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Nahiv İlminde Sebr ve Taksîm Metodu/ Yunus İnanç

ÖZ
Dil bilginleri bazı nahiv meselelerinde önce aynı çerçeve altında birleşmesi muhtemel seçenekleri ve
aynı konunun doğrudan hatırlattığı ihtimalleri zikretmişler, ardından amaca ulaştırmayan ihtimalleri eleyerek
sonuca ulaşmışlardır. Kapsam dışına çıkardıkları seçenekleri eleme gerekçelerini kimi zaman detaylı olarak kimi
zaman da ana hatlarıyla izah etmişlerdir. Dilciler, sebr ve taksîm adını verdikleri bu yöntemi pek çok konuya
uygulamışlardır. Ancak bazı hususlardaki kullanımları daha çok öne çıkmıştır. Bu yöntemi başta kelime
türlerinin tespitinde kullanarak Arapçadaki kelimeleri isim, fiil ve harf başlığı altında toplamışlar ve kelime türü
bakımından başka bir seçeneğin mümkün olmadığına hükmetmişlerdir. Yine kelimelerin cümle içindeki
etkileşiminin temel unsurlarından sayılan âmilin tespitinde ve cümle içindeki etkileşimin sonucu olan i‘râb
konularında da bu yönteme başvurmuşlardır. Bu çalışmada kaynak tarama ve veri toplama yöntemi kullanılarak
sebr ve taksîm metodu ile elde edilen veriler analiz edilecek, metodun kullanım alanları örnekleriyle
detaylandırılacak ve Nahiv ilminde dilciler tarafından sıklıkla başvurulan bir yönteme ışık tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Belagatı, Nahiv, Nahiv Usûlü, Âmil, Sebr ve Taksîm.
ABSTRACT
Linguists first mentioned the options that are likely to be united under the same framework in some
syntax issues and the possibilities that the same subject directly reminds then they reached the conclusion by
eliminating the possibilities that did not reach the goal. They explained the reasons for eliminating the options
they excluded from the scope, sometimes in detail and sometimes in outline. Linguists have applied this method,
which they call sebr and taksîm, to many subjects. However, their use in some matters has become more
prominent. Using this method primarily in the determination of word types, they gathered the words in Arabic
under the titles of nouns, verbs and letters and they concluded that no other option was possible in terms of word
type. Again they applied this method in the determination of the âmil, which is considered as one of the basic
elements of the interaction of words in the sentence, and in the matters of i'râb, which is the result of the
interaction in the sentence. In this study, using the source scanning and data collection method, the data obtained
by the sebr and taksim method will be analyzed, the usage areas of the method will be detailed with examples,
and it will shed light on a method frequently used by linguists in the science of Nahiv.
Keywords: Arabic Language and Rhetorics, Naḥw, Usûl al-nahw, Âmil, Sebr and Taksîm.
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GİRİŞ
Nahivciler ilk dönemde dil kurallarının tespiti için semâ‘, kıyâs ve icmâ gibi
yöntemler kullanmışlardır. Ancak zamanla dil ilimlerindeki ilerleme ve derinleşme dilcileri
kullandıkları yöntemleri aşmaya zorlamıştır. Başta kıyâs ve icmâ gibi fıkıh usulünün
yöntemleri olmak üzere pek çok ilke ve yöntem nahivcilerin çalışmalarını şekillendirmiştir.
Sebr ve taksîm metodu da nahiv ilmine diğer ilimlerden geçen metotlardan biri olmuştur.
Sebr ve taksîm sözlükte “incelemek, denemek, tahmin etmek, ölçüp takdir etmek”
anlamındaki sebr ile “parçalara, kısımlara ayırmak” mânasına gelen taksîm kelimelerinden
oluşmaktadır. Terim olarak ise bir konuda muhtemel seçenekleri belirleyip (hasr) ardından
birer birer eleyerek (hazf) tek bir seçenek bırakma yöntemini ifade etmektedir.1 Nahivciler bu
yönteme kimi zaman sadece sebr kimi zaman sadece taksîm kimi zaman da sebr ve taksîm
şeklinde işaret etmişlerdir. Bu durumu aynı yöntemle ilgili farklı isimlendirmeler olarak
değerlendirmek mümkündür.2
Dil bilginleri bir nahiv meselesinde muhtemel bütün seçenekleri göz önüne alarak
detaylıca irdelemişler ve her seçeneği birer birer elemeye tabi tutmuşlardır. Ulaşmak
istedikleri hükme götürmeyen seçenekleri atıp diğerlerini bırakmışlardır. Geride tek bir
seçenek kalana kadar her aşamada bir seçeneği elemişler ve böylece sonuca ulaşmışlardır. İşte
bu yöntem sebr ve taksim olarak adlandırılmıştır. Ebû’l-Feth Osman İbn Cinnî (öl. 392/1002)
sebr ve taksîmi yakın ve doğru seçeneklerin tercih edilmesi, uzak ve yanlış seçeneklerden
uzak durulması şeklinde tanımlamıştır.3 İbnü’l-Enbârî (öl. 577/1181) sebr ve taksîme istidlâl
çeşitleri arasında yer vermiştir. İstidlâl çeşitlerinin sayılamayacak kadar çok olduğunu
söylemiş ve sık kullanılanlarını şöyle zikretmiştir: Taksîm yolu ile istidlâl, evlâ olanla istidlâl,
illetin beyanı ile istidlâl ve asla bağlı kalmakla istidlâl. Taksîm yolu ile yapılan istidlâlin iki
kısma ayrıldığını belirtmiş ve konuyu şöyle açıklamıştır: İlkinde hükümle ilgili bütün
seçenekler zikredilir. Hükmün iptal olması halinde bütün seçenekler iptal olur. Taksîm yolu
ile yapılan istidlâlin ikinci çeşidinde ise hükümle irtibatlı olabilecek kısımların zikredilmesi

1

Tuncay Başoğlu, “Sebr ve Taksîm”, DİA. (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 36/255, 256.
İbnü’l-Hâcib (öl. 646/1249) bu yöntemle ilgili “hasr” ifadesini kullanmıştır. Bk: Cemâlüddîn Ebî Amr Osman
b. Ömer İbnü’l-Hâcib, Emâli İbn’ul-Hâcîb, nşr. Fahr Sâlih Süleyman Kadâre (Beyrut-Amman: Dâru’l-CiylDâru Ammâr, 1989), 1/430.
3
Ebu’l-Feth Osman İbn Cinnî, el-Hasâis, nşr. Muhammed Ali Neccâr (Kahire: Mektebetu’l-ilmiyye, 1952),
3/70.
2
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ve hükümle doğrudan alakası olmayan diğer seçeneklerin elenmesi söz konusudur.4
Celâlüddîn es-Süyûtî de (öl. 911/1505) “Sebr ve taksîm bir konuda bütün muhtemel vecihleri
zikrettikten sonra onları bütün yönleriyle inceleyip uygun olanı alma ve uygun olmayanı da
dışta bırakma esasına dayanır.”5 demiştir.
Nahiv eserlerinde çokça karşılaşılan bu yöntemin sonuca ulaşmada iki aşamalı bir
eleme yöntemi olduğu söylenebilir. Birinci aşamada bir meselenin çağrışım yapabileceği
bütün seçenekleri tartışmaya açılmıştır. Ulaşılmak istenen sonuç aslında baştan belli olsa da
varılmak istenen hükme işaret eden seçenek en sona bırakılmıştır. Diğer seçenekler
barındırdığı zayıflığa veya duruma aykırı yönlerine işaret edilerek süreç dışına itilmiştir.
İstenen hükme işaret eden son seçenek dışındakiler elendiğinde ise amaca ulaşılmıştır.
Dilcilerin dil meselelerinde sonuca ulaşmada bu yöntemi sıklıkla kullandıklarını
görmekteyiz. Bu süreçte konuları ele alış biçimlerinin zihinlerde adeta bir şema
oluşturduğunu söyleyebiliriz. İbn Habbâz’ın (öl. 639/1241) şurada kullandığı taksîm yöntemi
bir şemayı andırmaktadır. O, merfû isimleri beş kısma ayırmış ve konuyu şöyle izah etmiştir:
Merfû ismi ref’ eden âmil ya manevidir ya lafzidir. Manevi ise mübtedâ ve haberin âmilidir.
Lafzi ise ya fiildir ya da harftir. Fiilse ya hakikidir ya da değildir. Eğer hakiki ise ya etken
fiildir ya da edilgen fiildir. Etken fiil ise merfû’u fâil, edilgen fiil ise nâibu’l-fâildir. Hakiki
değilse bunlar  ﻛﺎنve grubudur. Merfû’u ise faile benzeyen bir ögedir. Harf ise  إّنve
grubudur.6 Taksîm yöntemi çoğu meselede kullanılırken kimi dilciler yeri geldiğinde buna
ilave olarak taksîm ettikleri seçeneklerden bazılarını eleyerek muhtemel seçenekleri
azaltmışlar ve ele aldıkları dil meselesinde bir hükme ulaşmışlardır. Dolayısıyla modern
dönemdeki yukarıdan aşağıya doğru dallanarak veya soldan sağa doğru açılarak
detaylandırılan şemaları bu yöntem aracılığıyla bir bakıma kelimelerle çizmişlerdir.7

4

Ebû’l-Berekât Abdurrahman İbnü’l-Enbârî, el-İğrâb fî cedeli’l-i’râb ve Lumau’l-edille fî usûli’n-nahv, nşr.
Saîd el-Afgânî (Dımaşk: Matbaatu’l-Câmiati’s-Sûriye, 1957), 127 vd.; Celâlüddîn Süyûtî, el-İktirâh fî usûli’nnahv, nşr. Abdulhakîm Atıyye (Dımaşk: Dâru’l-Beyrûtî, 1427), 287.
5
Süyûtî, el-İktirâh, 283.
6
Ahmed b. Hüseyin İbn Habbâz, Tevcîhu’l-luma’ şerhu Kitâbi’l-Luma’, nşr. Fâyiz Zekî Muhammed Diyâb
(Kahire: Daru’s-Selâm, 1428), 103. İbn Habbâz taksîm yöntemine çokça başvurmuştur. Örnekler için
bakılabilir: İbn Habbâz, Tevcîhu’l-luma’, 108, 116, 195, 229, 256, 276.
7
Modern dönemde yazılan eserlerdeki şemaları andıran taksîm örnekleri için bk: Mecdüddîn Ebû’s-Seâdât elMübârek b. Muhammed b. Eş-Şeybânî el-Cezerî İbnü’l-Esîr, el-Bedî’ fî ılmi’l-Arabiyye, nşr. Fethî Ahmed
Aliyyüddin (Mekke: Câmiatu Ummu’l-Kurâ, 1978), 1/100, 680; Ebû Ali el-Hasan b. Ahmed b. Abdülgaffâr
Fârisî, el-Îdâh el-Âdudî, nşr. Hasan Şâzelî Ferhûd (Riyâd, 1969), 15, 16; Ebû’l-Berekât Abdurrahman İbnü’lEnbârî, el-İnsâf fî mesâili’l-hılâf beyne’l-Basriyyîn ve’l-Kûfiyyîn (Beyrut: Mektebetu’l-’Asriyye, 2003), 1/42;
İbnü’l-Esîr, el-Bedî’ fî ılmi’l-Arabiyye, 1/195, 196, 388.
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Sebr ve taksîm konusu Arap dünyasında kitap, makale ve tez düzeyinde çeşitli
çalışmalarda yer almıştır. 2010 yılında Mûte Üniversitesinde Nesîbe Abdulhamid elMuvâcide tarafından el-İstidlâl bi’s-sebr ve’t-taksîm ‘ınde’n-nuhât ve’s-sarfiyyîn-Dirâse
vasfiyye ve tahlîliyye adıyla hazırlanan yüksek lisans tezi, 2012 yılında Abdullah Ali Cevvân
tarafından kaleme alınan ve el-Maârif dergisinin 13. sayısında yayınlanan es-Sebr ve’t-taksîm
‘ınde’n-nahviyyîn adındaki makale, Muhammed Râdî Muhammed Ali tarafından kaleme
alınan ve 2017 yılında Dâru’l-Muktebes tarafından basılan es-Sebr ve’t-taksîm fî’n-nahvi’l‘Arabî adındaki kitap, 2021 yılında Yunus Burkânî tarafından yazılan ve Mecelletu ebhâs
dergisinin 6/1 sayısında yayınlanan es-Sebr ve’t-taksîm ‘ınde’l-usûliyyîn beyne’l-kat’ıyyeti
ve’z-zanniyye adındaki makale, 2022 yılında  رﻛﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲtarafından yazılan ve Mecelletu
‘ulûmi’l-lugati’l-‘arabiyyeti ve âdâbiha dergisinin 14/1 sayısında yayınlanan Devru’l-istidlâl
bi’s-sebr ve’t-taksîm fî ta’lîmiyyeti’n-nahvi’l-‘Arabî adındaki makale tespit edilen bu
çalışmalardan bazılarıdır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Türkçede bu konu üzerinde yapılan
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bakımdan bu çalışma sözü edilen çalışmalara bir katkı
mahiyetinde olacaktır.
Tartışma konusu ettiğimiz meseleyi merkeze alarak nahiv eserlerine baktığımızda
nahivcilerin bu yöntemi daha çok şu üç konuda kullandıklarını söyleyebiliriz: Kelime
türlerinin tespitinde, kelimeye gramer bakımından etki eden âmilin tespitinde ve kelime
üzerinde etkide bulunan âmilin bıraktığı etki (i‘râb) konusunda. Dilcilerin sözünü ettiğimiz bu
üç kullanım şeklini sırasıyla ele almakta ve bu kullanımları örnekleriyle birlikte irdelemekte
yarar olduğu kanaatindeyiz.
1. Sebr ve Taksîm Metodunun Kelime Türlerinin Tespitinde Kullanılması
Sebr ve taksîm metodu Arapçada kaç tür kelime bulunduğunun tespit edilmesinde
kullanıldığı gibi bazı kelimelerin hangi tür kelime grubuna dahil olduğunun tespit edilmesinde
de kullanılmıştır. Burada söz konusu yöntem çerçevesinde öncelikle ilk mesele ele alınacak,
ardından ikinci mesele bazı örneklerle detaylandırılacaktır.
Arapçada kelimelerin isim, fiil ve harf olmak üzere üç türden oluştuğu ve dördüncü bir
kelime türünün olmadığı konusunda büyük oranda görüş birliği sağlanmıştır. Özellikle klasik
nahiv eserlerinde bu konuda çok fazla ihtilaf yoktur. Modern döneme gelindiğinde pek çok
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konuda değişiklik ve yenilik teklifleri gündeme gelse de8 kelime türü konusunda klasik tasnife
bağlı kalınmıştır. Nitekim Mısır Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde dil çalışmalarını yürütmek
üzere faaliyet gösteren ve Tâhâ Hüseyin, Ahmed Emîn, Ali el-Cârim, Muhammed Ebûbekr
İbrahim, İbrahim Mustafa gibi önemli dilci ve düşünürlerin yer aldığı heyet tarafından alınan
“Kelimenin isim, fiil ve harf şeklindeki klasik taksîmi korunacaktır.”9 şeklindeki kararı bu
çerçevede değerlendirmek mümkündür.
Arapçadaki kelime türünün sayısı bazı kaynaklarda söz konusu yöntem kullanılarak
ele alınmıştır. Söz gelimi Mecdüddin İbnü’l-Esîr (öl. 606/1210) şöyle demiştir: Kelime ya
vaz‘ yoluyla bir manaya delâlet eder veya delâlet etmez. Bir manaya delâlet etmeyenler
kullanılmazlar. Bir kelimenin vaz‘ yoluyla manaya delâlet etmesi ise kendindeki manaya
delâlet etmesi ve başkasındaki manaya delâlet etmesi olmak üzere iki türlüdür. Kendindeki
manaya delâlet etmesi de iki türlüdür. Bir kelimenin kendindeki bir manaya lafzen belirli bir
zaman anlamı ile delâlet etmesi veya kendindeki manaya lafzen zaman anlamı olmaksızın
delâlet etmesidir ki ilki fiil, ikincisi isimdir. Başkasındaki anlama delâlet eden kelime türü ise
harftir.10 Aynı konu bir başka dilci tarafından çok daha öz bir şekilde şöyle ele alınmıştır:
Kelime ya zâta ya zâtın eylemine veya zât ile zâtın eylemi arasındaki ilişkiye delâlete eder.
İlki isim, ikincisi fiil, üçüncüsü ise harftir.11
Bu yönteme nasıl ki kelime türlerinin tespitinde başvurulmuşsa bazı lafızların hangi
tür kelime grubuna dahil olduğu konusunda da başvurulmuştur. Örneğin keyfe edatı ( )ﻛﯿﻒile
ilgili tartışmada sebr ve taksîm yöntemine başvurulmuştur. Başka delillerin sıralanmasının
ardından şöyle denmiştir: Sebr ve taksîm bu kelimenin isim olmasını gerektirmiştir. Şöyle ki;
bu kelime ya isimdir ya fiildir ya da harftir. Harf olması doğru değildir. Çünkü ﻛﯿﻒbaşka bir
isimle birlikte cümle oluşturabilir. Oysa harf ne tek başına ne de başka bir isimle cümle
oluşturabilir. Dolayısıyla harf değildir. Fiil olması da doğru değildir. Çünkü bu kelime ne bir
eyleme ve zamana ne de sadece zamana delâlet etmektedir. “ﺖ؟
َ ( ”ﻛﯿﻒ ﺻﻨﻌNasıl yaptın?)
8

