-ما-ةعماج  

.ةیمالسإلا ةاكشم ةبتكم- ةثیدحلاو ةمیدقلا ھقرطو فقولا رامثتسا- يغاد ةرقلا نیدلا يیحم يلع.د  

.ـھ1422-ىرقلا ما ةعماج-لوالا فقولا رمتؤم-ةیداصتقالا ةیمنتلا يف فقولا رثا -بیطخلا میھاربا نب دومحم.د  

.تیوكلا-ةیملاعلا ةمحرلا تاعورشم لیلد  

-عوضوم عقوم-ةیونعملا ةیصخشلا فیرعت -حالص نازر  https://mawdoo3.com- 

 نیعملا حتف )ـھ987 :ىفوتملا( يدنھلا يرابیلملا يربعملا دمحأ نب يلع نب نیدلا نیز نب زیزعلا دبع نب دمحأ نیدلا نیز
-مزح نب راد :رشانلا-)نیدلا تامھمب نیعلا ةرق ىمسملا وھ ھباتك ىلع فلؤملل حرش وھ( نیدلا تامھمب نیعلا ةرق حرشب
.ىلوألا :ةعبطلا  

.م1982-ـھ1402-يقارعلا يملعلا عمجملا تاعوبطم-لصوملا خیرات-يج هویدلا دیعس  

 ةفحتلا -)ه902 :ىفوتملا( يواخسلا دمحم نب نامثع نب ركب يبأ نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم ریخلا وبأ نیدلا سمش
.م1993/ـھ1414 -1ط-نانبل– توریب ،ھیملعلا بتكلا -ةفیرشلا ةنیدملا خیرات يف ةفیطللا  

 راد -جاھنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ينغم )ـھ977 :ت( يعفاشلا ينیبرشلا بیطخلا دمحأ نب دمحم ،نیدلا سمش
.م1994 - ـھ1415 ،1ط-ةیملعلا بتكلا  

-ةكولالا-ةكبش-كلذ يف يھقفلا قفاوتلا نایبو ھب لمعلا ةیفیكو فقولا ماسقأ-ينایز رھاطلا

https://www.alukah.net/sharia/0/72446/ 
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 ،ھلصأ ققح-جاجحلا نب ملسم حیحص ىلع جابیدلا -)ـھ911 :ىفوتملا( يطویسلا نیدلا لالج ،ركب يبأ نب نمحرلا دبع
 :ةعبطلا-ربخلا – ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا - عیزوتلاو رشنلل نافع نبا راد :رشانلا-يرثألا ينیوحلا قحسا وبأ :ھیلع قلعو
.م 1996 - ـھ 1416 ىلوألا  

.6ص-تاتشلا عمج تایبأ-ردبلا نسحملا دبع نب قازرلا دبع  

.فقولا تابثال ةیئارجالا لوصالا-نینخ لآ دمحم نب هللادبع  

 بتكلا راد :رشانلا-عئارشلا بیترت يف عئانصلا عئادب )ـھ587 :ت( يفنحلا يناساكلا دمحأ نب دوعسم نب ركب وبأ ،نیدلا ءالع
.م1986 - ـھ1406 ،2ط-ةیملعلا  

 يف نویعلا ناسنإ = ةیبلحلا ةریسلا -)ـھ1044 :ت( نیدلا ناھرب نبا نیدلا رون ،جرفلا وبأ ،يبلحلا دمحأ نب میھاربإ نب يلع
.ـھ1427 - 2ط-توریب – ةیملعلا بتكلا راد -نومأملا نیمألا ةریس  

 نم ةعامج ھححصو ھطبض :ققحملا-تافیرعتلا باتك- )ـھ681 :ت( يناجرجلا فیرشلا نیزلا يلع نب دمحم نب يلع
-م1983- ـھ1403 1ط-نانبل– توریب ةیملعلا بتكلا راد -ءاملعلا  

 طبار .ةكولالا ةكبش ىلع روشنم ثحب-لصوملا يف ةماعلا ةیوسنلا تامدخلا خیرات نم -فوؤر مالسلادبع دامع .د

عوضوملا : https://www.alukah.net/culture/0/63701/#ixzz5qXHrf0bB 

 صصخت يف هاروتكدلا ةجرد تابلطتمل الامكتسا ةحورطألا -ةرصاعملا ھتاقیبطتو يرذلا فقولا -نیوالعلا يلع دیشرأ ىودف
.ةیملاعلا ةیمالسإلا مولعلا ةعماج يف-ھلوصأو ھقفلا  

 ةعبطم-ردنباشلا دلاخ بیرعت-1926ةنس-ناسین )4( يف ةرقنأ يف ةیمسرلا ةدیرجلا يف روشنملا -يكرتلا يندملا نوناقلا
.دادغب -ةیرصعلا ةبتكملا-حاجنلا  

 - 1530:ددعلا مقر - ةیقارعلا عئاقولا يف روشنملا-ھتالیدعتو 1951 ةنسل )40( مقر يقارعلا يندملا نوناقلا

يھ ةیونعملا صاخشألا .)47(ةداملا مقر -9/8/1951:خیرات :  

.م1923-ـھ1342-رصم-ةیفلسلا ةعبطملا-لصوملا خیرات -غئاصلا نامیلس سقلا  

 دمحم ىلع ةالصلا لضف يف ماھفألا ءالج )ـھ751 :ت( ةیزوجلا میق نبا نیدلا سمش دعس نب بویأ نب ركب يبأ نب دمحم
.1987 – 1407 ،2ط-تیوكلا – ةبورعلا راد -طوؤانرألا رداقلا دبع - طوؤانرألا بیعش :ققحملا-مانألا ریخ  

 -ةعبط نودب -توریب – ةفرعملا راد :رشانلا-طوسبملا )ـھ483 :ت( يسخرسلا ةمئألا سمش لھس يبأ نب دمحأ نب دمحم
.م1993 - ـھ1414  

 ءایحإ راد -بعرم ضوع دمحم :ققحملا-ةغللا بیذھت -)ـھ370 :ت( روصنم وبأ ،يورھلا يرھزألا نب دمحأ نب دمحم
.م2001 ،1ط-توریب – يبرعلا ثارتلا  

 / توریب - ةیملعلا بتكلا راد : رشنلا راد-بادآلا ةموظنم حرش بابلألا ءاذغ -يلبنحلا ينیرافسلا ملاس نب دمحأ نب دمحم
.يدلاخلا زیزعلا دبع دمحم : قیقحت-ةیناثلا : ةعبطلا-م 2002 - ـھ 1423 - نانبل  

 – 1407 ،3ط-توریب – ةمامیلا ،ریثك نبا راد -رصتخملا حیحصلا عماجلا -يفعجلا يراخبلا هللادبع وبأ لیعامسإ نب دمحم
.اغبلا بید ىفطصم .د :قیقحت-1987  