Modern dönemdeki değişiklik ve yenilik teklifleri için bk: Yunus İnanç, Modern Dönemde Klasik Nahve
Yöneltilen Eleştiriler (Ankara: Gece Akademi, 2018).
9
Muhammed Ahmed Berank, en-Nahvu’l-menhecî (Kahire: Matbaatu Lecneti İhyâi’t-Turasi’l-’Arabî, ts.), 133
vd.; Abdulmuteâl Saîdî, en-Nahvu’l-cedîd (Kahire: Dâru’l-Fikr el-Arabî, 1947), 85.
10
İbnü’l-Esîr, el-Bedî’ fî ılmi’l-Arabiyye, 1/8.
11
İbnü’l-Hâcib, Emâli İbn’ul-Hâcîb, 2/692. Celâlüddîn es-Süyûtî de aynı konuyu farklı ifadelerle şöyle dile
getirmiştir: “Kelimenin üç türlü olduğunun delili istikra ve akli taksîmdir. Çünkü kelime ya kendinde bir
manaya delâlet eder veya etmez. Kendinde bir manaya delâlet etmeyen harftir. Kendinde bir manaya delâlet
eden ise ya üç zamandan birini içinde barındırır veya barındırmaz. Üç zamandan birini içinde taşımayan
isimdir. Diğeri de fiildir.” Bk: Celâlüddîn Süyûtî, Hem’u’l-hevâmi’ fî şerhi Cem’ı’l-cevâmi’, nşr. Ahmed
Şemsüddîn (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-’Ilmiyye, 1998), 1/25.
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cümlesinde olduğu gibi hemen ardından fiil gelebilmektedir. İki fiilin birbiri ardınca gelmesi
normal şartlarda mümkün değildir. Sonuç olarak harf ve fiil olması imkânsız olduğuna göre
isim olması kesinleşmiş oldu.12 İbn Yaîş (öl. 643/1245) aynı eleme aşamalarına yer vermiş ve
son olarak bir madde daha eklemiştir ki o da şudur:  ”ﻓَْﻌَﻞ“ﻛﯿﻒvezninde olup ortası sakindir.
Hiçbir fiil bu kalıpta gelmediğine göre ﻛﯿﻒfiil değildir.13
Kelime türlerinden hangisine dâhil olacağı konusunda üzerinde ihtilaf edilenlerden biri
de ’ﻟّﻤﺎdır. Arapçada üç tür  ﻟّﻤﺎolduğundan bahsedilmiş ve bu çerçevede tartışmalı  ﻟّﻤﺎda ele
alınmıştır. Bu kullanımların ilkine göre  ﻟّﻤﺎtıpkı  ﻟَْﻢgibi olumsuzluk için kullanılır. Nitekim
14

{}ﻟّﻤﺎ ﯾﻘﺾ ﻣﺎ أﻣﺮهâyetindeki kullanım buna örnek verilebilir. İkincisine göre olumlu anlamda

ُ  ”ﻋﺰﻣcümlesinde yer alan ’ﻟّﻤﺎnın إﻻanlamında kullanıldığı
kullanılmasıdır. “ﺖ ﻛﺬا
َ ﺖ ﻋﻠﯿﻚ ﻟّﻤﺎ ﻓﻌﻠ
ve cümlenin “Senden şunu yapman dışında bir şey istemiyorum.” şeklinde bir anlama sahip
olduğu belirtilmiştir. İbn Hişâm bu iki kullanımda yer alan ’ﻟّﻤﺎnın harf olduğu konusunda
ihtilaf olmadığını söylemiştir. ’ﻟّﻤﺎnın üçüncü kullanımı bağlaç şeklindeki kullanımıdır. Burada
 ﻟّﻤﺎbir şeyin olmasının başka bir şeyin olmasına bağlı olduğu durumlarda başvurulan bir
edattır. Nitekim “( ”ﻟّﻤﺎ ﺟﺎءﻧﻲ أﻛﺮﻣﺘ ُﮫSen bana geldiğin zaman ben sana ikram ederim.)
cümlesindeki kullanımı bu çerçevededir. Zira burada

 ﻟّﻤﺎile ikram etme eyleminin

gerçekleşmesi gelme eylemine bağlanmış, ikincisinin gerçekleşmesi için ilkinin şart olduğu
ifade edilmiştir. ’ﻟّﻤﺎnın bu üçüncü kullanımı tartışma konusu edilmiş, Sîbeveyh (öl. 180/796)
 ﺣﯿﻦanlamında zarf olduğunu söylemiştir. Fakat Sîbeveyh’in bu görüşüne ت
َ }ﻓﻠّﻤﺎ ﻗﻀﯿﻨﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻮ
15

{ ﻣﺎ دﻟﮭﻢâyeti istişhad edilerek itiraz edilmiş ve bu itiraz şöyle izah edilmiştir: Şâyet burada

ﻟّﻤﺎzarf olsaydı bu zarfın mahallinde nasp amelini yapacak bir âmil olması gerekirdi. Bu âmil
ise ya “ ”ﻗﻀﯿﻨﺎya da “ ”دﻟﮭﻢolmalıydı. Çünkü söz konusu kelime üzerinde amel edebilecek
başka bir kelime yoktur. Ancak her ikisinin de söz konusu kelime üzerinde amel edebilme

12

Ebû’l-Bekâ Muhibbuddîn Abdullah b. Hüseyin Ukberî, Mesâilu hilâfiyye fi’n-nahv, nşr. Mhammed Hayr elHalvânî (Beyrut: Daru’ş-şarkıl-arabi, 1992), 55, 56; Ebû’l-Bekâ Muhibbuddîn Abdullah b. Hüseyin Ukberî,
et-Tebyîn an mezâhibi’n-nahviyyîne’l-Basriyyîn ve’l-Kûfiyyîn, nşr. Abdurrahman b. Süleyman el-Useymîn
(Beyrut: Dâru’l-Garb el-İslâmî, 1986), 131; Süyûtî, el-İktirâh, 291; Ebû Muhammed Abdullāh b. Ahmed b.
Ahmed b. Ahmed İbnü’l-Haşşâb, el-Mürtecel fî şerhi’l-Cümel, nşr. Ali Haydar (Dımaşk, 1972), 26.
13
Ebû’l-Bekâ Yaîş b. Ali İbn Yaîş, Şerhu’l-Mufassal li’z-Zemahşerî, nşr. Emîl Bedi’ Yakub (Beyrut: Dâru’lKütübi’l-’Ilmiyye, 1422), 3/141.
14
Abese 80/23. “(İnsan, Allah'ın) emrettiğini yapmadı.”
15
Sebe’ 34/54. “Ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu
gösterdi.”
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durumu ve ihtimali yoktur. O halde ’ﻟّﻤﺎnın âmili olmadığına göre onun i‘râbdan mahallinin
olmaması gerekmiştir. Bu da harf olmasını gerektirmiştir.16
Ansızın ortaya çıkan durumları ifade etmek üzere kullanılan اﻟﻤﻔﺎﺟﺄة( إذا/)إذا اﻟﻔﺠﺎﺋﯿﺔ
hakkında da ihtilaf edilmiştir. Öncelikle harf mi isim mi olduğu konusunda ihtilaf edilmiş,
isim olduğunu söyleyenler arasında da mekân zarfı mı yoksa zaman zarfı mı olduğu
ُ ”ﺧﺮﺟ
konusunda ihtilaf edilmiştir. Konu şu şekilde sonuca bağlanmıştır: “ب
ِ ﺖ ﻓﺈذا إّن زﯾﺪا ً ﺑﺎﻟﺒﺎ
(Dışarı çıktım. Bir de ne göreyim! Zeyd kapıda!) cümlesindeki ’إذاdan sonra gelen kelime إّن
şeklinde okunmuştur. Eğer إذاzaman veya mekân zarfı olsaydı onun mahallinde nasp amelini
yapacak bir âmile ihtiyaç duyacaktı. Böyle bir durum yoktur. Dolayısıyla zaman ve mekân
zarfı olması mümkün olmadığına göre isim olması da imkân dışı kalmış ve geriye harf olma
seçeneği kalmıştır.17
ﻧﻌﻢve  ﺑﺌﺲkelimelerinin türü ile ilgili tartışmada da bu yöntemle çözüme gidilmiştir.
Basra ekolü dilcileri ﻧﻌﻢve ’ﺑﺌﺲnin câmid (çekimlenemeyen) mâzi fiil olduğunu, Kûfe ekolü
dilcileri ise bu iki lafzın isim olduğunu söylemişlerdir. Basra ekolü dilcilerinin bu iki
kelimenin fiil olduğuna dair ileri sürdükleri gerekçelendirmelerden birisi sebr ve taksîmdir.
Şöyle ki: ’ﻧﻌﻢnin harf olmadığı konusunda icmâ edildiğine göre o ya isim ya da fiil olabilir.
İsim olamaz. Zira bu kelimeler fetha üzere mebnîdir. İsim ise harfe benzediği zaman mebnî
olur. Oysa burada bu kelimelerle harf arasında bir benzerlik yoktur. Eğer benzerlik olsaydı
mu‘rab olurdu. Sonuç itibariyle harf ve isim olması mümkün olmadığına göre fiil olması
dışında bir seçenek kalmamıştır.18
“ ”ﻣﺬ ﺟﺎءﻧﻲve “ ”ﻣﺬ ﻛﺎن ﻋﻨﺪيcümlelerinde yer alan ﻣﺬkelimesinin isim mi harf mi olduğu
meselesini tartışan Ebû Ali el-Fârisî (öl. 377/987) sonuca bu yöntemle ulaşmıştır: Bu kelime
ya isimdir ya da harftir. Harf olması doğru değildir. Çünkü cer yapan harflerin fiile birleşmesi
doğru değildir. Zira “ ”ﺑﻘﺎمveya “ ”ﺑﯿﻘﻮمdenmemiştir. O yüzden harf olamaz. Oysa zaman
anlamı barındıran isimler fiile muzâf olmuşlardır. Dolayısıyla bu kelimenin de o çerçevede
değerlendirilip isim olduğuna hükmedilmesi daha doğru olacaktır.19 Yine Ebû Ali el-Fârisî
16

Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdullah b. Yûsuf b. Ahmed b. Abdillâh b. Hişâm el-Ensârî el-Mısrî İbn
Hişâm, Şerhu Katru’n-nedâ ve bellu’s-sadâ, nşr. Muhammed Muyhiddîn Abdülhamid (Beyrut: Dâru’lKutubi’l-‘İlmiyye, 2004), 52; Halid b. Abdullah Ezherî, Şerhu’t-tasrîh ale’t-Tavzîh, nşr. Muhammed Bâsıl
’Uyûnu’s-Sûd (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-’Ilmiyye, 2000), 1/700.
17
Hâlid b. Abdullah el-Ezherî, Mûsılu’-tullâb ilâ kavâidi’l-i’râb, nşr. Ebû Bilâl el-Hadramî (San’a: Dâru’l-Âsâr,
1440), 177.
18
Ukberî, et-Tebyîn, 1986, 275; Süyûtî, el-İktirâh, 290.
19
Ebû Ali el-Hasan b. Ahmed b. Abdülgaffâr Fârisî, et-Ta’lîkatu alâ Kitâb-i Sîbeveyh, nşr. Avad b. Hamed elKavzî (Riyâd: Mektebetu’l-İskenderiye, 1994), 2/229; Ebû Hayyân Endelûsî, et-Tezyîl ve’t-tekmîl fî şerhi
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ُ  ”ظﻨﻨifadesindeki  بharfi için iki ihtimalden bahsetmiştir. Ya zarftır veya “É”ﻛﻔﻰ ﺑﺎ
“ﺖ ﺑﮫ
ifadesindeki gibi zâiddir. Eğer zâid olsaydı konumu birinci mef‘ûl olmak üzere mansûb
olurdu. Bu durumda ikinci mef‘ûlün zikredilmesi gerekirdi. Çünkü bir şeyin birinci mef‘ûl
olduğu düşünülerek zikredilmesi halinde ikinci mef‘ûlün de söylenmesi beklenir. Böyle
olmadığına göre ’بnin zâid olması ve birinci mef‘ûl konumunda gelmesi geçersiz olmuştur.
Üçüncü bir seçenek olmadığına göre zarf olması kesinleşmiştir.20
İbn Yaîş muhatap için kullanılan zamirlerden bahsederken şu ifadelere yer vermiştir:
ﺖ
َ ’أﻧnin başındaki elif ve nûn isim, sonundaki te ise isim anlamından soyutlanmış harftir. İbn
Yaîş harf olduğunu şöyle gerekçelendirmiştir: Eğer isim olsaydı i‘râbdan mahalli olması
gerekecekti. Eğer i‘râbdan mahalli olsaydı bu durumda ya merfû ya mansûb ya da mecrûr
olacaktı. Merfû veya mansûb olması mümkün değildir. Çünkü onu ref’ ya da nasp eden bir
âmil yoktur. Mecrûr da olamaz. Çünkü zamirdir ve zamirler marife olduklarından muzâf
olamazlar. O halde i‘râbdan mahalli olmadığına göre isim olması imkân dışı kalmıştır. Sonuç
olarak isim olmadığına göre harf olması dışında bir seçenek kalmamıştır.21
 ذﻟﻚve  ﺗﻠﻚgibi ismi işaretlerde yer alan  كharfinin isimlere ve fiillere bitişen muttasıl
zamir gibi isim olmayıp harf olduğu belirtilmiştir. Sîbeveyh ve diğer Basralı dilcilerin görüşü
bu yöndedir. Onlara göre bu harf asıl itibariyle isim olmakla birlikte isim manasından
soyutlanmıştır ve i‘râbda mahalli yoktur. Bu durum şu şekilde gerekçelendirilmiştir: Eğer bu
kelime isim olsaydı ya merfû ya mansûb ya da mecrûr olacaktı. Merfû olamaz. Çünkü ك
merfû zamirlerden değildir. Mansûb da olamaz. Çünkü “ٌ ”ذﻟﻚ زﯾﺪcümlesinde nasp eden bir
âmil yoktur. Mecrûr da olamaz. Çünkü mecrûr için iki sebep olmalıdır: Ya harfi cer
gelmelidir veya izafet olmalıdır. Burada harfi cer yoktur. İzafet ise mümkün değildir. Sonuç
itibariyle merfû, mansûb ve mecrûr olması mümkün olmadığına göre isim olamaz. Bu
durumda harf olmaktan başka seçenek kalmamıştır.22
’ﻟﯿﺲnin hangi tür kelime grubu içerisinde yer aldığı tartışmasında Ebû Ali el-Fârisî
şöyle demiştir:  ﻟﯿﺲher ne kadar merfû ve mansûb amelinde bulunsa da fiil değildir. Çünkü fiil

Kitâbi’t-Teshîl, nşr. Hasan Hindâvî (Dımaşk-Riyad: Dâru’l-Kalem, 2013), 7/337; Muhammed b. Yusuf b.
Ahmed Nâzıru’l-Ceyş, Temhîdu’l-kavâıd bi şerhi Teshîli’l-fevâid, nşr. Ali Ahmed Fahir ve diğerleri (Kahire:
Daru’s-Selâm, 1428), 4/1969.
20
Fârisî, et-Ta’lîkatu alâ Kitâb-i Sîbeveyh, 1/71. Başka örnekler için bk: Fârisî, et-Ta’lîkatu alâ Kitâb-i
Sîbeveyh, 1/360.
21
İbn Yaîş, Şerhu’l-mufassal, 2/307.
22
Ebû İshâk İbrahim b. Mûsa Şâtıbî, el-Mekâsıdü’ş-şâfiye fî şerhı’l-hulâsati’l-Kâfiye, nşr. Ayyâd b. Îd esSübeytî (Mekke: Câmiatu Ummu’l-Kurâ, 2007), 1/409, 410.
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ya bir eyleme ve üç zamandan birine delâlet eder ya da eyleme delâlet etmeyip üç zamandan
birine delâlet eder.  ﻟﯿﺲböyle olmadığına göre her ne kadar fiile benzese de fiil değildir.23
24

{ }وﻟﺴﻮف ﯾﻌﻄﯿﻚ رﺑﱡﻚ ﻓﺘﺮﺿﻰâyetinin başında yer alan  لharfinin lâmu’l-ibtidâ mı yoksa lâmu’l-

kasem mi olduğu tartışılmış ve şöyle denmiştir: Bu lâm ya lâmu’l-ibtidâdır ya da lâmu’lkasemdir. Lâmu’l-kasem olamaz. Çünkü o te’kîd nûnu olmadıkça muzâri fiilin önüne
gelemez. O halde lâmu’l-ibtidâ olmalıdır.25
Örneklerden de anlaşıldığı üzere dilciler hem kelime türlerinin sayısı hem de bazı
kelimelerin bu kelime türlerinden hangisine dâhil olacağı konusunu ele alırlarken sonuca kimi
zaman başka yöntem ve delillerin ardından kimi zaman da doğrudan bu yönteme başvurarak
ulaşmışlardır.26
2. Sebr ve Taksîm Metodunun Âmil Tespitinde Kullanılması
Nahiv ilminde âmil, ma‘mûl ve i‘râb kavramları son derece önemli bir yere sahip
olmuştur. Söz konusu üç kavram, kelimelerin cümle içinde yerine getirdiği göreve bağlı
olarak geçirdiği değişimi ifade etmektedir. İ‘râb bakımından değişime neden olan ve
cümledeki etkileyici güç durumunda olan öge âmil, değişen ve etkilenen öge ma‘mûl, söz
konusu etkileşimden kaynaklanan değişim i‘râb olarak nitelendirilebilir. Nahvin genel
çerçevesini çizen bu üç kavram üzerinde neredeyse ittifak edilmiştir. Ancak detaylar
konusunda dilciler arasında ihtilaflar olmuştur. İhtilaflı konularda dilciler görüşlerini
gerekçelendirmek ve muhataplarının görüşlerini geçersiz kılmak için çeşitli yöntemlere
başvurmuşlardır.

Bazı

âmillerin

ameli

ile

ilgili

tartışmaları

da

bu

çerçevede

değerlendirebiliriz.
Muzâri fiili nasp eden

 ﻛﻲedatının nasp etme durumu hakkında iki seçenekten

bahsedilmiştir. İlkine göre muzâri fiili nasp eden bizzat ’ﻛﻲdir. İkinci seçeneğe göre ise ﻛﻲ
edatı ’أْنin gizlenmesiyle nasp etmiştir. Dilciler

27

{ﺳْﻮا
َ  }ﻟﻜﯿﻼ ﺗﺄâyetindeki kullanımdan yola

çıkarak şöyle bir çıkarımda bulunmuşlardır: Buradaki muzâri fiil, ya doğrudan  ﻛﻲile mansûb
23

Ebû Ali el-Hasan b. Ahmed b. Abdülgaffâr Fârisî, el-Mesâilu’l-Halebiyyât, nşr. Hasan Hindâvî (Dımaşk &
Beyrut: Dâru’l-Kalem & Dâru’l-Menâre, 1987), 210, 211.
24
Duhâ 93/11. “Yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.”
25
el-Hasen b. Kâsım Murâdî, el-Cene’d-dânî fî hurûfi’l-maânî, nşr. Fahreddin Kabâve, Muhammed Nedîm
Fâdıl (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-’Ilmiyye, 1992), 126.
26
Farklı örnekler için bk: Fârisî, el-Mesâilu’l-Halebiyyât, 290; Ebû Muhammed (Ebü’s-Senâ) Bedrüddîn
Mahmûd b. Ahmed b. Mûsâ b. Ahmed Aynî, el-Mekâsıdu’n-nahviyye fî şerhi Şevâhidi Şürûhi’l-Elfiye elMeşhûr bi Şerhi’ş-şevâhidi’l-kübrâ, nşr. Ali Muhammed Fâhir, Ahmed Muhammed Tevfîk es-Sûdânî,
Abdulaziz Muhammed Fâhir (Kahire: Dâru’s-Selâm, 2010), 4/2063.
27
Hadîd 57/29. “Üzülmeyesiniz diye…”
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olmuş ya da  ﻛﻲedatı  لharfi konumunda olup kendisinden sonraki gizli bir  أْنile mansûb
olmuştur. Fakat burada  ﻛﻲedatının  لharfi konumunda olması doğru değildir. Aksi takdirde
 لharfinin peş peşe gelmesi söz konusu olacaktır. Zira harfi cer kendisi gibi bir harfin önüne
gelemez. Dolayısıyla bu kullanım mümkün olmadığına göre ’ﻛﻲden sonraki muzâri fiil
doğrudan  ﻛﻲile mansûb olmuştur.28
’ﺣﺘﻰnın muzâri fiili doğrudan mı yoksa  أْنtakdiri ile mi nasp ettiği tartışması da bu
çerçevededir. Kûfeli dilcilere göre  ﺣﺘﻰmuzâri fiili أْنtakdiri olmaksızın, doğrudan nasp eder.
“َ( ”أطْﻊ ﷲ ﺣﺘﻰ ﯾُﺪﺧﻠَﻚ اﻟﺠﻨﺔAllah’a itaat et ki seni cennetine soksun.) ve “”اذﻛﺮ ﷲ ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ
(Güneş doğana kadar Allah’ı an.) cümlelerinde yer alan muzâri fiiller doğrudan  ﺣﺘﻰile
mansûb olmuştur. Yine

ﺣﺘﻰönüne geldiği ismi de herhangi bir harf takdiri olmaksızın,

doğrudan cer eder. Kisâî ise ismin önüne gelen ’ﺣﺘﻰnın  إﻟﻰtakdiri ile cer ettiğini söylemiştir.
Basralı dilcilere göre ise hem muzâri fiilin önüne hem de ismin önüne gelen  ﺣﺘﻰharfi cerdir.
Kendisinden sonra gelen muzâri fiil أْنtakdiri ile mansûb olurken isim de ’ﺣﺘﻰnın kendisi ile
mecrûr olmuştur. Kûfeli dilciler muhtemel seçenekleri zikrederek sonuca şöyle ulaşmışlardır:
Biz ’ﺣﺘﻰnın muzâri fiili doğrudan nasp ettiğini söyledik. Çünkü o ya “َ”أطْﻊ ﷲ ﺣﺘﻰ ﯾُﺪﺧﻠَﻚ اﻟﺠﻨﺔ
cümlesinde olduğu gibi  ﻛﻲanlamındadır. Zira burada cümle “َ( ”أطْﻊ ﷲ ﻛﻲ ﯾُﺪﺧﻠَﻚ اﻟﺠﻨﺔSeni
cennetine soksun diye/sokması için Allah’a itaat et.) şeklinde de anlaşılabilir. Ya da “ اذﻛﺮ ﷲ
 ”ﺣﺘﻰ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲcümlesinde olduğu gibi  إﻟﻰ أْنanlamındadır ve cümle “”اذﻛﺮ ﷲ إﻟﻰ أْن ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ
(Güneş doğana kadar Allah’ı an.) şeklindedir. Eğer  ﻛﻲanlamındaysa onun yerine geçmiştir ki
o da nasp etmektedir. O nasp ettiyse yerine geçtiği

 ﺣﺘﻰda nasp edebilir. Eğer

إﻟﻰ أْن

anlamındaysa  ﺣﺘﻰda  أْنyerine geçmiştir ki  أْنde nasp etmektedir.  أْنnasp ediyorsa yerine
geçen ﺣﺘﻰda nasp etmektedir. Bunlar kasem için kullanılan واوgibidir. Nitekim  بharfi onun
yerine geçtiği zaman onun gibi amel etmiştir. İsmi cer etmesi de aynı şekildedir. Dolayısıyla
ismin önüne gelen ve sonrasındaki kelimeyi mecrûr yapan  ﺣﺘﻰedatı  إﻟﻰyerine geçmiştir. إﻟﻰ
ismi cer ettiğine göre  ﺣﺘﻰda cer etmektedir. Basralı dilciler ise şu şekilde itiraz etmişlerdir:
Bizim muzâri fiili  ﺣﺘﻰdeğil de takdir edilen ’أْنin nasp ettiği ile ilgili görüşümüze dayanak
oluşturan şey ’ﺣﺘﻰnın isimlerde âmil olan bir kelime olmasıdır.  ﺣﺘﻰisimlerde âmil olduğuna
göre fiillerde âmil olamaz. Çünkü isimlerin âmilleri fiillerde, fiillerin âmilleri isimlerde etkide
bulunamaz. İsimlerin âmilleri fiillerde âmil olamayacağına göre ’ﺣﺘﻰdan sonra mansûb olan
muzâri fiil  ﺣﺘﻰile değil takdir edilen  أْنile mansûb olmuştur.29

28
29

Fârisî, el-Îdâh el-Âdudî, 310.
İbnü’l-Enbârî, el-İnsâf, 2/489, 490.
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Aynı çerçevede ele alınan konulardan biri de cevap cümlesinde yer alan muzâri fiili
cezm eden âmilin ne olduğu meselesidir. Tartışma şöyle nakledilmiştir: Cevap cümlesinde yer
alan muzâri fiil ya şart fiili ile ya şart fiilini cezm eden edat ile ya da her ikisi ile cezm
olmuştur. Sadece edatla cezm olması mümkün değildir. Çünkü fiildeki cezm isimdeki cer
gibidir. Cer yapan âmillerden hiçbiri birbirine atıf harfiyle bağlanmaksızın iki şey üzerinde
amel edemez. Dolayısıyla iki benzer şeyin aynı çerçevede değerlendirilmesi gerektiğinden
cezm eden âmiller için de aynı şey geçerlidir. Bununla birlikte bir diğer gerekçe de şudur:
Lafzi âmiller bir amele sahip olanlarla birden fazla amele sahip olanlar olmak üzere iki
türlüdür. Birden fazla amele sahip olanların ma‘mûlleri farklı çerçevede ise ameli de farklı
olmalıdır. Nitekim fiil birden fazla eyleme sahip olup fâil ve mef‘ûl olmak üzere iki ma‘mûl
üzerinde etkide bulunmuş ve birini merfû, diğerini mansûb yapmıştır. Eğer şart ve cevap
fiilini sadece şart edatı cezm etmiş olsaydı tıpkı fâil ve mef‘ûldeki gibi sonuçları farklı olurdu.
Sonuç olarak İbn Mâlik’e göre şart fiilini cezm eden edatın aynı zamanda cevap fiilini de
cezm ettiği ile ilgili hüküm benzeri bulunmayan bir hüküm olup kabul edilmesi mümkün
değildir. İkinci seçenek olan cevap fiilinin hem edat hem de şart ile cezm olmasına gelince bu
da mümkün değildir. Çünkü iki şeyden oluşan âmillerin parçalarının ayrılması veya
parçalarından birinin hazfedilmesi doğru değildir. Dolayısıyla cevap fiilinin âmili edatla
birlikte fiil de değildir. Geriye son seçenek kalmıştır ki bu da söz konusu fiilin şart fiili ile
meczûm olmasıdır.30
Mübtedâ ve haberin merfûluğuna neden olan âmil tartışmasında Kûfeli dilciler
mübtedâyı haberin, haberi de mübtedânın ref’ ettiği görüşünde iken Basralı dilciler
mübtedânın ibtida ile merfû olduğu görüşündedirler. Kûfeliler Basralıların görüşüne şu
şekilde itiraz etmişlerdir: Mübtedânın ibtida ile merfû olması doğru değildir. Zira ibtida ya
Arapların sözlerinden bir şeydir veya değildir. Eğer Arapların sözlerinden bir şey ise bu ya
isim ya fiil veya amel eden harflerden biridir. İsim ise kendisinden önce o ismi de ref’ edecek
bir başka isim olmalıdır. Yine ondan önce de bir isim olmalıdır ki bu sonsuza kadar
gideceğinden imkânsızdır. Fiil ise söz gelimi “ً ( ”زﯾﺪٌ ﻗﺎﺋﻤﺎZeyd ayaktadır.) şeklindeki bir
cümlenin yorumu “ً ( ”ﺣﻀﺮ زﯾﺪٌ ﻗﺎﺋﻤﺎZeyd ayakta geldi.) şeklinde olmalıdır. Eğer edat ise edatlar
isimleri bu şekilde ref’ etmezler. Eğer bir şey değilse bir ismi, olmayan bir şeyin ref’ etmesi

30

Cemâlüddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah İbn Mâlik, Şerhu’t-teshîl li İbn Mâlik, nşr. Abdurrahman
Seyyid- (Kahire: Dâru Hicr li’t-Tıbâa ve’n-Neşr, 1990), 4/80; Nâzıru’l-Ceyş, Temhîdu’l-kavâıd, 9/4356.
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doğru değildir. Bu seçenekler mümkün olmadığına ve bu ihtimallerin dışında başka seçenek
kalmadığına göre mübtedânın ibtida ile merfû olması mümkün değildir.31
’ﻟﻌّﻞnin gramer bakımından sahip olduğu işlev dilciler tarafından tartışma konusu
edilmiş ve önüne geldiği iki ögeden birini mansûb diğerini merfû yapmasının gerekçesi
aranmıştır. Konu ile ilgili seçenekler zikredilmiş ve sonuca şöyle varılmıştır:  ﻟﻌﻞfiillerden
’ﺿﺮبye benzetilmiş ve aralarındaki benzerlik ilişkisinden dolayı onun gibi amel etmesi
sağlanmıştır. Zira onun için şu seçenekler vardır: Ya her ikisini merfû ya her ikisini mansûb
ya her ikisini de mecrûr yapacaktır. Ya da birini merfû diğerini mansûb veya birini merfû
diğerini mecrûr yapacaktır. Bunların dışında başka bir seçenek yoktur. Her ikisini de merfû
yapması mümkün değildir. Çünkü iki ögeyi birbirine bağlı olması dışında aynı anda merfû
yapan hiçbir âmil yoktur. Aynı şekilde birbirine tabi olması dışında aynı anda iki ögeyi
mansûb veya mecrûr yapan hiçbir âmil yoktur. Dolayısıyla ilk üç seçenek mümkün değildir.
Birini mansûb diğerini mecrûr yapması da mümkün değildir. Çünkü cümlede bir merfûya
ihtiyaç vardır. Yine birini merfû diğerini mecrûr yapması da mümkün değildir. Çünkü cer
eden harf olmaksızın mecrûr olan bir kelime yoktur. Sonuç olarak birini merfû diğerini
mansûb yapması dışında bir seçenek kalmamıştır.32
3. Sebr ve Taksîm Metodunun İ‘râb Tespitinde Kullanılması
Önceki kısımda bahsedildiği üzere cümledeki etkileyici unsurun doğurduğu
sonuçlardan biri olan i‘râb konusunda da bu çerçevede ele alınabilecek tartışmalar yer
almıştır. Bu konudaki en dikkat çekici örneklerden bazıları şunlardır:
 ﯾﺮﻣﻲve  ﯾﻘﻀﻲgibi illetli muzâri fiillerin son harfinin harekesini tartışma konusu eden
İbn Yaîş bu fiillerin harekelenmeme gerekçesini şöyle izah etmiştir: Bu fiillerin son harfi
harekelenmemiştir. Çünkü harekelenecek olsaydı ya kesra ya damme veya fetha ile
harekelenecekti. Kesra mümkün değildir. Çünkü kesra fiillerde ancak iki sakin harfin bir
araya gelmesi halinde mümkündür. Ayrıca kesra, öncesi kesralı olan يharfi üzerine ağır gelir.
ُ ( ”ﻣﺮرSenin kadıya uğradım.) cümlesinde yer alan  ﻗﺎﺿﻲkelimesinin
Onun için “ﺿِﯿﻚ
ِ ت ﺑﻘﺎ
sonundaki يharfinin kesra ile harekelenmesi doğru bulunmamıştır. Damme de mümkün
değildir. Çünkü “( ”ھﺬا ﻗﺎﺿﯿُﻚBu senin kadı.) şeklindeki kullanımlarda ’يnın damme ile
harekelenmesi dile ağır geldiğinden doğru görülmemiştir. Fetha da mümkün değildir. Fetha
ile harekelenmesi halinde mansûbluk durumu ile karışması söz konusu olacaktı. Sonuç
31
32

İbnü’l-Enbârî, el-İnsâf, 1/39; Ukberî, et-Tebyîn, 1986, 335.
Nâzıru’l-Ceyş, Temhîdu’l-kavâıd, 3/1303.
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itibariyle illetli fiilin sonundaki يharfinin harekelenmesi mümkün olmamış ve hareke zorunlu
olarak hazfedilmiştir.33
Bu yönteme müstesnâ ile ilgili diğer bir meselede de başvurulmuştur. Şöyle ki;
Müstesnânın i‘râbı hakkında birkaç seçenekten bahsedilmiştir ki bunlardan biri de sadece
mansûb olması seçeneğidir. Bu durum müstesnanın öne geçtiği durumlar için geçerlidir.
ُ  ”ﻣﺎ ﻣﺮرcümlelerinde yer alan
Nitekim “ٌ”ﻣﺎ ﺟﺎءﻧﻲ إﻻ زﯾﺪا ً أﺣﺪ, “ً  ”ﻣﺎ رأﯾﺖ إﻻ زﯾﺪا ً أﺣﺪاve “ت إﻻ زﯾﺪا ً ﺑﺄﺣٍﺪ
 زﯾﺪاkelimesi müstesnadır ve öne geçmiştir. Burada mansûbluk zaruri olmuştur. Çünkü istisnâ
üslubunun bu türünde öne geçmemesi halinde müstesnâ için bedel olması veya istisnâ üslubu
gereği mansûb olması mümkündür. Bedel olması tercih edilen bir durum olarak zikredilmiştir.
Fakat müstesnâ öne geçince tercih edilen bir durum olsa da bedel olma ihtimali imkân dışı
kalmıştır. Çünkü bedel kendisinden bedel yapılan kelimenin önüne geçemez. Dolayısıyla
bedel olma seçeneği mümkün değildir. O halde mansûb olma ihtimali zorunluluk
kazanmıştır.34
Nidâ edatından sonra gelen kelimenin (münâdâ) durumu hakkındaki tartışmalara
bakıldığında da aynı akıl yürütme biçimine başvurulduğunu görürüz. Kûfeli dilcilere göre
marife ve müfred olan münâdâ mu‘rab ve merfû’dur. Ebû Zekeriyyâ Yahya b. Ziyâd el-Ferrâ
(öl. 207/822) ise fâil veya mef‘ûl konumunda olmaksızın damme üzere mebnî olduğunu
söylemiştir. Basralı dilciler ise damme üzere mebnî olduğunu, mef‘ûl olduğu için mansûb
konumda olduğunu söylemişlerdir. Basralı dilciler münâdânın damme üzere mebnî olmasını
şöyle gerekçelendirmişlerdir: Münâdâ ya fetha ya kesra ya da damme üzere mebnî olacaktı.
Gayri munsarıf kelimelerle karışması söz konusu olacağından fetha üzere mebnî olamaz.
Muzafun ileyh ile karışacağından kesra üzere mebnî olamaz. Fetha ve kesra üzere mebnî
olmasına imkân olmadığına göre damme üzere mebnî olması kesinleşmiş oldu.35
ُ  ”أﻋﻠﻤcümlesinde yer
Üç mef‘ûl alan  أﻋﻠﻢfiilinin geçtiği “ً ﺖ ھﺬا زﯾﺪا ً ﻗﺎﺋﻤﺎ ً اﻟﻌﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻦ إﻋﻼﻣﺎ
alan ً  ﻗﺎﺋﻤﺎkelimesinin durumu ile ilgili Ebû Ali el-Fârisî’nin görüşleri şu çerçevededir: Burada
ً  ﻗﺎﺋﻤﺎya haldir ya da üçüncü mef‘ûldür. Hal olması mümkün değildir. Çünkü bu kelimenin hal
kabul edilmesi halinde ya fiilin üçüncü mef‘ûlü olarak ya “ ”اﻟﻌﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻦifadesini ya da “ً ”إﻋﻼﻣﺎ
ifadesini kabul etmek gerekecek. Oysa bunların üçüncü mef‘ûl olması mümkün değildir.
Çünkü anlam bakımından üçüncü mef‘ûl ile ikinci mef‘ûl, aralarında mübtedâ-haber ilişkisi
33