 بیرقت يف ناسحإلا )ـھ354 :ت( يتُسبلا ،يمرادلا ،متاح وبأ ،يمیمتلا َ،دبْعَم نب ذاعم نب نابح نب دمحأ نب نابح نب دمحم
 ،ةلاسرلا ةسسؤم -طوؤنرألا بیعش :ھققح-)ـھ 739 :ت( يسرافلا نابلب نب يلع نیدلا ءالع ریمألا :بیترت-نابح نبا حیحص

.م 1988 - ـھ 8140 ،1ط-توریب  

 راصبألا ریونت حرش راتخملا ردلا )ـھ1088 :ت( يفنحلا يفكصحلا نیدلا ءالعب فورعملا ينْصِحلا دمحم نب يلع نب دمحم
.م2002 -ـھ1423 ،ىلوألا :ةعبطلا-ةیملعلا بتكلا راد :رشانلا-میھاربإ لیلخ معنملا دبع :ققحملا-راحبلا عماجو  



 206 

 ریونت حرش راتخملا ردلا )ـھ1088 :ىفوتملا( يفنحلا يفكصحلا نیدلا ءالعب فورعملا ينْصِحلا دمحم نب يلع نب دمحم
.م2002 -ـھ1423 ،ىلوألا :ةعبطلا-ةیملعلا بتكلا راد :رشانلا-میھاربإ لیلخ معنملا دبع :ققحملا-راحبلا عماجو راصبألا  

 .د :ققحملا-ةفرع نبال يھقفلا رصتخملا -)ـھ 803 :ت( هللا دبع وبأ ،يكلاملا يسنوتلا يمغرولا ةفرع نبا دمحم نب دمحم
.م 2014 - ـھ 3514 -1ط- -ریخ دمحم نمحرلا دبع ظفاح  

 رھاوج نم سورعلا جات )ـھ1205 :ت( يدیبَّزلا ،ىضترمب ّبقلملا ،ضیفلا وبأ ،ينیسحلا قاّزرلا دبع نب دّمحم نب دّمحم
.ةیادھلا راد -نیققحملا نم ةعومجم :ققحملا-سوماقلا  

 -برعلا ناسل- )ـھ711 :ت( ىقیرفإلا يعفیورلا يراصنألا روظنم نبا نیدلا لامج ،لضفلا وبأ ،ىلع نب مركم نب دمحم
.ـھ 1414 - 3ط-توریب – رداص راد  

.م1977-ـھ1397داشرالا ةعبطم -ةیمالسالا ةعیرشلا يف فقولا ماكحا-يسیبكلا هللادبع دیبع دمحم  

.2003ةنسل)91(ةرودلا-رقفلا نم صالخلا-يلودلا لمعلا رمتؤم  

 راد -)ـھ 1427 - 1404 نم( -تیوكلا – ةیمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ةرازو :نع رداص-ةیتیوكلا ةیھقفلا ةعوسوملا
.ةلماشلا ةبتكملا- 2ط -تیوكلا – لسالسلا  

.ـھ1422-ىرقلا ما ةعماج-لوالا فقولا رمتؤم -ةفاقثلاو میلعتلا رشن يف فقولا رثا -بیطخلا رصان نب نیسای.د  
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 :قحالملا

 .ماتیألا لیجست جذومن ةروص -1
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 :)2(قحلملا
 

 
 

 :يریخلا قوسلا )3( مقر ةروص
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 .ةیئاذغلا ناضمر ةلس :)4( مقر ةروص

 
 
 

 :رابآلا رفح عورشم )5( مقر ةروص
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 :ةیضوحلا تارایسلاب هایملا عیزوت )6( مقر ةروص

 

 
 
 
 

 :دیعلا ةوسك )7( مقر ةروص
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 )9و8(ةئفدتلا لئاسو روص
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 .)10( مقر ةروص

 
 

 .يرمعلا فسوی دمحأ :سدنھملا روتكدلا فارشإب يریخلا عورشملا )11( مقر ةروص
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 :يناثلا ينكسلا عورشملا )12( مقر ةروص
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 نافركلا.)13( مقر ةروص

 
 .رامعإلا لبق رادلا :14 مقر ةروص
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 .رامعإلا دعب رادلا :14 مقر ةروص
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 اجذومن ةیحلاصلا ةسردملا :ةیبویألا ةلودلا دھع يف يمیلعتلا فقولا
 

 
 

 مالع ةحلاص
 ریتسجام ةبلاط

 میعز نیدلا حابص لوبنطسإ ةعماج 
 

 يرمعلا فیرشلا دمحم
 دعاسم ذاتسأ

 میعز نیدلا حابص لوبنطسإ ةعماج
 
 
 

 صخلم
 

 ةیمھأل مھتصاخو مھتماع سانلا كاردإل كلذو اصوصخ يمالسإلا ملاعلا يف میلعتلا حاجن يف ببس مھأ فقولا لكش
 نأ دجن كلذ نمو يمالسإلا خیراتلا اھب رخز يتلا ةیمیلعتلا فاقوألا ةرثك كلذل دھشیو .ممألا ةضھن يف هرودو میلعتلا
 ىلإ ةمئاق تلاز ال ةمیظع ةیملع ملاعم اھتلتو برغملا يف نییورقلا ةعماج يھو ةیفقو ةعماج لوأ سیسأت دھش ملاعلا
 ةیمیلعتلا ملاعملا ىدحإ يھو رصمب ةیحلاصلا ةسردملا اھتسارد متی مل يتلا براجتلا كلت نمو .كلذ ىلع ةدھاش انموی
 ،رصم لخاد اھرشنو ةعبرألا ةینسلا بھاذملا سیردت يف امیظع ارود تدأ ىتلاو يبویألا دھعلا يف اھؤاشنإ مت يتلا
 امك ،ةدحاو ةسردم فقس تحت ةینسلا بھاذملا عیمج ىلع فرعتلل ةیعرشلا مولعلل نیسرادلا مامأ ةصرفلا ةحاتإو
 ةیفالخلا لئاسملاو ةیھقفلا ایاضقلا لوح شاقنلاو ثحابتلل ملعلا لھأ ءاقتلإل ةبسانملا ءاوجألا ةئیھتب اغلاب امامتھإ تلوأ
 نع ادیعب قطنملاو لقعلا لامعإو ةیملعلا فراعملا فیظوتو ةیجھنملاب مستت ءاوجأ يف ةعبرألا ةینسلا بھاذملا نیب
 موقیس ام وھو .ةیبھذملاو ةیركفلا اھتاءامتنإ فلتخمب ةیمالسإلا ةمألا اھنم يناعت ةفآ تاب ىذلا ىمعألا بصعتلاو ةدحلا
 فیرعتلاو ةبرجتلا كلت نم ةدافتسالل ةساملا ةجاحلل اھل تاساردلا لھاجتل ةملعملا هذھ ىلع ءوضلا طیلستب ثحبلا اذھ
 ةیحلاصلا ةسردملا ھیف تءاج يذلا يخیراتلا قایسلا ةفرعمل يخیراتلا يفصولا جھنملا كلذ يف ثحبلا عبتیسو .اھب
 ،اھیف سیردتلاب اوماق نیذلا ءاملعلا مھأو اھب سردت ىتلا تاصصختلاو ،ةیرامعملاو ةیرادإلا اھتلكیھو اھسیسأت ةیفیكو
 ةیعامتجالا ةایحلا ىلع اھتاریثأتو ةیملعلا اھتازاجنإ ىلإ ةفاضإلاب اھل ةرصاعملا سرادملا يقاب نع اھزیمی امو
 .اھنم ةدافتسملا سوردلاو اھحاجن بابسأل يلیلحتلا جھنملا ثحبلا دمتعیس امك ،ةیسایسلاو
 