İbn Yaîş, Şerhu’l-mufassal, 5/289. İbn Yaîş’in bu yönteme başvurduğu diğer örnekler için bk: İbn Yaîş,
Şerhu’l-mufassal, 5/325, 329, 330, 349, 430.
34
İbn Yaîş, Şerhu’l-mufassal, 2/52.
35
İbnü’l-Enbârî, el-İnsâf, 1/266.
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kurulabilecek şekilde olmalıdır. Oysa cümlede yer alan ikinci mef‘ûl ( )زﯾﺪile “”اﻟﻌﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻦ
arasında böyle bir ilişki kurulamaz. Sonuç olarak ً  ﻗﺎﺋﻤﺎkelimesi hal olamadığına göre üçüncü
mef‘ûl olması kesinleşmiştir.36
ﻛﻢkelimesinin kullanımlarının ele alındığı bir nahiv eserinde sebr ve taksîm
yönteminin şu şekilde kullanıldığını görmekteyiz:  ﻛﻢkelimesinden önce harfi cerin geçmesi
ve geçmemesi şeklinde iki seçenek vardır. Eğer harfi cer geçmişse  ﻛﻢmecrûr mahallindedir.
Harfi cer geçmemişse zaman veya mekân zarfından kinayedir. Bu durumda mansûb
konumdadır. Herhangi bir şeyden kinaye değilse kendisinden sonra ya fiil vardır veya yoktur.
Kendisinden sonra fiil yoksa merfû konumdadır. Sonrasında fiil varsa ya müteaddi fiil veya
lazım fiil vardır. Lazım fiil varsa  ﻛﻢmübtedâdır. Müteaddi fiil varsa bu fiilin ’ﻛﻢe dönen bir
zamire dayanması veya dayanmaması şeklinde iki durumu vardır. Eğer birinci seçenek söz
konusu ise bu durumda  ﻛﻢmübtedâdır. İkinci seçenek söz konusu ise fiilin ma‘mûlünü alması
veya almaması şeklinde iki seçenek daha ortaya çıkmaktadır. Fiil ma‘mûlünü almamışsa ﻛﻢ
onun ma‘mûlüdür. Almışsa bu durumda mübtedâ olmak üzere merfûluğu da, iştiğal üzere
mansûbluğu da mümkündür.37
Muzâri fiilin ef’âl-i hamse olarak adlandırılan ( )ﯾﻔﻌﻼن\ﯾﻔﻌﻠﻮن\ﺗﻔﻌﻼن\ﺗﻔﻌﻠﻮن\ﺗﻔﻌﻠﯿﻦbeş
fiilinin i‘râb durumu dilciler arasında tartışılan meselelerden biri olmuştur. Kûfeli dilcilere
göre  ي, و, اfetha, damme ve kesra yerindedir. Dolayısıyla bu harfler i‘râbdırlar. Basralı
dilcilere göre ise bunlar i‘râb değil, i‘râb harfleridir. Kimi dilcilere göre de bunlar ne i‘râb ne
de i‘râb harfidir. Bunlar i‘râba delâlet eden harflerdir. İster hareke ile isterse harfle i‘râb alsın,
mu‘rab olan her kelimenin bir i‘râb harfi olmalıdır. Bu fiillerdeki i‘râb harfi ise ’ﯾﻔﻌﻼنde ا,
’ﯾﻔﻌﻠﻮنde وve ’ﺗﻔﻌﻠﯿﻦde ’يdır. Bu görüşe itiraz edilmiş ve bu itiraz şöyle gerekçelendirilmiştir:
Eğer bu fiillerin i‘râbı için i‘râb harfleri takdir edilecek olsaydı bunlar ya lâm, ya zamir veya
nûn harfi olacaktı. Ancak lâmın i‘râb harfi olması geçersizdir. Çünkü muzâri fiilin meczûm
olması durumunda fâil zamirinin hazfedilmesi gerekecekti ki bu doğru değildir. Zamirin i‘râb
harfi olması da doğru değildir. Çünkü zamir fiilin bir parçası değildir. Buradaki zamir asıl
itibariyle merfû konumdaki ismin yerini tutan bir ögedir ve faildir. Başka bir kelimenin i‘râbı
olması doğru değildir. Dolayısıyla  ي, و,’اnın i‘râb harfi olması ihtimali ortadan kalkmıştır.
Nun harfinin de i‘râb harfi olması doğru değildir. Zira o fiilden bir harf gibi değildir. O sadece
dammenin yerini tutan bir ögedir. O yüzden nasp ve cezm halinde hazfedilir ve hazfedilmesi
36
37

Fârisî, et-Ta’lîkatu alâ Kitâb-i Sîbeveyh, 1/73.
Bedrüddîn Ebû Muhammed İbn Ferhûn, el-’Udde fî i’râbi’l-’umde, nşr. Ebû Abdurrahman Adil b. Sa’d
(Doha: Dâru’l-İmâm el-Buhârî, ts.), 2/313, 314.
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fiilin anlamına zarar vermez. Eğer i‘râb harfi olsaydı duruma göre hazfedilmezdi ve i‘râbın
bütün vecihleri o harf üzerinde cereyan ederdi. O yüzden onun da i‘râb harfi olması seçeneği
ihtimal dışı kalmıştır.38
SONUÇ
Dil bilginleri dile ait verileri derlemede, topladıkları verileri işlemede, verilerden
kurallara ulaşmada ve ulaştıkları kuralları gerekçelendirmede doğrudan Arap diline özgü
yöntemleri kullandıkları gibi diğer ilimlerle özdeşleşmiş yöntemlere de başvurmuşlardır. Dil
verilerinin toplanmasında semâ‘, verileri işleme ve işlenen verilerden kurallara ulaşmada
istikra ve kıyâs, elde edilen kuralların gerekçelendirilmesinde ise istişhâd ve ta‘lil yöntemleri
dilcilerin kullandıkları başlıca yöntemlerden olmuştur. Öte yandan nahiv usûlüne dair yazılan
kimi kaynaklarda nahivcilerin başvurdukları yöntemlerden bahsedilirken bir yöntemden daha
bahsedilmiştir ki bu da sebr ve taksîm yöntemi olmuştur. Bu çalışmada söz konusu yöntemin
dilciler tarafından nasıl kullanıldığı ele alınmış, yöntemin kullanıldığı alanlar bolca
örneklendirilmiştir. Öncelikli olarak Arap dilinin temelini oluşturan kelime türlerinin isim, fiil
ve harf olmak üzere üç ile sınırlandırılmasına bu yöntemle varıldığı görülmüştür. Bazı
kelimelerin tür olarak isim, fiil ve harf gruplarından hangisine dâhil olduğuna dair
tartışmalarda da bu yönteme başvurulduğu görülmüştür. Yine gramer bakımından bir işleve
sahip ögelerin işlevleri ve bunların ortaya çıkardığı sonuçlar da aynı yöntem çerçevesinde
tartışma konusu edilerek sonuca bağlanmıştır. Bir öneri mahiyetinde ifade etmek gerekirse;
araştırmacılar nahiv eserlerini karşılıklı tarayarak nahivcilerin kullandıkları ortak üslup ve
yöntemlerden şu ana kadar tespit edilemeyen veya tespit edilse de gerektiği kadar
önemsenmeyen pek çok yönteme, ilkeye ve ortak noktaya ulaşacak, karşılaştırmalı
incelemeler

sayesinde

nahivcilerin

farkına

varmadan

söz

birliği

ettiği

hususları

yakalayacaktır.
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İbnü’l-Enbârî, el-İnsâf, 1/33. Benzer örnekler için bk: Bahâeddin İbn Akil, Şerhu İbn ʿAkīl ʿalâ Elfiyyeti İbn
Mâlik, nşr. Muhammed Muhyiddin Abdulhamîd, thk. “Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd” (Kahire: Dâru’tTürâs, 1980), 2/8.
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ﻣﻠﺨﺺ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،ﺗﻌﺪ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ( أھﻢ وأﺑﺮز اﻷدوات اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وأﻛﺜﺮھﺎ إﻧﺘﺸﺎرا
 وﻧﺠﺎﻋﺘﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ،اﻟﻰ ﻛﻮﻧﮭﺎ اﺣﺪى أدوات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ دورھﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
 وﺗﮭﺪف اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ ﺗﺴﻠﯿﻂ. ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺪﯾﻼ ﺷﺮﻋﯿﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ،اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ
ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻷن طﺮق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دور اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وإﺑﺮاز أھﻤﯿﺘﮭﺎ
. وأﯾﻀﺎ ﺑﻌﯿﺪة وﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ،اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﯿﻮم
. اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺼﻜﻮك واﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ، اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﻧﻮاع اﻟﺼﻜﻮك:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
ÖZET
İslami Sukuk (yatırım araçları), İslami finans mühendisliğinin en önemli ve en yaygın ürünlerinden
birisidir. Bankacılıkta etkin rolünü ispatlamış finansman araçlarından biri olmasının yanında, iş gücü ve çalışma
politikalarını benimseyen birçok ülkede ekonomiyi canlandırma ve kalkınmayı sağlamada etkin olarak
kullanılmaktadır. Geleneksel finansal kaynaklara ve faiz temelli finans sistemlerine karşı, meşru bir alternatif
oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı; İslami Sukukun yatırımdaki rolünü ortaya çıkarmak ve öneminin
anlaşılmasını sağlamaktır. İslami Sukuk, geleneksel yatırım yöntemlerinin günümüzün ihtiyaçlarına cevap
vermede yetersiz kalması nedeniyle, ekonomik hayattaki en önemli alternatif finansal yöntemlerin başında
gelmektedir. Diğer taraftan riba faizlerinden de ayrı değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: İslami Sukuk; Enstrüman Türleri; İslami Finans; Yatırım Araçları; İslami
Bankacılık Sistemi.
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ﻣﺪ ﺧ ﻞ
ﺳﺠﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﯿﻼد ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وھﻮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ
وﺟﻮدھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ
اﻟﻤﻨﺸﺂت ،اﻟﺒﻨﻮك واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻓﻜﺮة اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أو اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ أﻧﮫ رﻏﻢ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻜﯿﻚ إﻻ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ أﺛﺒﺘﺖ ﻗﺼﻮرھﺎ وﻓﺸﻠﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﻜﯿﻚ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻣﺮات واﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ ﺗﻮرﯾﻖ ھﺬه اﻟﺪﯾﻮن ﻣﻤﺎ أدى
إﻟﻰ وﻗﻮﻋﮭﺎ ﻓﻲ أزﻣﺎت ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﺘﻮﻗﻒ أو ﺗﻨﺘﮭﻲ وأﺑﺮزھﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2008ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻜﯿﻚ اﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻗﺒﻠﮫ وﺟﻮد ھﺘﮫ اﻷﺻﻮل ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺣﻔﻆ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ،ﻛﻮن أن اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ
واﻟﻤﻮﺻﻔﺎت وﻛﺬا اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ أھﻢ أدوات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﮭﺪ اﻧﺘﺸﺎرا وﻧﻤﻮا واﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ،ﺣﯿﺚ ﺣﻈﯿﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎھﺘﻤﺎم اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪة أو ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ادراج ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺼﻜﯿﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻋﻦ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﺮر ،ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮه اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اأو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﻤﻜﻦ طﺮح اﻻﺷﻜﺎل اﻟﻤﺤﻮري اﻟﺘﺎﻟﻲ :ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ أو ﻛﻤﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ؟
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﺳﻨﺤﺎول ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﯾﻨﺎ وﻓﻖ اطﺎر ﻣﻨﮭﺠﻲ ﯾﺴﺘﻨﺪ أﺳﺎﺳﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎ ﺛﻨﺎﺋﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﻦ اھﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺠﻤﻊ
اﻟﻤﺪﺧﺮات وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺜﻠﻮن ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻠﻮن ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ ،وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ
اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺒﺬ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ أدوات ﻣﺎﻟﯿﺔ ذات ﻋﺎﺋﺪ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﺨﺎطﺮ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ أن
اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺮﺑﺢ 1،وﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻰ
ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻧﺸﺄة اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
أدت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت اﻟﻰ ظﮭﻮر اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ،وﯾﻌﺪ اﻟﺼﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ طﺮﯾﻘﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻛﺄﺣﺪ أھﻢ طﺮق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻤﻮد أھﻢ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻓﻜﺮة اﻟﺼﻜﻮك
اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻮض اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ "ﺳﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿﺔ –اﻟﻘﺮوض ،2"-وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺸﺮوع
 1ﺣﻜﯿﻢ ﺑﺮاﺿﻲ ٬اﻟﺘﺼﻜﯿﻚ ودوره ﻓﻲ ادارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ٬
 ،2011-2010ص .131
 2راﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل ٬اﻟﺼﻜﻮك وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﺪﯾﻼ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ:
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/ Hadda Mebroukاﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺼﻜﯿﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ -دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ-

اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ رﻗﻢ ) (3ﻟﺴﻨﺔ  .1978واﻟﻔﻀﻞ ﯾﻌﻮد ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺒﯿﺪي اﻟﺬي أرﺳﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺣﻜﺎم اﻟﺼﻚ
اﻻﺳﻼﻣﻲ وأظﮭﺮھﺎ اﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد ،ﺣﯿﺚ أن ﺟﮭﻮد ھﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أوﺟﺪت ﻓﻜﺮة ﺳﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿﺔ وﻗﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﺪات
اﻟﻤﻘﺎرﺿﺔ اﻟﺆﻗﺖ رﻗﻢ ) ،31981 (10وﺗﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي اﺟﺎزھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ،4ﻟﺬا ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻷردن ھﻲ اﻟﻤﮭﺪ اﻷول ﻟﻨﺸﺆء اﻟﻔﻜﺮة وﺗﻼھﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺴﻨﺔ
 ،1988اﻟﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻠﻠﻰ اﺻﺪار ﻗﺮار رﻗﻢ ) (5ﯾﺴﻨﺔ  1988اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿﺔ وﺳﻨﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
اﻟﺘﺄﺻﯿﻞ ﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﻘﺎرﺿﺔ. 5
وﻗﺪ أﺟﺮﯾﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب ﻣﻦ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ ) (1988-1987ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ :ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن،
اﻟﺴﻮدان ،ﺗﺮﻛﯿﺎ ،اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،وﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ أھﻤﮭﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،1984ﺣﯿﺚ ﺗﻢ وﺿﻊ ﺳﻨﺪات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﺑﻤﺒﻠﻎ  200ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﺟﺴﺮ اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر ،6وﻗﺪ ﺑﺮزت ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاﻗﮭﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ،
ﺣﯿﺚ وﺿﻌﺖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ رﻗﻢ ) ،7(17ﯾﻮﺿﺢ ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ،وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ،وأﻧﻮاﻋﮭﺎ،
وﺿﻮاﺑﻄﮭﺎ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﺻﺪار ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2009م ،8واﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ،
وﻣﺨﺎطﺮھﺎ ،وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ
ﺣﻈﯿﺖ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺎھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻷﻧﮭﺎ ﺧﯿﺎرا إﺳﻼﻣﯿﺎ وﺷﺮﻋﯿﺎ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ وﺗﻌﺪد اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺪﻗﯿﻖ واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﺼﻜﻮك 10،ﺣﯿﺚ وﺻﻒ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺼﻜﻮك
ﺑﺄﻧﮭﺎ "أداة اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺰﺋﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻘﺮاض )اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ( ،ﺑﺈﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﺮأس ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس وﺣﺪات ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ وﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ ﯾﻤﻠﻜﻮن ﺣﺼﺼﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ وﻣﺎ
ﯾﺘﺤﻮل إﻟﯿﮫ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻓﯿﮫ".
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https://iefpedia.com/arab/wpcontent/uploads/2019/10/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8Aﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 2021/02/23 :ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ %D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf.14:00
 3أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻠﺤﻢ ٬ﻧﺸﺄة اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ واھﺪاﻓﮭﺎ ،ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ http://www.drahmadmelhem.com/p/blog-
 page_13.htmlﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع ،2021/02/23 :ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ .13:00
 4ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ زﻋﺘﺮي ٬اﻟﺼﻜﻮك  -ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ،اﻧﻮاﻋﮭﺎ ،اھﻤﯿﺘﮭﺎ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﺣﺠﻢ اﺻﺪاراﺗﮭﺎ وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻻﺻﺪار ،ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ
اﻗﺎﻣﺘﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ  BDOﺑﻌﻨﻮان اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،اﻷردن ،2010 ٬ص .26
 5ﻧﻮال ﺑﻦ ﻋﻤﺎرة ٬اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ 09 ،ﺟﻮان  ،2011ص .255
 6د.ﺳﺎﻣﻲ ﺣﻤﻮد ،اﻷدوات اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ،1988 ،د.ﻣﻨﺬر ﻗﺤﻒ ،ﺳﻨﺪات اﻻﺟﺎرة واﻷﻋﯿﺎن اﻟﻤﺆﺟﺮة.1995 ،
 7ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ.2003 ،
" 8ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺼﻜﻮك واﻟﺘﺼﻜﯿﻚ".
 9أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻠﺤﻢ ٬ﻧﺸﺄة اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ واھﺪاﻓﮭﺎ ،ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ http://www.drahmadmelhem.com/p/blog-
 page_13.htmlﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع ،2021/02/23 :ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  .13:00ﻧﻮال ﺑﻦ ﻋﻤﺎرة ٬اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ 09 ،ﺟﻮان  ،2011ص .255
 10رﺷﯿﺪ دﻏﺎل ٬دور اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﺒﺴﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ،اﻟﻌﺪد
)01ﺟﻮان  ،(2016ص .83
 11رﺷﯿﺪ دﻏﺎل ٬دور اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﺒﺴﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ،اﻟﻌﺪد
)01ﺟﻮان  ،(2016ص  .83ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﺣﺎﯾﻠﯿﺔ ٬إدراج اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻠﻘﺎة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﯾﻮﻣﻲ  08و 09دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2013ص .02
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/ Hadda Mebroukاﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺼﻜﯿﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ -دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ-

ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ  17اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ
"وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺼﺎ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻋﯿﺎن أو ﻣﻨﺎﻓﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت أو ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﯿﻦ أو ﻧﺸﺎط
اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺧﺎص وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﻜﻮك وﻗﻔﻞ ﺑﺎب اﻻﻛﺘﺘﺎب وﺑﺪء اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ أﺻﺪرت ﻣﻦ أﺟﻠﮫ".

12

وﻋﺮﻓﺘﮭﺎ وزارة اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﺎم ﯾﻀﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ
اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.

13

وﺗﺘﻤﺜﻞ أھﻢ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

14

 اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺴﺐ أو اﻟﻀﯿﺎع )اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( :ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲإﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻜﺴﺐ واﻟﻐﺮم ﺑﯿﻦ أطﺮاف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﯿﻐﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ،ﻛﻮﻧﮭﺎ
ﺗﻜﺴﺐ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ وﻟﯿﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻹﺳﻤﯿﺔ أي ﻟﯿﺲ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻓﺎﺋﺪة رﺑﻮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﮫ اﻵن ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ اﻟﺼﻚ ﺣﺼﺼﮭﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ )اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ( ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺪد ﺑﻨﺴﺐ
ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ،ﻓﺄﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﯾﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻘﺪ واﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﻹﺻﺪار وﯾﺘﺤﻤﻠﻮن اﻟﺨﺴﺎرة
ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﯾﻤﻠﻜﮫ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮم.
 "اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺼﺪر ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺎﻟﻜﮭﺎ ﺑﻔﺌﺎت ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ  :وﯾﺘﻢ اﺻﺪارھﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ،ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺼﺺ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﯿﻦ أو ﻧﺸﺎط اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎص ،وھﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪاول وﺗﺴﯿﯿﺮ أو ﺷﺮاء ھﺬه
اﻟﺼﻜﻮك.15
 اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮھﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط و ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻘﺮرة ﺷﺮﻋﺎ :أي أن ھﺘﮫ اﻟﺼﻜﻮك ﯾﺘﻢﺿﺒﻄﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﯿﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﻮد
ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺼﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت واﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ،وﺗﺨﻀﻊ ﻷﺳﺲ ﺗﻨﻈﻢ إﺻﺪارھﺎ وﺗﺪاوﻟﮭﺎ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻦ أدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺒﯿﺎن أن اﻟﺼﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﻌﺪ أداة ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،وآﻟﯿﺔ
ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 16،وﺳﻨﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ
اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،ﺛﻢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻜﻮك واﻷﺳﮭﻢ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
أوﻻ :اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺼﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻹﺳﻼﻣﻲ

 12ﻛﻤﺎل ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﺤﻄﺎب،اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة،اﻣﺎرة دﺑﻲ،ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ
واﻟﻤﺄﻣﻮل،ﺟﻮان ،2009ص  .07ﺣﻜﯿﻢ ﺑﺮاﺿﯿﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .92
 13ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﺣﺎﯾﻠﯿﺔ ٬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .03
 14ﻧﻮال ﺑﻦ ﻋﻤﺎرة ٬اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ 09 ،ﺟﻮان  ،2011ص .255
 15ﻛﻤﺎل ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﺤﻄﺎب ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .07
 16راﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل ٬اﻟﺼﻜﻮك وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﺪﯾﻼ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ:
https://iefpedia.com/arab/wpcontent/uploads/2019/10/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8Aﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 2021/02/23 :ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ %D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf.14:00
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/ Hadda Mebroukاﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺼﻜﯿﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ -دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ-

اﻟﺴﻨﺪات ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻜﻮك ﯾﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻗﺮوض ﯾﺘﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻓﯿﮭﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻘﻮد ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت أي اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم )اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻓﺮوﻋﮭﺎ( ،وﯾﻌﺪ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ داﺋﻨﺎ ﻟﮭﺎ ،وﻻ
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﯾﻜﺎ ﻓﯿﮭﺎ وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ وﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻨﺪ واﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

17

-

اﻟﺴﻨﺪ واﻟﺼﻚ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول أي اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ.

-

ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ أوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻣﺨﺎطﺮھﺎ ﺿﻌﯿﻔﺔ أو ﻓﻠﯿﻠﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ اﻟﺼﻜﻮك
)اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺒﯿﺮ وﻣﺨﺎطﺮ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ(.

-

ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪ واﻟﺼﻚ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﺟﮫ اﻻﺧﻼف ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

-

18

ﻛﻞ اﻟﺴﻨﺪات ﺗﻌﺪ دﯾﻦ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻣﺼﺪرھﺎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺪاﺋﻦ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﻨﺪ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺼﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﯿﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻚ واﻟﻤﺼﺪر ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺪاﯾﻨﺔ.

-

اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻚ ﻻ ﺗﻌﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ ﻣﺼﺪره ،وإﻧﻤﺎ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ أو ﻏﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ
اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ،ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اذا ﻛﺎن اﻟﺼﻚ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻚ أﻋﯿﺎن ﻣﺆﺟﺮة ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
اﻷﺟﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﻌﯿﻦ اﻟﻤﺼﻜﻜﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻓﺮﺑﺢ اﻟﺼﻚ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ رﯾﻊ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﺗﻢ اﺻﺪر اﻟﺼﻚ ﻓﯿﮫ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺴﻨﺪات إﻧﻤﺎ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻨﺪ وھﻲ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ
اﻟﻤﻘﺮض اﻟﺬي اﺻﺪرھﺎ ﺣﯿﺚ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل أﺟﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ،ﻟﺬا ﻓﺎن ﻗﺎﺋﺪة اﻟﺴﻨﺪ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﮫ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﺗﻌﺪ
زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺮض .

-

ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﯾﻌﺪ اﻟﺴﻨﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﻛﻮﻧﮫ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺼﻚ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺣﻼل
وﻣﺒﺎﺣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺼﻚ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري
اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﺳﮭﻢ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ راس ﻣﺎل

اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﮭﻢ ﺳﻮاء ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻋﯿﻨﯿﺔ.
ﺗﺸﺘﺮك ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ ﻣﯿﺰة أن ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﯾﻌﺪ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﯿﻮع ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات أو أﻏﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ھﺪﻓﮭﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻜﺴﺐ واﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺼﻚ )ﺣﺎﻣﻠﯿﮭﺎ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن اﻹدارة ﺗﻜﻮن ﻣﻦ أطﺮاف
ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺗﺠﺎه ﺣﻤﻠﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺼﻜﻮك ،ﺣﯿﺚ أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺼﻜﻮك ﻟﮭﻢ ﻛﻞ اﻟﺤﻖ ﻣﺘﻰ أرادوا ﻓﻲ ﺑﯿﻊ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺼﻜﻮك إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ.

19

أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄوﺟﮫ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،أن أﺻﺤﺎب اﻷﺳﮭﻢ ي اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﻣﺠﻠﺲ
اﻹدارة وﯾﺘﻜﻮن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ أﻻﻧﺘﺨﺎب ،ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﺻﻮت ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻻدارة وﻋﺰﻟﮭﺎ ،أﻣﺎ أﺻﺤﺎب

 17ﺣﻜﯿﻢ ﺑﺮاﺿﯿﺔ ٬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .93-92
 18ﺣﻜﯿﻢ ﺑﺮاﺿﯿﺔ ٬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .93
 19ﺣﻜﯿﻢ ﺑﺮاﺿﯿﺔ ٬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .93
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/ Hadda Mebroukاﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺼﻜﯿﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ -دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ-

وﻣﺎﻟﻜﻮ اﻟﺼﻜﻮك ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻋﺰﻟﮭﺎ ،ﻷﻧﮭﻢ ﻻ ﯾﻨﺘﺨﺒﻮن ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ
ﯾﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎش،

20

ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أن ھﺘﮫ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻦ طﺮق

اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎل ﻻ ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري ،ﻟﮫ
ﻓﻘﻂ ﺣﻖ إﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺴﯿﺮ أو اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺨﺒﺮة ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻀﺎرب و ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺼﻚ ﯾﺤﻜﻤﮭﺎ
ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻀﺎرب ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل واﻟﺨﺮوج
ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻊ وﺷﺮاء اﻟﺼﻜﻮك.

21

ا ﻟ ﻤ ﺒ ﺤ ﺚ ا ﻟ ﺜ ﺎ ﻧ ﻲ  :أھ ﻤ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﺼ ﻚ اﻹ ﺳ ﺘ ﺜﻤ ﺎر ي )أھ ﺪاﻓ ﮫ و أ ﻧ ﻮ اﻋ ﮫ (
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﻻﺷﺎرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻌﺪ أھﻢ وأﻛﺜﺮ أدوات اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ،
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ،أھﺪاف اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وأﻧﻮاع اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :أھﻤﯿﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ
أھﻤﯿﺔ ھﺘﮫ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
-

ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ

-

ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ ھﯿﻤﻨﺔ وﺳﯿﻄﺮة اﻟﺒﻨﻮك ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻤﻮل اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ

-

ﺗﮭﺪف اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻰ دﻋﻢ زﯾﺎدة اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺿﺎﻓﻲ

-

ﻣﻦ ﺷﺄن اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺰود ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮازم اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ
اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﮭﺎ.

-

ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻮق اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﮭﺪف إرﺿﺎء
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺎخ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻠﯿﺎ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎﻟﮫ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،أي إﻋﻄﺎء ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ ﻣﻜﺎن اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﺷﻐﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ.

-

إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮارد ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم
ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ،ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﻄﺎء ﻣﺸﺎرﯾﻊ
ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﯾﺘﻢ ﺻﺮف ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﻮطﻨﯿﯿﻦ.

-

ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ )اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ( أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﺤﺮرا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺬي ﯾﻌﺪ أﺳﺎس اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ،
ﺣﯿﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺄﺧﺬ ﻓﻜﺮة اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻨﻘﺪي اﻷﻗﻞ ﺗﻘﯿﯿﺪا ﻟﻺﺋﺘﻤﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ،ﻷن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ
إﻋﻄﺎء ﺛﻘﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎخ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﺒﻼد

 20ﻧﺒﯿﻞ ﺧﻠﯿﻞ طﮫ ٬ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ،ﻛﻠﯿﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻏﺰة ،2007 ،ص .56
 21ﺣﻜﯿﻢ ﺑﺮاﺿﯿﺔ ٬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .93
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/ Hadda Mebroukاﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺼﻜﯿﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ -دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ-

-

ﯾﺆدي اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ وﺿﻊ رﻛﺎﺋﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺠﻌﻠﮫ ﻣﺜﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
وﺑﺄدوات أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ،أي أن اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﻋﻄﺖ ﺟﺪارﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷوﻧﺔ
اﻷﺧﯿﺮة.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أھﺪاف اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷھﺪاف اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻹﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﯾﺪ ﻧﻮال ﺑﻦ ﻋﻤﺎرة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
"اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ رأس ﻣﺎل ﺗﻤﻮﯾﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮارده ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ،
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل طﺮح ﺻﻜﻮك وﻓﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺣﺼﯿﻠﺔ
اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﯿﮭﺎ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺮوع.
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ،وھﻮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ
ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ وﺣﺪات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﻣﻦ ﺛﻤﺎ ﻋﺮﺿﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﺠﺬب اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ.
ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻘﺪرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ واﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ذاﺗﮭﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ".
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﻧﻮاع اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ(
ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻰ ﺻﻜﻮك ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ وﺻﻜﻮك ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ ،ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻟﮭﺎ ﻛﺎﻷﺗﻲ:
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول
أوﻻ :ﺻﻚ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ رأس ﻣﺎل "اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ" ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﺻﺪار ﺻﻚ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﮭﺎ،
ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﻻﻣﺘﻼﻛﮭﻢ ﺣﺼﺺ ﻣﺸﺎﻋﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل وﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ وﺣﺪات ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ،
وﯾﺘﻢ اﺻﺪارھﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﺠﺎرﯾﺎ أو ﺻﻨﺎﻋﯿﺎ أو ﻋﻘﺎرﯾﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1ﺳ ﻨ ﺪ ا ت ا ﻟ ﻤ ﻘ ﺎ ر ﺿ ﺔ ا ﻟ ﺘ ﺠ ﺎ ر ﯾ ﺔ
 .2ﺳ ﻨ ﺪ ا ت ا ﻟ ﻤ ﻘ ﺎ ر ﺿ ﺔ ا ﻟ ﺼ ﻨ ﺎ ﻋ ﯿ ﺔ
 .3ﺳ ﻨ ﺪ ا ت ا ﻟ ﻤ ﻘ ﺎ ر ﺿ ﺔ ا ﻟ ﺰ ر ا ﻋ ﯿ ﺔ
 .4ﺳ ﻨ ﺪ ا ت ا ﻟ ﻤ ﻘ ﺎ ر ﺿ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﺎ ر ﯾ ﺔ .

24

ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺻﻚ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

 22ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻤﺰة ،وﻓﺎء ﺟﯿﻼﺣﻲ ٬اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﻧﻮاﻋﮭﺎ وإدارة ﻣﺨﺎطﺮھﺎ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ 03 ،ﻣﺎرس
 ،2018ص .139
 23ﻧﻮال ﺑﻦ ﻋﻤﺎرة ٬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .255
 24ﻣﺮﯾﻢ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻤﺨﻤﺮي ٬اﻻطﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺣﻜﻮﻣﺔ دﺑﻲ ،داﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ص .08
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/ Hadda Mebroukاﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺼﻜﯿﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ -دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ-

ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ" :وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﯾﺘﻢ إﺻﺪارھﺎ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﺣﺼﯿﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ
إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ،أو ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﺋﻢ ،أو ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،وﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﺸﺮوع أو
ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻠﻜﺎ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ ﺣﺪود ﺣﺼﺼﮭﻢ ،وﺗﺪار ﺻﻜﻮك اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ".
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ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺻﻚ اﻟﻤﺰارﻋﺔ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻜﻮك ﯾﺘﻢ اﺻﺪارھﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ أو ﻣﺎﻟﻚ أرض زراﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻜﻮك ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ اﻟﮭﺪف
ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺰراﻋﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺰارﻋﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺼﻚ ﻣﺸﺘﺮﻛﻮن اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وھﺬا ﻋﻦ
طﺮﯾﻖ اﻹﺗﻔﺎق ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺗﻢ اﺑﺮاﻣﮫ ،وﯾﺘﻢ اﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻷرض أو ﻣﻦ ﯾﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﮭﺎ.

26

راﺑﻌﺎ :ﺻﻚ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﯾﺴﻤﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺴﺎﻗﺎة ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﯾﺘﻢ إﺻﺪار ھﺘﮫ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺼﯿﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻘﻲ أﺷﺠﺎر ﻣﺜﻤﺮة ورﻋﺎﯾﺘﮭﺎ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺼﻚ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺼﻮل وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ،وﯾﺘﻢ ﻣﺤﺮر اﻟﺼﻜﻮك ھﻮ ﻣﺎﻟﻚ اﻷﺷﺠﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺳﻘﻲ اﻷﺷﺠﺎر
ورﻋﺎﯾﺘﮭﺎ ،وﯾﺸﺎرك ﺣﻤﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻮج اﻷﺷﺠﺎر.

27

ﺧﺎﻣﺴﺎ :ﺻﻚ اﻹﺟﺎرة )ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر(
ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻜﻮك ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻄﻊ وأﺟﺰاء ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﯿﻮع ﺗﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻌﻘﺪ
اﻹﺟﺎرة أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﺤﺎﻣﻞ اﻟﺼﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وھﻲ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﺎدة ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
وأﯾﻀﺎ اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻋﺒﺎء واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺴﺎرة أﺻﻞ
ﺻﻚ اﻹﯾﺠﺎر وﺗﻘﺎدﻣﮫ.28
ﺳﺎدﺳﺎ :ﺻﻚ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :ﻟﺒﯿﻊ وﺷﺮاء اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وھﻨﺎك ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﻣﻐﻠﻘﺔ وﺻﻨﺎدﯾﻖ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.