 ةیبویألا ةلودلا ،ةیحلاصلا ةسردملا ،يمیلعتلا فقولا :ةیحاتفملا تاملكلا

  



 217 

 اجذومن زعت :بورحلا قطانم يف رقفلا نم دحلا يف ةاكزلا رود
 
 

 
 يرزیعلا ةمیرك

 ریتسجام ةبلاط
 میعز نیدلا حابص لوبنطسإ ةعماج

 

 يرمعلا فیرشلا دمحم
 دعاسم ذاتسأ

 میعز نیدلا حابص لوبنطسإ ةعماج

 
 دمحم رمع ىفطصم 

 كراشم ذاتسأ
 ایزیلامب ةیملاعلا ةیمالسإلا ةعماجلا

 
 

 صخلم
 

 ارقف لودلا رثكأ نم نمیلا ربتعیو .ةصاخ اھنم ةیمانلاو امومع لودلا اھنم يناعت يتلا تالكشملا ربكأ نم رقفلا ربتعی

 ھناكس ددع فصنو 2018 ةنسل يلودلا كنبلا ریرقت بسح %80 نم رثكأ ھیف رقفلا ةبسن تلصو ثیحب ملاعلا يف
 ىلإ تدأو ةیلھأ برح ىلإ تلوحت يتلا ةروثلا لبق ھیلع تناك امع ھیف رقفلا ةلكشم تمقافت دقو .ةعاجملاب نیددھم
 يتلا ةیناسنإلا تادعاسملا ىلع نیینمیلا بلغأ شیعی ةیواسأملا ةلاحلا هذھ لظ يف .مخضتلا عافتراو ةلمعلا ةمیق رایھنا
 ةفلتخملا تاھجلا هذھ تلواح دقو .ةیلود ةیناسنإ تامظنم وأ يندملا عمتجملا تامظنمك ةیلحم ةفلتخم تاھج نم مھلصت
 جمارب لالخ نم نیجاتحملا ىلع -اھرداصم تددعت يتلا- تادعاسملا عیزوت لالخ نم رقفلا نم دحلا ىلع لمعلا
 قرطب اھعیزوتو اھعمجب يندملا عمتجملا تایعمج موقت يتلاو تادعاسملا كلت رداصم نم ةاكزلا ربتعتو .ةفلتخم
 ةراجتلا ضورعو لاومألا ةاكزلا رداصم مھأ نمو .میلعتلاو ةحصلاو ءادغلا لثم جمارب وأ ادقن تناك ءاوس ةفلتخم
 يف ةاكزلا رود مییقتل ةساردلا هذھ يتأت راطإلا اذھ يفو .نیبرتغملا نم وأ دالبلا لخاد نم نیكزملا نم تناك ءاوس
 ءدب ذنم تاونسل راصحلا تناع يتلا ندملا ىدحإ اھنوكل ةلاح ةساردك زعت ةنیدم ىلع زیكرتلا عم رقفلا نم دحلا
 فصو لالخ نم يفصولا جھنملا ىلع اھفادھأ قیقحتل ةساردلا دمتعتسو .ةلوھم تایوتسمل رقفلا اھیف مقافتو برحلا
 لالخ نم اھعمج متیس يتلا تانایبلا لیلحت لالخ نم يلیلحتلا جھنملا مث ،زعت يف ةتبراحمل ةدمتعملا تایلآلاو رقفلا عقاو
 يف ةلعافلاو ةلصلا تاذ تاھجلا دیفت نأ ةساردلا نم عقوتیو .ةاكزلا نم ةدیفتسملا تائفلا ىلع عزویس يذلا نایبتسالا
 .عورشملا حاجن ىدم مییقتل يندملا عمتجملا تایعمج وأ ةیموكح تناك ءاوس ةیناسنإلا تادعاسملا عوضوم
 
 زعت ،ةاكزلا ،رقفلا :ةیحاتفملا تاملكلا
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 ةیزیلاملا ةبرجتلا ةمادتسملا ةیمنتلل يداصتقالا دعبلا قیقحت يف ةیفقولا قیدانصلا رود
 
 

 رمع نب رضخألا
 رضاحم ذاتسأ

 يداوـلارضخل ھمح دیھشلا ةعماـج
 
 

 يــــــــت دـــمـــــحأ
 رضاحم ذاتسأ

 يداوـلارضخل ھمح دیھشلا ةعماـج
 
 
 

 صخلملا
 

 ةیلاعف هریثأت ةوقو ھتیلاعف يف يھاضی يداصتقالا طاشنلا يف اثلاث اعاطق ایعوطت المع هرابتعاب فقولل رظنی حبصأ
 اھلالخ نم فقولل نكمی يتلا ةدجتسملا غیصلاو تایلآلا نم ةیفقولا قیدانصلا دعتو ،صاخلا عاطقلاو يموكحلا عاطقلا
 ةئبعت يف مظنملا يسسؤملا لمعلاو ةثیدحلا ةرادإلا بولسأ ىلع اھدامتعال ،ةمادتسملا ةیمنتلا ةلجع عفد يف ماھسإلا
 تایوتسم ىلإ لوصولل زجع نم ةیمالسإلا تاعمتجملا ھیناعت ام لظ يفو .اھرامثتساو اھتیمنتو فاقوألا لاومأ
 ىشامتی امب اھریوطتو اھمعد ىلع لمعلا لالخ نم ةیفقولا قیدانصلا رود لیعفت ىلإ ةجاحلا زربت ،ةبولطملا ةیمنتلا
 ىلإ ثحبلا اذھ فدھی ھیلعو .يداصتقالا اھدعب يف ةمادتسملا ةیمنتلا قیقحت لفكی امبو ،نھارلا رصعلا تابلطتمو
 قیدانصلا هذھ ةردق لالخ نم ،ةمادتسملا ةیمنتلل ةیداصتقالا داعبألا قیقحت يف ةیفقولا قیدانصلا رود ىلع ءوضلا طیلست

 تذخأ دقلو ،خلإ...ةمورحملا رسألل لخدلا تایوتسم عفرو ،ةلاطبلا تایوتسم فیفختو ةیداصتقالا ةطشنألا لیومت ىلع
 .ةیفقولا قیدانصلا اھنمو ةیفقولا تایلآلا ریوطت يف ةدئارلاو ةقابسلا لودلا نم اھرابتعاب ،ةلاح ةساردك ایزیلام
   .ایزیلام ،ةیداصتقالا داعبألا ،يفقولا لیومتلا ،ةمادتسملا ةیمنتلا ،ةیفقولا قیدانصلا :ةیحاتفملا تاملكلا
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 رقفلا نم فیفختلا ىلع هرثأو فقولا
 
 

 ةدومح دمحم نانح
 يمالسإلا زكرملا ةیعمج

 
 

 صخلم

  ملسملا ةیافك هدصاقم نم ناكف ؛افدھو ةلیسو ناسنإلا ىلع ازكترم يوق يمالسإ عمتجم ةماقإل ھتأشن ذنم مالسإلا فدھ
 ةیحصلاو ةیمیلعتلاو ةیفاقثلاو ةینیدلا :اھلك ةایحلا تالاجم لالخ نم كلذو ھلسنو ھلقعو ھسفنو ھلامو  ھنید يف
 ءاطعلا ىلع ثحت ةفیرشلا ثیداحألاو ةینآرقلا تایآلا تءاجو ،ةلماشلاو ةلماكتملا ةیرشبلا ةیمنتلا قیقحتل ةیداصتقالاو
 ."میلع ھب هللا نإف ءيش نم اوقفنت امو ،نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا اولانت نل ":ىلاعت ھلوق كلذ نمو

 عفتنی ملع وأ ،ةیراج ةقدص :ثالث نم الإ ھلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ ":ملسو ھیلع هللا ىلص میركلا لوسرلا لوقو
 ."ھل وعدی حلاص دلو وأ ،ھب
 ربع نوملسملا رمتساو ،مھتاكلتمم ةباحصلا مظعم فقو دقف باحتم لفاكتم عمتجم ةماقإ يف فقولا ةیمھأل ارظنو
 ةفایضلا رودو ،تایفشتسملاو ،ماتیألا رودو ،دجاسملاو سرادملا ءانب ربع هللا ىلإ برقتلا يف ةیمالسإلا روصعلا
 عمتجملا كسامت ىلع ظفاحیو ملسملا ةمارك ظفحیو يمالسإلا عمتجملا ةیوھ ىلع ظفاحی نأ فقولا عاطتساو ،اھریغو
 نیملسملل تامدخلا میدقتل ؛فقولا رود لیعفتل ةجاحلا سمأب يمالسإلا عمتجملا مویلاو  ،فورظلا لك يف يمالسإلا
 نم ریثكل ریجھت نم اھبحاص امو ةیلاحلا ةیسایسلا فورظلا عم ةصاخ مھیلع ةرصاعملا ةایحلا ءابعأ نم فیفختلاو
 .ةلاطبو درشتو رقف نم ھقفار امو ،ةیمالسإلا بوعشلا

 ایمسر تلجسو 1963 ماع تسسأت يتلاو ندرألا يف يمالسإلا زكرملا ةیعمج رود دنع فقوتت ةیثحبلا ةقرولا هذھو

 اھنم ، ةفلتخم تاعاطق تلمش يتلا ةیفقولا جماربلل مزاللا لیومتلا ریفوت يف1965 ماع ةیعامتجالا ةیمنتلا ةرازو يف

 نم فیفختلل ةلماعلا يدیألا لیغشتو ،ةیعامتجالا تادعاسملاو ،ةیحصلا ةیاعرلاو میلعتلاو ،دجاسملا نوؤش تاعاطق
 لفاكتلا میق خیسرت يف تمھاس يتلا ةیحبرلا ریغ تاسسؤملا ربكأ نم ةیعمجلا دعتو ،رقفلا ةبراحمو ةلاطبلا ةدح
 ،بلاطم ةثالث ىلإ ةیثحبلا ةقرولا مسقنتو ،اھتماركو ةیمالسإلا ةمألا ظفح ةلواحمو رخآلاب ساسحإلاو يعامتجالا
 دنع فقوتن :ثلاثلا بلطملا يفو ،ةیعامتجالا تادعاسملا :يناثلا بلطملا يفو ،میلعتلا عاطق :لوألا بلطملا يف لوانتن
    .ةیحصلا ةیاعرلا

 قیفوتلا يلو هللاو
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راطإ لمع  حرتقم  لیومتل  عیراشم  ةدایر  لامعألا  ةیعمتجملا  نم  لالخ  فقولا  يمالسإلا   
 

 
حیلصإ رماس  

ةیعمتجملا ةكراشملل رانم ةسسؤم يف كراشم سسؤم  
ةیعمتجملا لامعألا ةدایرل رادب ةصنمل يذیفنت ریدم  

لوضانألا ةعماج يف داصتقا هاروتكد بلاط  

 
رومس لیبن  

لوضانألا ةعماج يف لیومت هاروتكد بلاط  
 
 
 

صخلم  

 
فقولا ةادأ ىلع دامتعالاب يعمتجملا لامعألا ةدایر عیراشمو راكفأ لیومتل لمع راطإ حارتقال ةقرولا هذھ فدھت   

 نم اھذیفنتو ةیدایرلا عیراشملا عادبإ ةیلمع میظنتل ةصصخم ةصنم میمصت لالخ نم ةلاعفو ةیوق ةادأك يمالسإلا
ةادأ لالخ  
.فقولا  
لالخ نم يمالسإلا فقولا ةادأ ةوق عم ةجمدنملا ةیعمتجملا لامعألا ةدایر ةیلاعفو ةركف ىلع دمتعی لمعلا راطإ  
 لامعألا ةدایر عیراشمو ةطشنأ ذیفنت حلاص يف بصتس يتلا ةطشنألل ةلظم ةباثمب ربتعت ةبسانم ةصنم عادبإ
يف ةیعمتجملا  
.تاجایتحالا دسو ةلاطبلاو رقفلا لیلقتل يمالسإلا ملاعلا  