29

اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺼﻜﻮك ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول
أوﻻ :ﺻﻜﻮك اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ
ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻨﺪات أو وﺛﺎﺋﻖ ﯾﺘﻢ اﺻﺪارھﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﻋﺪ أو وﺳﯿﻄﮫ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﮭﺪ ﺑﺸﺮاء ﯾﻀﺎﻋﺔ
ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﮭﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪه ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﯾﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻟﺒﺎﺋﻊ وأﺧﺬھﺎ ،وﯾﺘﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﻮن ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﺤﻞ ﺻﻚ

 25ﺷﻌﯿﺐ ﯾﻮﻧﺲ ٬دور اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،اﻟﻌﺪد  33ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،2014ص .229
 26ﻗﺮوﻣﻲ ﺣﻤﯿﺪ ،ﺑﮭﯿﺎﻧﻲ رﺿﺎ ٬ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻛﺈﺣﺪى ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ،2018 ،ص .323
 27ﻧﻮال ﺑﻦ ﻋﻤﺎرة ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .257
 28ﻣﻤﺪوح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ٬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺻﺪار وﺗﺪاول وإطﻔﺎء اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﻣﺼﺮ ،دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2015ص .120
 29ﻣﻤﺪوح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ٬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ،ص .120
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/ Hadda Mebroukاﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺼﻜﯿﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ -دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ-

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ،واﻟﮭﺪف ﻣﻨﮭﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺤﺼﻮﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺮاء وﺗﺨﺰﯾﻦ وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻮم اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺘﮫ
اﻟﻌﻘﻮد ،وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻤﯿﺰاﺗﮭﺎ:
-

ﻓﺘﺢ أﺑﻮاب ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ

-

دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

-

ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
وﺗﻌﺪ ھﺘﮫ اﻟﺼﻜﻮك أداة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل ودﻋﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد وﺗﺴﮭﯿﻞ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑﻨﻮد

اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺻﻜﻮك اﻟﺴﻠﻢ
واﻟﺴﻠﻢ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺴﻠﻒ ،وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻜﻮك ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻊ ﺳﻠﻊ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﻌﺠﻞ أي ﻻﺑﺪ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪ اﻻﺗﻔﺎق
وﻣﺆﺟﻠﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ أي ﯾﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻤﻢ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣﻖ ،وﺗﻌﺪ ھﺘﮫ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ
ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺰام ﻣﻮﺻﻮف واﻟﻮﺻﻒ اﻻﺣﻖ ﺑﮫ ھﻨﺎ ھﻮ اﻷﺟﻞ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ أو اﻟﺘﺪاول،
ﻷﻧﮭﺎ ﻋﻘﻮد ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق أي اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ،ﻟﺬا ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺘﺤﻘﺎق أي ﯾﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ وﺑﯿﻌﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،وﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
-

اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﺑﮭﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﻤﺘﺎز

-

ﺿﻤﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻓﻖ إﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

31

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺻﻜﻮك اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع
ﺗﻌﺪ ﻣﺜﻞ ﺻﻜﻮك اﻟﺴﻠﻢ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﯿﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﻌﺠﻞ واﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ
أﻧﮫ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﺪﯾﻦ أي اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻘﻂ اﻟﺜﻤﻦ ﯾﺘﻢ دﻓﻌﮫ ﻋﻨﺪ اﻻﺗﻔﺎق واﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣﻖ اأي ﻋﻨﺪ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻟﺬا ﯾﻌﺪ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻷﻧﮫ ﻣﻀﺎف اﻟﻰ أﺟﻞ ،إﻻ أﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﺗﺄﺟﯿﻞ ﺛﻤﻨﮭﺎ ،أي اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ ﺻﻜﻮك اﻟﺴﻠﻢ أﻧﮭﺎ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺟﻠﺔ اﻟﺜﻤﻦ واﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺣﻖ ،واﻟﻤﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ﻻﯾﺰال ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺼﺎﻧﻊ أو اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ،ﺗﻌﺪ ھﺘﮫ
اﻟﺼﻜﻮك أﯾﻀﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول وﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
-

ﺗﻮﻓﺮ ھﺘﮫ اﻟﺼﯿﻐﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ

-

ھﺘﮫ اﻟﺼﯿﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك ﺗﻜﺮس وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻠﻤﻮاھﺐ واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ.
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ﺧ ﺎﺗﻤﺔ
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻚ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري أﺣﺪ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ إﻧﺘﺸﺎرا واﺳﻌﺎ ،ﻟﻮاﺋﺪه
اﻟﻜﺒﺮى ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ أو اﻹﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻣﺔ ،ﻷﻧﮫ ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻌﻮض اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺴﻨﺪات ذات اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﺧﺘﻼﻓﮫ وﺗﻨﻮﻋﮫ واﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮫ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻗﺘﺼﺎدي ،ﺟﻌﻞ ﻣﻨﮫ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ
 30ھﺒﺔ ﷲ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ٬أﺛﺮ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ ،ﻣﺼﺮ،
اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون ،2021 ،ص .49
 31ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻤﺰة ،وﻓﺎء ﺟﯿﻼﺣﻲ ٬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .143
 32ھﻨﺎء ﻣﺤﻤﺪ ھﻼل اﻟﺤﻨﯿﻄﻲ ٬دور اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ،اﻟﻤﺠﻠﺪ رﻗﻢ اﺛﻨﺎن وارﺑﻌﻮن ،2015 ٬ص .05
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ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻟﻠﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﯾﻌﺪ أھﻢ وﺳﯿﻠﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻤﻦ ﻟﮭﻢ ﻓﻮاﺋﺾ ﻣﺎﻟﯿﺔ
)اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ( ،ﻟﺬﻟﻚ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻻ
ﯾﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻻﯾﺮﯾﺪون اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ وﻓﻮاﺋﺪ ھﺘﮫ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺘﻌﺪدة واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ذﻛﺮھﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻻ أن ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
واﻹﺋﺘﻤﺎن ،ﻟﺬا ﺗﻢ إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ واﻟﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺘﮫ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ،دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى ،اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ اﻟﺬي ﻋﺮف إﻧﺘﺸﺎرا واﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت واﻟﺬي ﯾﻮاﻓﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺿﻮاﺑﻄﮭﺎ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻢ ذﻛﺮه ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﯾﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

 üاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
-

ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﻨﻮﻋﺎ واﺳﻌﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ اﻟﻰ ﺻﻜﻮك ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ،ﺻﻜﻮك
اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ،اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،اﻻﺟﺎرة ،اﻟﺴﻠﻢ ،اﻹﺳﺘﻨﺼﺎع.....اﻟﺦ.

-

ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.

-

ﺗﻌﺪ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ أداة ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.

-

ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺗﻮاﺟﮫ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.

-

ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺗﻮﺳﻌﮭﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ وإﺑﺘﻜﺎر ﺻﻜﻮك إﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ.

-

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻮق اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد ﺑﺪاﺋﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة.

 üاﻟﺘﻮﺻﯿﺎت
-

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻼﻗﺘﺮاض اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ.

-

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻀﺮرة أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻛﺤﻞ ﻟﺘﻤﻮﯾﻠﮭﺎ.
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-

ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

-

ﺿﺮورة اﻹﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.

-

ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﯾﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﯿﺔ اﺳﻼﻣﯿﺔ ،وھﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﮭﺘﮫ
اﻟﻤﺼﺎرف )اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺰﯾﺔ(.

34

35

-

ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.

-

اﻹھﺘﻤﺎم ﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ ھﺘﮫ اﻷدوات.

 33ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﺣﺎﯾﻠﯿﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.09 ،
 34ﺣﻜﯿﻢ ﺑﺮاﺿﯿﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .96
 35ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﺣﺎﯾﻠﯿﺔ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.09 ،
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ﻓﮭﺮس اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﺠﻼت
رﺷﯿﺪ درﻏﺎل .دور اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ،ﺟﻮان
.2016
ﺷﻌﯿﺐ ﯾﻮﻧﺲ .دور اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻟﻠﻌﻠﻮم
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2014
ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻤﺰة ،وﻓﺎء ﺟﺒﻼﺣﻲ .اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﻧﻮاﻋﮭﺎ وإدارة ﻣﺨﺎطﺮھﺎ .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ ،ﻣﺎرس .2018
ﻗﺮوﻣﻲ ﺣﻤﯿﺪ ،ﺑﮭﯿﺎﻧﻲ رﺿﺎ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻛﺈﺣﺪى ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .ﻣﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ.2018 ،
ﻣﻤﺪوح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ .ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺻﺪار وﺗﺪاول وإطﻔﺎء اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ .ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،دﯾﺴﻤﺒﺮ .120 ،2015
ﻧﻮال ﺑﻦ ﻋﻤﺎر .اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﺟﻮان .2011
ھﺒﺔ ﷲ أﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن .أﺛﺮ اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻮطﻨﻲ
اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون.2021 ،
ھﻨﺎء ﻣﺤﻤﺪ ھﻼل اﻟﺤﻨﯿﻄﻲ .دور اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ،اﻟﻤﺠﻠﺪ رﻗﻢ اﺛﻨﺎن وارﺑﻌﻮن،
.2015
اﻷطﺮوﺣﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺣﻜﯿﻢ ﺑﺮاﺿﯿﺔ .اﻟﺘﺼﻜﯿﻚ ودوره ﻓﻲ إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم
اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ.2011-2010 ،

ﻧﺒﯿﻞ ﺧﻠﯿﻞ طﮫ .ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺔ.-
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻏﺰة.2007 ،
اﻟﻤﺪاﺧﻼت
ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮﺣﺎﯾﻠﯿﺔ .إدراج اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي .اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻠﻘﺎة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﯾﻮﻣﻲ  08و 09دﯾﺴﻤﺒﺮ .2013
ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ زﻋﺘﺮي .اﻟﺼﻜﻮك – ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ،أﻧﻮاﻋﮭﺎ ،أھﻤﯿﺘﮭﺎ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺣﺠﻢ إﺻﺪاراﺗﮭﺎ وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻹﺻﺪار .ﺑﺤﺚ
ﻣﻘﺪم ﻟﻮرﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ اﻗﺎﻣﺘﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ  BDOﺑﻌﻨﻮان اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺗﺤﺪﯾﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ،
اﻻردن.2010 ،
ﻛﻤﺎل ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﺤﻄﺎب .اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة .ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﺼﺎرف
اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺄﻣﻮل ،اﻣﺎرة دﺑﻲ ،ﺟﻮان .2009
ﻣﺮﯾﻢ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻤﺨﻤﺮي .اﻹطﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .داﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺣﻜﻮﻛﺔ دﺑﻲ.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Uygulanan Gençliğe Değer Projesinin Din Eğitimi Kapsamında
Değerlendirilmesi/ Kübra Kamer Ekici

ÖZ
Yaşamın en kıymetli dönemi olarak kabul edilen gençlik dönemi pek çok araştırmaya konu olurken, Din
eğitimi alanında da incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Gençlik dönemindeki dini arayış, sorgulama, dine ve
ahlaki değerlere yaklaşımları araştırılmış, gençlerin bu alandaki soru ve sorunlarına yardımcı olabilme amacıyla
çalışmalar yapılmıştır. Bu alanda çalışma yapan kurumlardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Gençlik
çalışmalarıyla ilgili bir yönerge çıkaran Başkanlık, ayrıca “Gençliğe Değer” adında bir proje başlatmıştır. Bu
proje kapsamında her din görevlisinin en az 10 gence ulaşması istenmiş, bu gençlerin milli ve manevi değerler
çerçevesinde soru ve sorunlarının çözümüne destek olmaları amaçlanmıştır. Ayrıca bu alanın kontrol ve
düzeninin sağlanması, çalışmaların planlı programlı yapılması için il ve ilçelerde gençlik koordinatörleri
seçilmiştir.
Bu çalışmada Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Gençliğe Değer” projesi, gençlere yönelik din
eğitimi kapsamında değerlendirilmiş, bu projeyle gençlere ne düzeyde ulaşılabildiği, dini şüphe ve sorunlarına
çözümler getirilip getirilemediği, projedeki eksik yönlerin neler olduğu hususunda Türkiye’de bulunan 12 il ve 9
ilçe gençlik koordinatörleriyle yazılı ve sözlü görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde
elde edilen veriler betimsel ve içerik analiziyle çözümlenmiştir. Din eğitimi kapsamında değerlendirilen
“Gençliğe Değer” Projesinin pandemi koşullarına takılmasına rağmen olabildiğince uygulanabildiği ancak,
gençlerle düzenlenen programların daha çok onların yaş seviyeleri, yaşadıkları bölgenin sosyokültürel durumuna
göre planlı ve programlı bir şekilde olması gerektiği, gençlerle iletişim kuracak personelin mesleki ve teknolojiyi
kullanabilme alanlarında donanımlı olmasıyla birlikte özellikle gençlerle iletişim hususunda da eğitimli
olmasının önemi, projenin verimli uygulanabilmesi için maddi desteğin artırılması, yapılan çalışmaların en
azından ayda bir yapılacak olan toplantı ve istişarelerle denetlenmesinin gerekliliği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Gençliğe Değer Projesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik, Gençlik
Koordinatörlüğü.
ABSTRACT
While the youth period, which is accepted as the most precious period of life, has been the subject of
many researches, it has also been examined and evaluated in the field of religious education. The religious
search, questioning, approaches to religion and moral values in the youth period were researched, and studies
were carried out to help young people with their questions and problems in this area. One of the institutions
working in this field is the Presidency of Religious Affairs. The Presidency, which has issued a directive on
youth work, has also started a project called "Value for Youth". Within the scope of this project, it is aimed to
support the solution of questions and problems of these young people within the framework of national and
moral values, by asking each religious officer to reach at least 10 young people. In addition, youth coordinators
were selected in the provinces and districts to ensure the control and order of this area and to carry out the works
in a planned schedule.
In this study, the "Value for Youth" project organized by the Presidency of Religious Affairs was
evaluated within the scope of religious education for young people. With this project, written and oral interviews
were held with the youth coordinators of 12 provinces and 9 districts in Turkey about the extent to which young
people can be reached, whether solutions to their religious doubts and problems can be brought, and what the
missing aspects of the project are. The data obtained as a result of the interviews were analyzed with descriptive
and content analysis. It has been seen that the "Value for Youth" Project, which is evaluated within the scope of
religious education, can be applied as much as possible despite being stuck in pandemic conditions. However, it
has been seen that the programs organized with young people should be planned and programmed according to
their age levels and the socio-cultural situation of the region they live in. It has been seen that the personnel who
will communicate with young people are equipped with the skills to use technology and profession, and that they
are trained in communicating with young people in particular. Results such as increasing the financial support
for the efficient implementation of the project and the necessity of auditing the work done at least once a month
through meetings and consultations have been achieved.
Key words: Religious Education, "Value for Youth" project, Presidency of Religious Affairs, Youth,
Youth Coordinator.
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GİRİŞ
Ergenlikle başlayıp yetişkinlik dönemine kadar geçen dönem gençlik dönemi olarak
adlandırılmaktadır. Kendine özel düşünce, tutum ve davranışlara sahip olunan bu dönem
genel olarak 12-25 yaş arasını içine almaktadır.1 Biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan
değişime ve gelişime tabi olan genç gerek kendini gerekse içinde yaşadığı toplumu ve hayatı
sorgulamaya başlar. Bu sorgulamalar gencin, eskisinden farklı olarak kendini ve dış dünyayı
algılamasına ve bazı sorunlar yaşamasına sebep olur. Kendisi, ailesi ve içinde yaşadığı
toplumla çekişmeleri, aslında dünya içindeki konumunu, kimliğini belirleme çabalarıdır.2 Dini
alanda da pek çok sorgulama ve şüphe içine giren genç, Allah’ın varlığı, cennet-cehennem,
iyilik-kötülük, Allah’ın kötülüklere müdahale etmesi, kaza-kader gibi konularda sorular
sormaktadır.3 Sağlıklı bilgiye ulaşılamayan sorgulamalar neticesinde, kendinden bir önceki
nesle göre problemli, ilkesiz, amaçsız, maddi ve manevi açıdan doyumsuz, çözümü yanlış
yerlerde (uyuşturucu, şiddet, vs.) arayan bir nesil meydana gelmektedir. Üstelik bu durum
gencin inançlı ya da inançsız bir ailede yetişmesiyle de değişmemektedir. Gençle ailesi
arasındaki kuşak çatışması genci, ailesinden, belki de bir tepki olarak ailesinin sahip olduğu
inanç ve değerlerden uzaklaşma, reddetme durumuna getirebilmektedir. Kuşak çatışmasının
da ilerisinde sıkıntılara yol açan bu durum toplumda, gençlerin hem aileden hem yaşadığı
toplumdan milli manevi değerlerden ciddi bir uzaklaşma ve kopukluk olarak kendisini
göstermektedir. Gençlerle sağlıklı iletişim kurabilmek amacıyla yeni çalışmalar yapılması
hususunda herkes hemfikir.4 Gençlerle daha etkili iletişim kurabilmek adına çalışmalar yapan
kurumlardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Başkanlık bu çalışmalarda, özellikle
gençlerin dini ve manevi alanlardaki sıkıntılarına çözüm bulmalarına yardımcı olabilme
düşüncesini merkeze almaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı gençlik döneminin sıkıntılarının tespit edilmesi, sağlıklı
iletişim kurularak gençlerin doğru bilgi kaynaklarına ulaşmalarının sağlanması, sorularına
çözüm önerilerinin getirilmesini amaçlarken, yaşadığı toplumdan kopmayan, ailesiyle ve
sosyal çevresiyle iletişim kurabilen, milli ve manevi değerlere sahip bir neslin yetiştirilmesini
hedeflenmektedir. Bu amaca hizmet edebilmek için çeşitli proje ve çalışmalar üreten Diyanet
1