رفوت تقولا سفن يفو ةحبرمو ةیدجم عیراشم لالخ نم مھتاعمتجم ةمدخل ةصرفلا ةماعلل راطإلا اذھ يطعیس  
 قیقحت نامض لالخ نم ةیدایرلا عیراشملل ةیلاملا ةمادتسالا قیقحت عم يزاوتلاب ھتاجایتحاو عمتجملا لكاشمل لولح
،اھل حبرلا  
 ةیبلت ،ةمادتسالا نامض ،حابرأ قیقحت يف ةلثمتملا مھفادھأ قیقحت ةیفقولا ةصنملا ءاضعأل نمضیس جھنلا اذھ
تاجایتحا  
.ةلاطبلاو رقفلا لیلقت ،مھتاعمتجم  
ریوطت مث نمو ةقالعلا تاذ ةقباسلا جذامنلا ىلع عالطإلاو تایبدألا نم ددع ةعجارم يف ةقرولا ةیجھنم لثمتت  
 لیومتلا تاصنم موھفم كارشإو فقولا ةادأ مادختسا لالخ نم ةیعمتجملا لامعألا ةدایر عیراشم لیومتل جذومن
.يعامجلا  
.رقفلا ،يعامجلا لیومتلا ،ةیعمتجم لامعأ ةدایر ،فقو :ةیحاتفم تاملك  
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ةمدقم  
ةیمالسإلا لودلا يف اصوصخو يملاعلا يوتسملا ىلع نیریخألا نیدقعلا لالخ اریبك اومن يمالسإلا داصتقالا دھش   

 ىلإ ریشت ةیداصتقالا تارشؤملا نإف كلذ عم ،رطقو ایكرت ،تارامإلا ،تیوكلا ،ةیدوعسلا ،ایسینودنأ ،ایزیلام لثم
ةردق  
 كلذ عم .يملاعلا داصتقالا يوتسم ىلع ةقحالتملا تاروطتلا ةبكاومو ربكأ لكشب ومنلا ىلع يمالسإلا داصتقالا
جاتحی  
 ةركتبم ةیداصتقا تاجتنم میدقت لالخ نم ةیملاعلا ةیداصتقالا تاروطتلا ةبكاوم نیب ةنزاوملا ىلإ يمالسإلا داصتقالا
ةزیممو  
 ةركتبملا ةیلاملا تاجتنملا هذھ نوكت نأ ةرورضو نیملسملا ریغو نیملسملا نیرمثتسملل بسانملا لیدبلا رفوت ثیحب
ةقفاوتم  
.ةیمالسإلا ةعیرشلا رییاعمو يمالسإلا نیدلا ئدابم عم  

لودلا تاداصتقا نم دیدعلاو يزیلاملا داصتقالا ةضھنلا يف ایسیئروً اریبكً ارود يمالسإلا لیومتلا عاطق بعل دقل   
 يف يفرصملا ماظنلا ومن يف يدیلقتلا لیومتلا تاودأ نم ربكأً ارود يمالسإلا لیومتلا تاودأل ناك ثیح ،ةیمالسإلا
ایزیلام  

( 2019 ،يمالسإلا داصتقالا عقاو ریرقت ) 
يف ةیداصتقالاو ةیعامتجالاو ةیناسنإلا ةراضحلا ءانب يف تمھاس يتلا يمالسإلا لیومتلا ھجوأ مدقأ فقولا ربتعی   

 ىتح رمتسم نافع نب نامثع نیملسملا ریمأ فقو نأف اذھ انموی ىتحو ،روصعلا رم ىلع ةیمالسإلا تاعمتجملا
اذھ انموی  
نم اعون ربتعی فقولا نإف ةیداصتقالا ةیحانلا نمو .اھیف لیخنلا رجش يقسیو ةنیدملا ناكس يوری ةرونملا ةنیدملا يف  
 ققحت يتلا لوصألا يف رامثتسالا ىلإ راثدنالاو كالھتسالا نم داوملاو لاومألا لوحت يتلا ةیرامثتسالا تاودألا

ةیلام دئاوع  
 تاعماجلاو سرادملاو تایفشتسملا ءانب لثم ةیعامتجالا فادھألا زاجنإو لفاكتلا أدبم قیقحت يف مدختست ةمخض
،اھریغو  
 دیعص ىلع يقبت نأ نمً الدب عمتجملا ىلإ ةققحتملا دئاوعلا نم ةدئافلاو ةعفنملا لیوحت يف فقولا رود كلذ ىلإ فضأ
درفلا  

. (2019 mifc) 
مساب يبرغلا داصتقالا يف ةفورعم فقولا ةیلمع  (Endowment) وأ لاومألاب ةسسؤم وأ درف نم عربتلا ينعتو   

 ھنأ يأ ،ىرخأ ةسسؤم يأ وأ ىفشم وأ ةیریخ ةیعمج حلاصل ھمادختسا نكمی لخدلل مئاد ردصم يأ وأ تاكلتمملا
دامتعا  
 فقو وھ فقولا نم عاونألا هذھ رھشأ نمو ،ةیریخ لامعأ حلاصل ھنم جتانلا حبرلا ھیجوتو دبألا ىلإ ھب ظفتُحی

ةعماج  
 ةعبات ةیرامثتسا ةكرش نم فقولا اذھ ةرادإ متیو 2018 ماع لولحب رالود رایلم 39.2 ىلإ لصو يذلا درافراھ

ةعماجلل  
 رایلم 50 براقی ام ھمجح غلب يذلا ادنیلمو ستیج لیب فقو كلذكو ،اھعیراشمو ةعماجلا حلاصل تادئاعلا فیظوتو
.رالود  
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:فقولا فیرعت  
يمالسإلا داصتقالا تایاغ قیقحت يف دعاست يتلا ةیلاملاو ةیداصتقالا تاودألا نم ةمزح يمالسإلا داصتقالا مدقی   

 دحأ نم ربتعی يذلاو ،يمالسإلا فقولا يھ تاودألا هذھ مھأ نمو ،ةدوشنملا ةیمنتلاو هافرلا ىوتسم ىلإ لوصولاو
تاودألا  
 تالاجملا يف لخدی يكل ةیفاكلا ةنورملا رصنع رفوتل ةفاضإلاب ةرصاعملا تاجایتحالا نم ریثكلً الولح مدقت يتلا

ةفلتخملا . 
 وأ ،بحأ نَم ىلع اھتعفنم فرصو ىلاعت هللا كلم ىلع اھسبح ينعتف مالسإلا يف امأ ،عنملاو سبحلا وھ ةغل فقولا
ءاطعا  
 عطقب ھنیع ءاقب عم ھب عافتنالا نكمی لام سبح وأ ً،اریدقت ولو ھیطعم كلم يف هءاقب امزال هدوجو ةدم يش ةعفنم
فرصتلا  
 ناسل ،روظنم نبا( ةعفنملا لیبستو لصألا سیبحت وأ ،ىلاعت هللا ىلإ ابرقت ربلا ىلإ ھعفانم فرصتو ھتبقر يف
،برعلا  

(. 1979 
 مئاد بھَو ھنأ ىلع (Mar Iman and Haji Mohammad, 2017)  ھفرع دقف احالطصا فقولا امأ

قوقح نم   
.ةیرشبلا ةیھافر لجأ نم ،هللا لیبس يف ةینوناقلا ھتزایح نم نیعم لصأ يف درفلا  
:يھو ،ناكرأ عبرأ فقولل  

.رح غلاب دشار لقاع ھنْوكب فصتی نأو فقولا اذھل كلام نوكی نأ بجیو ،فقولا وأ نیعلا بحاص وھو ،فقاو .1   
 2.  يف نوكتو ،لامعتسالا عم لوزت ال ةرضاح ةحابم انیع نوكی نأ بجیو ،ھب قدصتملا ءيشلا وھو ،فوقوم 

.ھباش امو ،مھسألاو لاومألاو تاراقعلا لثم ،لالغتسالاب عطقنت ال يتلا نایعألا وأ لوصألا  
.ةماع سانجأ وأ ربلا تاھج نم ةھج نوكت نأ بجیو ،اھلجأل فقولا متیس يتلا ةھجلا يھو ،ھیلع فوقوم   .3 

.ةیصولا وأ ةقدصلا نیبو اھنیب ةقرفتلل كلذو دارملاب ةحرصملا ةغیصلا يھو ،فقولا ةغیص         .4 
.فقولا ةیاعرب فلكملاو ھیلع ّمیقلاو فقولا يف رظانلا وھو ،سماخ نكر كانھو  

ةحلصملا ھیف امب لاملا اذھب عافتنالا ةلكیھ دیعی ھنكل ،هدیمجت ينعی الو لاملا سأر مكارت أدبم دسجی ھنأ فقولا ةزیم   
 لالخ نم سانلا نیب ةعفنملل عیزوت كانھ نوكی يلاتلابو ،ھفقوی نأ لبق فقولا كلامل ةیصخشلا ةحلصملا سیلو ةماعلا
ءاضق  

 مدختست ثیحب فاقوألا كلت نم حابرأ دیلوت ربع وأ فقولا نم ةرشابملا ةدافتسالا لالخ نم رشابم لكشب مھتاجاح
ءاضق يف  
.ریخلا ھجوأ قیقحتو تاجاحلا كلت  

يف اھمادختسا متی بساكم وأ عفانم ىلع لوصحلا يف ھمادختسا لالخ نم فقولا يف رامثتسالا متی نأ نكمی ھنأ ذإ   
 نع ةرابع يھو ةیفقولا قیدانصلا يھ فقولا تاودأ دحأ نمو ،عمتجملاو دارفألل عفنلا ھیف امب ةماعلا ةحلصملا
عیمج كارشإ  
 اھرامثتسا مث لاومألا كلتب عربتلا ربع صاخشألا نم ددع فرط نم ةیدقنلا لاومألل عیمجت ربع عمتجملا تائف
قافنإو  
 نادوسلاو ایسینودنإو ایزیلامو تیوكلا ةبرجت ةیفقولا قیدانصلل ةحجانلا براجتلا نم ،ةماعلا ةحلصملا ىلع اھعیر
ایكرتو  
.دنھلاو  
:ةیعمتجملا لامعألا ةدایر  

أدبم نم قلطنت يھف ،رصعلا اذھ تابلطتمو تاجایتحا يبلی يعون ثیدح موھفم يھ ةیعمتجملا لامعألا ةدایر   
 لمعلا نیب عمجت اھنأ يأ ،تامدخلاو عفانملا عیزوت أدبم ىلع دامتعالا عم ةیعمتجم تایدحتو تالكشمل لولح داجیإ
يعوطتلا  
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 ىلع مدُقت يتلاو رھوجلا يھ ةیعامتجالا ةمیقلا نأب رابتعالا نیعب ذخألا عم ،يراجتلا اھموھفمب لامعألا ةدایر أدبمو
ام  
 عورشملل ةیلاملا ةمادتسالا قیقحت لجأ نم وھ ةیعمتجملا لامعألا ةدایر نم يراجتلا قشلا وأ حبرتلا امنإو اھاوس
نامضو  
ضحم يحبر يراجت لمع الو صلاخ عوطت سیل ھنأ ىنعمب ،ھحاجن . 

ةمادتسم لولح میدقت ربع ةیعامتجالا تایدحتلا ةھجاومل ةیروث تالوحت قلخل فدھی يدیلقت ریغ ریكفت كلذب يھو   
 دئاعو يحبر دئاع قیقحت ىلع دمتعم نوكی نأ بجی عورشملا حاجن رایعم نإف اذل ،ةیدایر عیراشم لكش يف
ً،اضیأ يعمتجم  
 لكاشمب ةیاردو فغشو ةیؤر وذ صخش ھنوكب فصتی نأ بجی يذلا يعمتجملا لامعالا دئار ىلع دمتعت اھنأ امك
عمتجملا  
.عمتجملا رییغتل ھتركفبو ھسفنب نامیإ ھیدلو  

طاقن ءاقتلا نمضی امب درفلاو عمتجملا ةحلصم نیب ام جوازی ھنأ يف ةیعمتجملا لامعألا ةدایر موھفم ةیمھأ يتأت   
 درفلاو ،ةیعمتجم ةدئاف نم ھیلع بترتی املً ارظن عورشملا حاجنإل ھتاقاط دشحیس عمتجملاف ،نیفرطلا نیب ةوقلا

لك سركیس  
نیفرطلل زوفلا أدبم ققحتی اذبو ،ھتاذ قیقحتل وأ حبرلا ينجل امإ عورشملا ةمادتسا قیقحتل ھتقاط . 

:ةسسؤم بسح ةیعمتجملا لامعألا ةدایر صئاصخ  Schwab ةیعمتجملا لامعألا ةدایرل  
.يداملا دئاعلا قیقحت عم نمازتلاب ةئیبلاو عمتجملل عفنلا قیقحت   - 

.ةیعمتجملا لكاشملل ةیعادبإو ةیراكتبا لولح میدقت          - 
ةدایر موھفمل ةدیدجو ةدیدع تالاجمو قافآ ةفاضإل لامعألا يیدایرل لاجملا كرتت ثیحب ناكمب ةیلومشلاب زیمتت   - 

.ةیعمتجملا لامعألا  
 ةعجارلا ةیذغتلا يقلت عم ةیلاعف رثكأو عرسأ جئاتن قیقحت يف عمتجملا ةكراشم ىلع ةبترتملا ةوقلا طاقن لغتست    

نم  - 
.عمتجملا  
 يلحملا داصتقالا يف ةسوملم تارییغت ثادحإ ربع ریصقلا ىدملا نمً اءدب رمتسم ةیعمتجملا لامعألا ةدایر رثأ
ثمتم  
 ةدایزو عمتجملا ةیھافر يف ةدایز ربع طسوتملا ىدملابً ارورم ،راخدإلا ةدایز ،جاتنإلا ةدایز ،لمع صرف قلخب
ةیجاتنإلا  
.يعامتجالا لاملا سأر رامثتساو قلخ ربع دیعبلا ىدملا ىلع مث ،ةیومنت تاعورشم مایقو  