İhsan Çapcıoğlu, “Gençlik Dönemi ‘Kimlik Arayışı’nın Demokratik Değerlerin ve İletişim Becerilerinin
Gelişime Etkisi”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/2, 2014, 59.
2
Naci Kula, “Gençlik Döneminde Kimlik ve Din”, Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi, ed. Hayati Hökelekli,
İstanbul: DEM Yayınları, 2015, 33.
3
Hayati Hökelekli, “Ergenlik Döneminde Dini Şüpheler”, MEB Din Öğretimi Dergisi, 1988, 14.
4
Nurullah Altaş, “Gençlik ve Din Eğitimi”, Diyanet Aylık Dergisi, 1996, 69.
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İşleri Başkanlığı 2018 de “Gençliğe Değer” ismiyle yeni bir proje geliştirmiş, bu şekilde her
din görevlisinin en az 10 gençle iletişim kurması sağlanarak, olabildiğince çok gence ulaşması
hedeflenmiştir. Bu amaçlarla gençlerle çeşitli etkinlikler düzenlenmekte, sosyal ve kültürel
faaliyetler yapılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun bütün kesimlerindeki gençlere
hizmet götürülmesini amaçlamaktadır. Götürülen bu hizmetlerin planlı programlı bir şekilde
yürütülmesi, takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla 81 il ve 922 ilçede erkek ve kadın
gençlik koordinatörleri görevlendirmiştir.
Başkanlıkça düzenlenen “Gençliğe Değer” projesinin nasıl uygulandığı, beklenen
hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, projenin eksik yönlerinin neler olduğu ya da daha verimli
çalışmalar yapılabilmesi için nelerin gerektiği hususunda gençlik koordinatörleri sahada yer
almaktadır. Bu sebeple projenin değerlendirilebilmesi amacıyla gençlik koordinatörleriyle
çalışmalar yapılmıştır. Çalışmadaki amaç “Gençliğe Değer” projesinin gençler üzerindeki
etkisi, verimi ve eksik yönlerinin tespit edilerek, projenin daha verimli hale gelmesi ve
gençlerle yapılacak yeni çalışmaların başarılı olması için nelere dikkat edilmesinin gerektiği
ile ilgili hususların ortaya konulmasıdır.
Çalışma Antalya, İzmir, Kastamonu, Eskişehir, Manisa, Malatya, Ağrı, Osmaniye,
Hatay, Kayseri, Sivas ve Bolu olmak üzere 12 il ve 9 ilçede görev yapan, Diyanet İşleri
Başkanlığına bağlı toplam 21 gençlik koordinatörleriyle yapılan görüşmelere dayanan nitel bir
çalışmadır. “Gençliğe Değer” projesiyle ilgili olarak gençlik koordinatörlerine sorular
yöneltilmiştir. Bu sorular neticesinde proje kapsamında kaç gence ulaşıldığı, gençlerle sağlıklı
iletişim kurulabilme durumu, ulaşılabilen gençlerin dini düşünce yapısında olumlu
değişikliklerin gözlemlenip gözlemlenmediği, gençler arasında gittikçe artan ateizm, deizm
gibi düşüncelerin çürütülmesine etkisi ile birlikte bu projenin yeterlilik düzeyi, eksik
noktaların neler olduğu öğrenilmeye çalışılmıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak çalışan gençlik koordinatörlerinin “Gençliğe
Değer” projesinin uygulanması ile ilgili sunulan sorulara verdikleri cevaplar dört başlık
altında kategorilere ayrılmış, cevap veren koordinatörler G1, G2… şeklinde kodlanarak
verilmiştir. Çalışma neticesinde elde edilen bulgular;
1. Proje kapsamında kaç gence ulaşıldı?
2. Gençlerle sağlıklı iletişim kurulabildi mi?
3. Gençlerin dini soru ve sorunları belirlenip çözümlenebildi mi?
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4. Özellikle son zamanlarda gençlerin rağbet gösterdiği deizm, ateizm gibi
düşüncelere meyletmelerinde gerileme yaşandı mı?
5. Uygulanan bu projenin daha verimli olması için nelere önem verilmesi ya da
projeye hangi maddelerin eklenmesi gerekir,
maddelerine verilen cevaplardan oluşmaktadır. Elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik
analizi ile çözümlenmiştir. Bu verilerden yola çıkarak, proje kapsamında binlerce gence
ulaşıldığı, gençlerin manevi soru ve sorunlarına çözüm yolları sunulmaya çalışıldığı sonucuna
varılmıştır. Ancak gençlerle sağlıklı iletişim kurulabilmesi amacıyla görevli personelin
mutlaka genç ve ergen psikolojisi, gençlerle sağlıklı iletişim kurabilme, teknolojiyi etkili ve
verimli

kullanabilme

hususlarında

eğitim

almaları

gerekmektedir.

Ayrıca

gençlik

koordinatörlerine göre projenin daha başarılı olabilmesinde, gençlerle yapılacak etkinlikler
için maddi destek sağlanması önemlidir. Dikkat edilecek diğer önemli bir husus ise
belirlenecek rutin aralıklarla, gençlik koordinatörlerinin başkanlığında, tecrübelerin
paylaşılması, projenin gençlere daha faydalı olabilmesi amacıyla istişarelerin yapılmasının
gerekliliğidir. Dolayısıyla bu projede her din görevlisinin yer almasının zorunlu olmasından
ziyade, gönüllülük esasına dayalı olarak gençlerle iletişim kurabilme yeteneğine haiz ve ilmi
düzeyi yüksek olan personelin görev alması daha isabetli görülmektedir.
Gençlik Dönemi Din Eğitimi
12-25 yaş aralığı olarak değerlendirilen gençlik dönemi, ergenlik ve ilk yetişkinliğe
geçiş dönemlerini kapsamaktadır. Fiziksel, psikolojik, cinsel ve sosyal açılardan değişim
yaşayan gençler, bu dönemlerini genellikle sorgulamalar ve farkındalıklarla geçirirler. Dini
anlamda en çok sorgulamanın yaşandığı dönem gençlik dönemidir. Bu sorgulamalar gençte
aslında bir kimlik arayışının göstergesidir. Yetişkinliğin ilk dönemlerine kadar süren bu
dönemde yapılan sorgulamalar, arayışlar zamanla durulmaya, cevaplar yerine oturmaya,
kişinin kimliği oluşmaya başlar.5 Fiziksel, ruhsal, cinsel, kişisel ve sosyal açılardan değişime
tabi olup, hayatı boyunca kendine yön verecek bir kimlik edinen gence verilecek eğitim, onun
hayatını etkileyebilecek niteliktedir denilebilir.6 Dini ve ahlaki değerlerin gençte değişim ve
gelişim geçirdiği bu dönemde sağlıklı bir din eğitimi verilmezse, gencin hayatı boyunca sahip

5
6

Patricia H. Miller, Gelişim Psikolojisi Kuramları, çev. Z. Gültekin; Kulaksızoğlu, Ergenlik Psikolojisi, Remzi
Kitabevi, 2020.
Mehmet Bayyiğit, Üniversite Gençliğinin Dinî İnanç Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma (Bursa:
Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1989, 30.
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olacağı kişiliğini oluşturan kimliği eksik, hasarlı olabilir. Bu sebeple verilecek din eğitiminin,
gençlerin dönem özellikleri, ihtiyaç ve sorunları dikkate alınarak verilmesi gerekir.
Gençler için aşırı baskı, zorlama, korkutma şeklindeki davranışlar onların eğitimi
açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple geleneksel yöntemlerle yapılan,
öğretmen merkezli eğitim anlayışları da gençler için makbul değildir. Hatta baskıcı eğitim
yöntemleri ve davranışlar gençte ilerlemeden daha çok gerilemeye neden olurken, gençlerin
dine karşı tepkisel konuma geçmelerine sebep olacaktır.7 Gençler arasında yaygınlaşan deizm,
ateizm gibi fikirlere yönelme aslında bu tepkinin bir sonucu olarak gösterilebilir.
Gençlerin ruh sağlıkları, beden gelişimleri dikkate alınarak dini sorgulamalarını,
heyecanları bozulmadan başarılı bir genç, bilinçli bir Müslüman olmalarını sağlamak, din
eğitiminin amaçları arasında yer almaktadır.8 Benzer amaçların başka ülkelerin din
eğitimlerinde de olduğu görülmektedir. Mesela Almanya’da verilen din eğitiminde amaç,
Hristiyan karakterinin kazanılması, Hristiyan hayat tarzının öğretilmeye çalışılmasıdır.9
Başarılı bir din eğitimi gerçekleştirebilmek için gencin kişilik yapısı, mizacı, zihni becerisi,
zevkleri ve bunlara etki eden dış faktörler dikkate alınmalıdır.10
Gençliğe Değer Projesi
Diyanet İşleri Başkanlığı milli manevi değerlerine sahip, güzel ahlaklı, vatan
sevgisiyle dolu gençler yetiştirebilmek için gençlik çalışmaları gerçekleştirmiş ve bu
çalışmalara gençlik yönergesiyle başlamıştır. 18 maddeden oluşan bu yönergede temel
yaklaşım ve yöntem olarak:
“Gençlerin; bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygusuyla
yetişmelerine, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve faziletlerin nesilden nesile
aktarılarak üretilmesine katkı sağlayacak; toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için insani
erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olmasını
temin edecek bir yaklaşım benimsenir.”11 ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca başkanlık öğrenci yurtlarında, genç ofislerinde, okuma salonları ve Diyanet
Gençlik Merkezlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak amacıyla manevi
danışmanlar görevlendirilmiştir (Gençlik Yönergesi Madde 4/r). Yönergede gençlerle ilgili il
7

Aysel Ekşi, Gençlerimiz ve Sorunları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Matematik Araştırma ve Yayınları, 1982,
61.
8
Halil Ekşi, “Din Eğitimi, Gençlik ve Kişilik”, Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi, ed. Hayati Hökelekli
(İstanbul: DEM Yayınları, 2015, 186-212.
9
İrfan Başkurt, Federal Almanya’da Din Eğitimi, İstanbul: İFAV Yayınları, 1995, 110.
10
Halis Ayhan, Din Eğitimi ve Öğretimi, İstanbul: İFAV Yayınları, 1997, 66-70.
11
Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Yönergesi, Madde 5.
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ve ilçelerde yapılan çalışmaları koordine etmek için başkanlık personelinden Gençlik
koordinatörleri seçilmiş ve görevlendirilmiştir.
Bu amaç ve metodolojiden yola çıkarak “Gençliğe Değer” projesi uygulamaya
konulmuştur. Bu proje kapsamında her din görevlisinin en az 10 gence ulaşması hedeflenmiş
ve bu gençlerle sağlıklı iletişim kurulması sağlanarak, yukarıda belirlenen hedeflere
ulaşılması amaçlanmıştır. Ayrıca müftülükler, projenin daha verimli uygulanabilmesi adına
“Gençliğe Değer Projesi Personel Eğitim Programları” düzenlemiştir.
Araştırma ve Yöntem
Bu çalışmada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanan “Gençliğe Değer”
projesinin gençlere yönelik din eğitimi açısından ne derece verimli olduğu araştırılmaya ve
varsa eksik yönleri tespit edilerek daha verimli olabilmesi için öneriler verilmeye çalışılmıştır.
Araştırmada nitel bir yöntem uygulanmaya çalışılmıştır. Türkiye genelindeki gençlik
koordinatörlerine araştırma kapsamında açık uçlu sorulardan oluşan aşağıdaki sorular
yöneltilerek görüşmeler gerçekleştirilmiştir:
1. Hangi ilde gençlik koordinatörü olarak çalışmaktasınız.
2. “Gençliğe Değer” projesi kapsamında ilinizde kaç gence ulaşılabildi.
3. Proje kapsamında gençlerle sağlıklı bir iletişim kurulduğunu düşünüyor musunuz?
4. Yapılan

çalışmalar

neticesinde

gençlerin

dine

yaklaşımında

olumlu

değişiklikler gözlemlendi mi?
5. Proje kapsamında deizm, ateizm gibi düşünce yapılarında olan gençlerle
iletişim kurulabildi mi?
6. Size göre bu projenin eksik yanları nelerdir?
Araştırmaya Türkiye genelinde, il ve ilçelerden 21 katılımcı katılmıştır. Elde edilen
veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Veriler sistematik olarak taranmış ve dört
kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler;
-

Ulaşılabilen genç sayısı.

-

Gençlerle sağlıklı iletişim kurabilme durumu.

-

Gençler arasında yaygınlaşan deizm, ateizm gibi düşüncelere yönelimleri
engelleme, gençlerin dini soru ve sorunlarına cevap verebilme durumu.

-

Projenin daha verimli olabilmesi için yapılması gerekenler.

Kategorilere ayrılan verilerde temalar keşfedilmiş, sonrasında sonuçlar ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır.
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Bulgular ve Tespitler
1. Projesi Kapsamında Ulaşılabilen Genç Sayısı
Yapılan görüşmelerde proje kapsamında ulaşılabilen genç sayısı illerden illere farklılık
arz etmektedir. Koordinatörlere göre bu sayılar net olarak doğrudur denilemez. Genelde aşağı
yukarı ifadelerde bulunduklarını belirtmişlerdir. İl çapında verilen sayılar aşağıdaki tabloda
belirtildiği gibidir.
Tablo 1: Araştırmaya Katılan İller Bazında Ulaşılan Genç Sayısı

2.

ŞEHİR

ULAŞILAN GENÇ SAYISI

Ağrı

400

Manisa

2.600

Osmaniye

3.063

Malatya

7.016

Hatay

500

Eskişehir

30.000

Bolu

1.470

Antalya

45.028

Kayseri

100.000

Sivas

4.000

Kastamonu

3.000

İzmir

10.000

Gençlerle Sağlıklı İletişim Kurabilme Durumu

Din görevlileri ve gençlik koordinatörleri ilköğretim ve lise dönemindeki gençlerle
genellikle cami programları, yaz Kur’an kursları, okullar ve gençlik merkezlerinde; üniversite
öğrencileriyle ise daha çok KYK’larda zaman zaman ise özel yurt ve TDV öğrenci evlerinde
bir araya geldiklerini, iletişim durumunun ise her il ve ilçenin sosyokültürel durumuna göre
farklılık arz edebildiğini belirtmişlerdir. Gençlerin, her ihtiyaç duyduklarında kendilerine
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ulaşabileceklerini söylediklerini, soru ve sorunlarına cevaplar vermeye çalıştıklarını, zaman
zaman bir araya gelip çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtirken, bu iletişim esnasında kendi
tavır ve hareketlerine daha çok dikkat ettiklerini, gençlerle iletişim alanında daha fazla bilgi
sahibi olmaya çalıştıklarını söylemişlerdir.
Bazı illerdeki din görevlileri gençlere özellikle rol model olabilmek, gençlere
okumanın, öğrenmenin önemini anlatabilmek için okuma halkaları oluşturmuştur. Her ay bir
araya gelerek, belirledikleri kitapları okuyarak kitap tahlilleri yaptıklarını, gençlerle
paylaşımda bulunduklarını belirtmişlerdir (G7, G2). Bu proje ile gençlerle kurulan iletişim
neticesinde; gençlerin Diyanet İşleri Başkanlığına, Başkanlığın ürettiği çeşitli dini yayınlara
ve görevlilere karşı olumlu tutum geliştirdiklerini, gençlerin dini yaşamak konusundaki
isteklerinin arttığını, bir kısım yanlış inançlardan uzaklaşarak, ibadetlerine daha fazla itina
etmelerini, yardım faaliyetlerine gençleri de dâhil ederek iyilik yapma duygusunun hazzını
yaşamalarına vesile oldukları söylenebilir.
Bu hususla ilgili gençlik koordinatörü G10: “Gençlerle iletişim kurarken, genç
psikolojisine dikkat edilmesi gerekir, bunun için de gençlerle birebir faaliyetler
artırılmalıdır.” demiştir. Birebir iletişimlerin artırılması hususunda gençlik koordinatörü G16
da benzer ifadelerde bulunmuştur.
G21 ise gençlerle iletişim kurabilme hususunda “bazı il ve ilçelerdeki idareci,
öğretmen ve velilerin diyaloga açık olduğu, bazı yerlerde ise aynı durumun söz konusu
olmadığı görülmüştür. Bu durumun da gençlik çalışmalarının kalite ve verimini etkilediğini
ifade edebiliriz” yorumunu yapmıştır.
Diğer bir koordinatör G14: “Gençlerle yapacağımız programlar uygulanırken
seviyeleri mutlaka göz önünde bulundurulmalı, ilk, orta, lise ve üniversite gençliği için
hazırlanmış programlarla sahaya çıkılmalı” şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir.
Gençliğe değer projesinin daha çok camilerde gençlerle buluşma şeklinde meydana
geldiğini ifade eden G8 gençlerin daha çok Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler alanlarında
desteklenip teşvik edildiğini belirtmiştir. Ona göre, yapılan çalışmalarla gençlerimiz caminin
sadece namaz kılınan yer olmadığını görmüşlerdir. Ayrıca camilerde yapılan etkinlikler daha
çok kitabi ve sohbet tarzı olmuştur. Gençlik merkezlerinde çalışan görevlilerimiz ise gençlerle
daha çok sosyal ve kültürel faaliyetlerle bir araya gelebilmiştir. Gençlik merkezlerinde daha
çok manevi rehberlerin görev aldığını belirten G8 bu merkezlerde ilişkilerin abla-kardeş, abikardeş gibi daha samimi olduğunu belirtmiştir. Ancak genel olarak bakıldığında gençlerle
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cami-gençlik buluşmaları şeklinde bir araya gelindiği ve Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler
eğitimi verildiği ifade edilmiştir. Koordinatörler projenin hayata geçirilmesinden yaklaşık bir
yıl sonra ortaya çıkan Covid-19 pandemi sürecinde de gençlerle iletişime devam edildiğini
belirtmişlerdir. Koordinatör G21 ise bu sürçte internet üzerinden iletişim yoluyla ulaşılabilen
genç sayısının arttığını ancak gençler üzerindeki etki düzeyinin azaldığını ifade etmiştir.
Gençlerle sağlıklı iletişim kurabilme hususunda koordinatörler, genel olarak olumlu
ifadelerde bulunmakla beraber iletişimin daha verimli ve etkili olabilmesi için göz önünde
bulundurulması gereken noktalara da değinmişlerdir. Gerek camilerde gerekse gençlik
merkezlerinde yaptıkları faaliyetler neticesinde birebir ilişkinin verimi arttırdığını ifade
etmişlerdir. Proje ile beraber camilerin sadece “namaz kılma yeri” olarak tanınması
düşüncesinden uzaklaşılmıştır. Ayda bir yapılan kitap okuma etkinlikleriyle gençlerle
paylaşımda bulunulmuştur. Yapılan faaliyet ve etkinliklerde gençlerin bizzat görev almaları
sağlanarak özgüvenlerinin gelişmesi de desteklenmiştir.
3. Gençler Arasında Yaygınlaşan Deizm Ateizm Gibi Düşüncelere Yönelimleri
Engelleme, Gençlerin Dini Soru ve Sorunlarına Cevap Verebilme Durumu
Deizm vahyedilmiş bir dine bağlı olmadan Tanrı’nın varlığını kabul etmek, ancak
Tanrı’nın irade, ilim gibi sıfatlarını reddetmek, ahireti inkâr etmek, Tanrı’nın varlığı dışındaki
bütün itikadi esasları reddetmek olarak belirtilmiştir.12 Tarihsel sürece de baktığımız zaman
deistlerin daha çok dini reddetme eğiliminde oldukları görülmektedir. Günümüzde ise deizme
yönelen ancak henüz deist diyemeyeceğimiz gençlerin sayısı artmaktadır. Bu gençlerden
ateizme kayanlar da vardır.13
Ateizm ise Tanrı ve din inancını reddeden, sadece akıl ve bilimi kabul ettiğini
söyleyen akımdır. Günümüzde bu düşüncenin gençler arasında yaygınlaştığı görülmeye
başlanmıştır.14 “Gençliğe Değer” projesiyle bu gençlere de ulaşılıp yanlış düşünce ve
inançlardan kurtulmaları sağlanıp, şüphe, soru ve sorunlarıyla ilgili gerekli ve yeterli cevaplar
alabilmeleri de hedeflenmektedir. Bu hususta araştırmada deizm, ateizm gibi gençler
arasındaki yönelimleri engelleme veya bu düşüncedeki gençlere ulaşabilmedeki başarı
durumu sorulduğunda gençlik koordinatörlerinden gelen cevaplar şu şekildedir:
12