Shin, 201 ریثأت ةیعمتجملا لامعالا ةدایرل نأ ىلإ ) )8    ةسارد تراشأ ثیح ،رثألا اذھ ىلع تاساردلا تدكأ دقو 
 ةدایرل ةسسؤم 100 لوانت حسم ءارجإ دعب كلذو راكتبالاو حاتفنالا قیقحت عم نمازتلاب داصتقالا زیفحت ىلع رشابم
لامعألا  
.ةیبونجلا ایروك يف ةیعمتجملا  
 رثألا ھل يذلاو تحبلا يراجتلا ھلكشب لامعألا ةدایر موھفم ىلإ دنتست اھنأ نم يتأت ةیعمتجملا لامعألا ةدایر ةوق
ریبكلا  

 لامعألا ةدایر رشؤم ریرقت ریشی ثیح ،درفلا ىوتسم وأ يلكلا داصتقالا ىلع GEDI 2018   يف نسحتلا نأ ىلإ
يملاعلا  
 ةجیتن كلذو يملاعلا يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ تارالودلا نم تانولیرت فیضی نأب لیفك يملاعلا ةدایرلا رشؤم
ریثأتلل  
 ةیمھألا اھل ىلوت لودلا نم دیدعلا تلعج لامعألا ةدایرل ةیمھألا هذھ ،يلكلا داصتقالا ىلع لامعألا ةدایرل يباجیإلا
ةریبكلا  
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 ةدحتملا تایالولا يتأت لودلا كلت سأر ىلعو ،راكتبالاو ةدایرلا تالدعم ةدایزل اھل ةنضاحلا ةئیبلا ریفوت لیبس يف
ةبترملایف  

.2018 ماعل يملاعلا ةدایرلا رشؤم يف ایملاع ىلوألا  
 
:ةیعمتجملا ةدایرلا عیراشم لیومت يف فقولا ةادأ مادختسال عقوتملا راطإلا  

يذلا رمألا ،يباجیإ يعامتجا رثأ اذ ناك ول ةصاخ يدایر عورشم يأ نامضل لیومتلا ىلإ ةحلملا ةجاحلا دیازتت   
 يعمتجم رثأ ققحت تقولا سفن يفو عورشملل ةیلاملا ةمادتسالا ققحت يتلا ىرخألا ةیلیومتلا لئادبلا نع ثحبلا متحی
مئاد  
 ةطشنألا لیومت يف دیج جذومن میدقت نع ادع ،تحبلا يعامتجالا رثألا تاذ عیراشملاو تاردابملا لیومت لالخ نم
يتلا  
 ةدایر لاجم يف ةمزاللا تامدخلا مدقت يتلا تاصنملا ةمادتسا نامض لالخ نم عیراشملا جاضنإو ریوطتب ىنعت
لامعألا  
 تقولا سفن يفو ةیدایرلا عیراشملل مزاللا لیومتلا بلج نمضی راطإ میمصتب ةجاحلا تزرب كانھ نمو ،ةیعمتجملا
قیقحت  
.ماعلا حلاصلا ھیف امب فوقوملاو فقاولا نیب طیسولا ماظنلل ةمادتسالا  
 ھل نمضت فقاولل رثكأ تارایخ مدقت اھنوك ،راطإلا اذھ يف ةبسانملا تارایخلا رثكأ نم فقولا ةادأ ربتعت

لیصحت   
 ةنورملا نم كلتمی ھنْوك نع ادع ،حناملا لبق نم ربكأ ةیدقن تاقفدت دوجو ينعی امم رمتسم لكشب ربكألا رجألا
ناكمب ةیفاكلا  
 فقاولا ىتحو ریبك لام سأرب فقاولا نم جردتلا ربع كلذو لخدلا تایوتسم ةفاكو لیومتلا عاونأ ةفاك بسانیل
لام سأرب  

نیب يتأی انھ لماكتلا ،فقولا لیومت ةیلمع يف يعامجلا لیومتلا تاصنم لاخدإ لالخ نم ریغص  
 

 
ةیعمتجملا لامعألا ةدایر ةیلمع لمعلا جذومن  -)1( مقر لكشلا  
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بسح ةیعمتجملا لامعألا ةدایر ةیلمعب قلعتت يتلا عیراشملا ذیفنتو جاضنإ ةیلمع لوانتن ،)1( مقر لكشلا يف   
 ثیح نم ةیعمتجملا لامعألا ةدایر موھفم جذومنلا دسجی ثیح ،فقولا ةیلمع بسانیل اصیصخ ممصم جذومن
ام جوازتلا  
 حابرألا نیب طابتراكو ،لخدمك كلذو حبرلا قیقحت يف لامعألا يدایر ةبغر عم ةلكشملا لح وأ جایتحالا ةیبلت نیب
رثألاو  
.جرخمك كلذو يعامتجالا  

ةیعمتجملا لامعألا ةدایر يف راكفألا باطقتسا ةیلمع ىعرت ةیفقو ةصنم لالخ نم ىلجتی ةیفقولا ةیلمعلل مظانلا رود  

  
 جارخإل ةقالعلا تاذ تاھجلا عیمجت مث ،زھاج عورشم ىلإ اھلیوحتو راكفألا هذھ جاضنإل مزلی ام لك میدقت مث نمو
كلت  
 يدایرلل ةیذیفنتلا ةرادإلا ءاطعإو ةددعتملا هروص ربع مزاللا لیومتلا دشح لالخ نم ةئشان ةكرش لكش ىلع ةركفلا

بحاص  
 يعامتجالا رثألا ققحت نامضو ةئشانلا ةكرشلا ذیفنت ىلع فارشإلا رود ىلع ةیفقولا ةصنملا ءاقب عم عورشملا
،بولطملا  
لامعألا ةدایر عیراشم جاضنإو ریوطتل ةمدخ میدقتل ھفقوو ةسسؤملا بیصن بسح حابرألا عیزوت متیس كلذ دعب مث  
 ةبسن ىلع لوصحلاب ةیفقولا ةصنملا موقتس ثیح ،عیراشملا كلت لوصأ عیزوت لالخ نم رمألا كلذكو ،ةیعمتجملا
قفتم  
 عمج لالخ نم اھذیفنت يف ةدعاسملاو اھریوطتو اھجاضنإب موقتس يتلا عیراشملل حابرألاو لوصألا نم اھیلع
تاذ تاھجلا  
 حابرألا كلت خض ةداعإ متیس مث نمو ،ةیراشتسالا تاھجلاب ءاھتناو ةیرامثتسالا وأ ةیلیومتلا تاھجلا نم اءدب ةقالعلا
ةفوقوملا  
.ةیعمتجملا لامعألا ةدایر عیراشمل يدایرلا داشرإلا تامدخ میدقت ةیلمع يف  

 

رامثتسالا لالخ نم ةیعمتجملا لامعألا ةدایر عیراشم لیومت يف فقولا مادختسا ةیلمع -)2( مقر لكشلا  
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باطقتسا لالخ نم ةیعمتجملا لامعألا ةدایر عیراشم لیومت يف فقولا مادختسا ةرادإ ھیف متی ،)2( مقر لكشلا يف  

  
 جاضنإب موقت نأ دعب ةیفقولا ةصنملا لالخ نم امھنیب كیبشتلا قیقحتو لاملا سأر باحصأو لامعألا يیدایر
ریوطتو  
نم ةبسن ىلع ذاوحتسالا ربع ةیفقولا ةصنملا لبق نم نوكیس انھ فقولا ةادأل مادختسالا ،يئاھنلا ھلكش ىلإ عورشملا  
 ریفوتو ةیادبلا ذنم عورشملا ریوطتو جاضنإو يدایرلا داشرإلا ةمدخ میدقت ریظن اھیلع ةبترتملا حابرألاو لوصألا
كیبشتلا  
 ةبترتملا حابرألاو لوصألا نم ةصنملا ةبسن نوكت نأ ىلع ً،ایرامثتسا عورشملا قیوست لالخ نم مزاللا رامثتسالاو
اھیلع  

 جاضنإلا تامدخل ةفاضألاب يدایر داشرإ تامدخ میدقت حلاصل ةفوقوم نوكت نأو اھیلع فراعتملا دودحلا نمض
ریوطتلاو  
 دعب ھیلع فارشإلاو ھتعباتم بناجب ذیفنتلا زیح ىلإ عورشملا جارخإل تاقالع ةكبش نم مزلی ام لك ریفوتو ىرخألا
ذیفنتلا  
.عورشملا حاجن نامضل ذیفنتلا ءانثأ ةیرادإو ةینف تاھیجوتو تاراشتسا نم مزلی ام لك میدقتو  

 

 

 

حنملا لالخ نم ةیعمتجملا لامعألا ةدایر عیراشم لیومت يف فقولا مادختسا ةیلمع -)3( مقر لكشلا  

 
،يعامجلا لیومتلا ةینقت لالخ نم وأ حنام لالخ نم امإ نیتھج ىدحإ لالخ نم لیومتلا نوكیس ،)3( مقر لكشلا يف   
 حناملا لالخ نم لیومتلا امأو ،)2( مقر لكشلا يف ھضرع مت امك يدیلقتلا ىنعملابً ارامثتسا ربتعت ال نیتلاحلا الكو

نوكیف  
 ةرادإ ةمھم لاكیإ متی ثیحب عورشملا يف فقوك ھب عربتلا متیس يذلا ردقلل لاملا بحاص وأ حناملا فقو لالخ نم
لصألا  
 تامدخ میدقت حلاصل فوقوملا لصألا اذھ ىلع بترتملا حبرلا ھیجوت كلذكو ةیفقولا ةصنملا لالخ نم ھفاقیإ مت يذلا
داشرإ  
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 لیومتلا ةینقت لالخ نم لیومتلا امأ ،ةیعمتجملا لامعألا ةدایر عیراشم ریوطتو جاضنإ تامدخل ةفاضإلاب يدایر
يعامجلا  
 مھسأ ىلإ عورشملا میسقتو ةیفقولا ةصنملل ةعباتلا يعامجلا لیومتلا ةصنم ىلع عورشملا قیوست لالخ نم نوكیف
حیرصتلاو  
 فارشإلاب ةیفقولا ةصنملل لكومو مھسلا اذھل فقاو وھ دحاولا مھسلاب عربتملا نأ ينعی امب ،ةیفقو مھسألا كلت نأب
ةرادإو  
 ةرادإو فارشإلاب ةفلكملا يھ ةیفقولا ةصنملا نوكت ھیلعو ،لصألا اذھ نع ةجتان حابرأكو لصأك فقولا اذھ
لوصألا  
.ةیفقولا  
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:ةمتاخلا  
مادختسا يف مزاللا روطتلا ثادحإ يرورضلا نم حبصأ ھنإف ،رصعلا اذھ يف اھشیاعن يتلا تاروطتلا لظ يف   

 يتلا قرطلا لضفأ نمو ،اھل هافرلا ىوتسم نیسحتو ةیمالسإلا تاعمتجملل ةدئافلا ققحی امب ةیمالسإلا لیومتلا تاودأ
ققحت  
 دس لالخ نم يعمتجم رثأ اھل تقولا سفن يفو ةلاطبلاو رقفلا براحت يتلاو ةیعمتجملا لامعألا ةدایر يھ ةدئافلا هذھ
جایتحا  
 قیقحت يف ةیمالسإلا لیومتلا تاودأ مادختسا ریوطت ةیلمع يف مكارتم دھج نمض يتأت ةقرولا هذھو ،ةلكشم لح وأ
ةیمنتلا  
.ةیداصتقالا  

يمالسإلا فقولا ةادأ تازیمم مادختسا ربع لثمألا ةدئافلا قیقحت نمضن اننإف ،حرتقملا لمعلا راطإ لالخ نم   
 ةصنم قیسنتو ةرادإ تحت كلذو ،يعامجلا لیومتلا تاصنم لثم ةثیدحلا تاینقتلا ریخستو ةیعمتجملا لامعألا ةدایرو
ةیفقو  
 ةفاكل ةكرتشملا ةدئافلا نامضل اھحاجنإل ةمزاللا دراوملا ةفاك ریخستو اھذیفنتو عیراشملا ریوطت ةیلمع میظنتب موقت
دارفألا  
 لحو تاجایتحالا ریفوت لالخ نم تاعمتجملا ،دوشنملا حبرلا قیقحت لالخ نم لامعألا يدایر ءاوس ةكراشملا
تالكشملا  
 ،نومضم حبر ققحیس يذلا سوردملا نمآلا رامثتسالل صرف ریفوت لالخ نم رمثتسملا ،ةلاطبلاو رقفلا ةبراحمو
حناملا  

 ریفوت ربع كلذو يعامجلا لیومتلا تاصنم لالخ نم ةریغص غلابمب نیحناملا وأ ریبكلا لاملا سأر بحاص ءاوس
ةصرفلا  
 يف ةیفقولا ةصنملا لالخ نم مھاس دق ةرتف دعب حبصیل نینسلا ربع ھمكارتو رمتسملا مئادلا باوثلاو رجألا لیصحتل
ریوطت  
 ةمدخ ىلع بترتملا رجألا نع ادع فقاولا رجأ ومنیس اھعمو تقولا عم ومنتس يتلاو ةیدایرلا عیراشملا جاضنإو
،عمتجملا  
 لامعألا يیدایر روھمجل اھتامدخ میدقت يف ةصنملا ةطشنأ لیومتل مئاد ردصم كانھ نوكیسف ةیفقولا ةصنملل امأو
ةیعمتجملا  
.اھل ةیلاملا ةمادتسالا أدبم ققحی امب   
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