Hüsameddin Erdem, “Deizm”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/deizm
(18.08.2021).
13
Asım Yapıcı, “Şüphe ve İnanç Kıskacında Gençlerin Din ve Dindarlık Algıları”, İlahiyat Akademi Dergisi,
2020, 35.
14
Mustafa Ünverdi, Din Karşıtı Yayınlar ve Gençlerde Ateistik Eğilimin Nedenleri, İlahiyat Akademi Dergisi,
2020, 145-182.
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Özellikle G19; ‘Bu düşüncede olan ya da böyle düşüncelere meyleden gençlerle
iletişim kurabildik çok şükür. Bu gençlerdeki en büyük sorunun ihtiyaç hissettikleri bilgiye
güvenilir sahih kaynaklardan ulaşamamaları olduğunu düşünüyorum. Doğru kanaldan Kuran
sünneti öğrenip itikadı konularda ki sorularına cevap bulunca deizm ateizm gibi akımların
tutarsızlığını görebiliyorlar. Tabi istenilen düzeyde değil gelinen mesafe. Daha alınacak çok
yolumuz var. Ancak gençlerdeki bu tarz fikirlerin çürütülmesinde bu projenin büyük bir katkı
sağladığını, gençlerde olumlu etki bıraktığımızı söyleyebiliriz.’ ifadesinde bulunurken, G2,
G6, G9, G10, G11, G14 de benzer ifadelerde bulunmuştur. Bazı koordinatörler ise
gençlerdeki

bu

tarz

düşüncelerin

değişmesinde

çok

iyi

katkı

sağlandığını

söyleyemeyeceklerini, seviye olarak belirtecek olurlarsa en fazla orta düzey bir başarı
sağlandığını söylemişlerdir:
‘Katkı sağladı fakat bu konuda bir oran vermek zor. Din görevlilerin iletişim becerisi
ve donanımlarına bağlı olarak farklılaşan durumlardan söz edilebilir.’ (G15)
‘Orta seviyede bir basari sağlamıştır. Aslında gençliğe değer projesini verimli olarak
uygulanamadığı için istenen başarıyı sağlayamıyoruz.’ (G16)
‘Pandemi şartlarına rağmen, orta düzey bir katkı sağlamıştır.’ (G3, G7, G8, G12)
Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere projede yer alan din görevlilerinin iletişim becerileri
ve ilmi donanımları açısından farklı düzeylerde olmaları, projenin başarısını etkilemektedir.
Bazı koordinatörler ise gençlerdeki bu düşüncelerin değişmesine hiç katkı
sağlayamadıklarını belirterek şu ifadeleri kullanmışlardır:
‘Bu tür gençler bizim projelerimize katılım sağlamıyorlar. Onlarla iletişim
kuramıyoruz bu sebeple bu alanda katkımız olmuyor.’ (G5, G15, G18)
‘Benzer kitleye, aynı düşüncede gençlere hitap edildiğini düşünüyorum. Farklı
düşüncede gençlerin olduğu ortamlara bir şekilde girip onlara ulaşmak lazım. Biz onlara
gidersek ancak iletişim sağlayabiliriz başka şekilde ulaşamayız.’ (G1, G4, G8)
Bu konuyla ilgili kendileriyle görüşülen dördüncü, birinci ve sekizinci koordinatörün
düşüncesine göre, bu düşüncedeki gençlerin kendileriyle iletişime geçmelerini beklemek boş
bir bekleyiştir. Bu gençlerin bizzat yanlarına gidilmesi, iletişim kurabilmek için farklı yollar
denenmesi gerekir. Çünkü bu noktaya gelmelerindeki sebep yanlış ve yetersiz
bilgilendirmedir.
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4. Projenin Daha Verimli Olabilmesi İçin Yapılması Gerekenler
Koordinatörler gerek gençlerle sağlıklı iletişim kurabilme gerek din görevlilerinin
yeterlilik düzeyleri, gerekse farklı düşüncedeki gençlere nasıl ulaşılabileceği hususunda
görüşlerini bildirdikten sonra bu projenin daha etkili ve verimli olabilmesi için nelere dikkat
edilmesi gerektiğini şöyle belirtmişlerdir;
“Projenin uygulama sahasında gençlerle kuracağımız iletişimin verimini, etkin katılımı
artırabilmek için yapılacak etkinlikler düzenleyebilme hususunda maddi kaynak gerekiyor.
Eğer gençlerle ilgili yapılacak projelere maddi kaynakta ayrılabilirse bu alanda daha verimli
çalışmalar yapılabilir. Projenin önemi gerekliliği din görevlilerine sık sık hatırlatılmalı
Gerekli materyaller din görevlilerine sunulmalıdır. Gençlik buluşmalarımıza gerekli maddi
destek kurumumuzca sağlanmalıdır.” (G1, G2, G8, G19)
Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere maddi imkânların yeterli düzeyde olması
çalışmaların çeşitliliğini ve verimini etkileyen faktörler içerisindedir. Maddi imkânlar
açısından sorun yaşamayan görevliler gençlerle daha etkili iletişim kurabildiklerini
belirtmişlerdir.
Projenin verimini artırmada etken olarak belirtilen diğer husus, görevlilerin iş yükünün
hafifletilmesi ve gençlerle birer bir iletişim kurabilmeye ağırlık verilmesidir. Bu konuda
koordinatörlerin ifadeleri şu şekildedir:
“Proje kapsamlı çalışan hocalarımızın diğer sorumluluklarının azaltılması lazım.” (G8)
“Toplu etkinlik düzenleme alışkanlığından ziyade donanımlı personelin gençlerle
kurduğu, kuracağı birebir ilişkilere ağırlık verilmeli. Bu etkinlikler ancak söz konuşu
ilişkilerin başlamasına zemin hazırlayabilir. Gençlerle daha sıcak daha samimi ve candan
olunmalı abi kardeş veya abla kardeş gibi, klavye üzerinden edebiyat yapılmamalı sayı odaklı
değil verim odaklı olmalı, her görevliye kayıt sisteminin zorunlu tutulması bazı görevlilere
angarya yük gibi gelirken, bu işi gönülden yapan personelin de şevkini kırabilmektedir” (G12,
G11, G15, G16, G21)
“Farklı düşüncelerdeki daha fazla gence ulaşabilmek için okul merkezli çalışılmalı,
gençlerin ayağına gidilmeli, sadece konferans vermek sohbet etmek şeklinde değil, sosyal ve
kültürel etkinliklere ağırlık verilmeli” (G8)
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Gençliğe değer projesinde uygulama birliğinin olmadığı, bazı illerdeki uygulamaların
kâğıt üzerinde kaldığına dair duyumlarını dile getiren koordinatörler; Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın bu projenin uygulama şekil ve planını, uygulanması hususunda dikkat edilmesi
gerekenleri daha ayrıntılı bir şekilde il müftülüklerine göndermelerinin daha isabetli olacağını
söylemişlerdir. Bu şekilde olursa bazı yerler çok aktif çok çalışkan olurken bazı yerlerde çok
pasif ve verimsiz uygulamalar olmaz, şeklinde belirtmiş ve şu ifadeleri belirtmişlerdir:
“İllerdeki uygulamalarda birlik olması açısından koordinatörlük sisteminin nasıl
olması, projenin uygulanma şekli hususunda başkanlığın net bilgiler vermesi gerekli, aksi
takdirde şu anda olduğu gibi pek çok ilde uygulamalar yazıda kalıyor, hayata geçirilmiyor.”
(G9)
“Projenin uygulama alanında Başkanlıktan gelen plan ve programlar olmalı. El
yordamıyla yapılıyor çalışmalar. Daha sistemli, programlı, ilk, orta, lise ve üniversite gençliği
için özel hazırlanmış çalışmalarla alana çıkmalıyız.” (G14, G18, G19)
“Personelin kurum aidiyet bilinci gelişmeli, memur zihniyeti ile gençlik faaliyetinin
yürümediğini görmeliler. Bu görevi yapan memur, iş yükü olarak görmemeli, bu bağlamda
eğitim ve konferanslarla moral motivasyon verilmeli. Ayrıca faaliyetleri gerçekleştiren
hocaların önü açılmalı” (G11)
İllerde gençlik merkezlerinin açılmasının ve bu merkezlerin özellikle daha merkezî
yerlerde bulunmasının gençlere ulaşabilme hususunda önemli olduğu ifade edilmektedir.
Ayrıca görevlendirilen personelin mutlaka gönüllü olması, zorlamayla çalışılmaması gerektiği
de ifade edilen diğer hususlardandır. Koordinatörler bu konularda şöyle belirtmişlerdir:
“Öncelikle bürokrasiden kurtarmak lazım gençlik hizmetlerini, daha sonrasında
gençlik merkezlerinin merkezi yerlerde açılması ve gençlere örnek olacak diyanet
personelinin özenle seçilmesi gerekir. Başarılı sonuçlar elde edebilmek için gönüllülük esas
olmalı. Gençlik çalışması demek gencin ayağına gitmek demektir” (G7, G8)
“Projede daha çok gence ulaşılıp birebir ve toplu görüşmeler yapılmalı, etkinlikler
artırılmalı. Farkındalık projeleri çoğaltılmalı, farklı illerden de gençlere ulaşılabiliyorsa
projeye dâhil edilmeli.” (G6, G9)
Proje verimini artırabilecek olan diğer bir hususunda denetim ve istişare olduğu
belirtilmiştir. Belirli aralıklarla gençlik alanındaki görevlilerin bir araya gelerek yaptıkları,
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yapmak istedikleri ya da yapamadıkları çalışmaları bu toplantılarda dile getirip istişare
edebilirler. Bu durumun hem kendilerini yalnız hissetmemelerine hem de daha verimli
çalışmalara vesile olacağı ifade edilmiştir:
“Denetim çok önemli. Aylık toplantılarla çalışmanın eksiklikleri ve verimini arttırmak
için istişareler yapılarak etki alanı daha iyi seviyelere getirilmeye çalışılmalı.” (G17)
“Projenin içine daha çok genç alınmalı, görev ve sorumluluk paylaşımı yapılmalı.”
(G4)
Beşinci koordinatör kendisiyle yapılan görüşmede diğer koordinatörlerden farklı
olarak, gençlere dini şuur aşılamak için daha çok klasik eğitim sisteminin uygulanması
gerektiğini belirtmiştir. Bu şekilde çalışmaların daha verimli olacağını düşünmektedir:
“Çalışmanın başarılı olabilmesi için öncelikle samimiyet gerekir. Ayrıca hazırlanan
projelerin cami eksenli olması verimi daha da artıracaktır. Gençlere din şuuru, oyunlarla değil,
sohbetlerle aşılanabilir. Din nasihattir düsturuyla nasihate daha çok önem vermeliyiz.” (G5)
Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere koordinatörler “Gençliğe Değer” projesinin daha
etkili ve verimli olabilmesi için saha alanında gördükleri eksikliklerden yola çıkarak çeşitli
önerilerde bulunmuşlardır. Bu önerilerle daha etkili ve verimli projelerin oluşmasına katkı
sağlanacak, gençlerle daha sağlıklı iletişim kurulabilecektir. Bu başlıkta koordinatörler
“Gençliğe Değer” projesinin uygulama sahasında bizzat yer aldıkları için projenin eksik
yönlerini daha net görebilmiş ve gerekli önerilerde bulunmuşlardır.
Tartışma ve Yorum
Fiziksel, psikolojik, cinsel ve sosyal açılardan değişim yaşayan gençler, bu
dönemlerini genellikle sorgulamalar ve farkındalıklarla geçirirler. Dini anlamda en çok
sorgulamanın yaşandığı dönem gençlik dönemidir. Bu sorgulamalar gençte aslında bir kimlik
arayışının göstergesidir. Miller, yetişkinliğin ilk dönemlerine kadar süren bu dönemde yapılan
sorgulamaların, arayışların zamanla durulmaya, cevaplarının yerine oturmaya, kişinin
kimliğinin ise oluşmaya başladığını belirtir.15 Ancak zamanın değişmesiyle özellikle postmodern dönemde, gençlik dönemindeki dini sorgulamaların azalarak dinden uzaklaşmaların
olduğu, günlük yaşantılarının artık dini öğretilerden etkilenmediği ifade edilmektedir.16
15
16

Miller, Gelişim Psikolojisi Kuramları, çev. Z. Gültekin; Kulaksızoğlu, Ergenlik Psikolojisi.
Asım Yapıcı, “Postmodern Dönemde Din, Kimlik ve Anlam Problemi”, Dinin Kaderi: Çağdaş Sorunların
Kıskacında Din, ed. Abdüllatif Tüzer (Ankara: Elis Yayınları, 2017), 117-174.
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Nitekim son dönemlerde artan deizm ve ateizm gibi düşüncelere kayışlar, bu ifadeleri
doğrular niteliktedir. Koordinatörlerden elde edilen bulgular da bu ifadeleri destekler
niteliktedir.
O halde gençlerin dini kimliklerini doğru bir şekilde oluşturmalarını sağlamak için ne
yapılması gerekir. İşte bu noktada devreye eğitim girer. Sağlıklı ve doğru bir bilgi ancak
doğru bir eğitimle mümkün olabilmektedir. Doğru eğitimde ise hedef kitleye yaklaşım çok
önemlidir. Başka bir deyişle öğretim ilke ve yöntemlerinden “öğrenciye görelik” ilkesi bu
anlamda büyük önem arz eder. Bu ilke hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak eğitim
vermeyi amaçlar. Burada belirttiğimiz hedef kitle ise gençlerdir. Gençlik koordinatörlerinden
elde edilen veriler de bu bilgileri doğrulamaktadır. Onlara göre de gençlerle iletişim kuracak
olan din görevlilerinin hedef kitlenin fiziksel, sosyal ve psikolojik özelliklerinin bilinmesi ve
ona göre yöntem belirlenmesi gerekir.
Çağdaş eğitim ve öğretimde gencin kişiliğine saygı duyulması istenirken, gencin
yeteneklerinin ve kişiliğinin gelişmesi için uygun ortamların hazırlanması gerekir. Oysa
ezberci eğitim sisteminin gençlerin kişilik, karakter ve yetenek gelişimlerine katkısı olmadığı
açıktır.17 Bu sebeple sağlıklı bir eğitimde, kişilik gelişimi önem arz eder. Lickona, kişilik
gelişimi için okullarda verilen eğitimde çocukta özgüvenin gelişmesi, karar verebilme yetisine
sahip olabilmesi, yardımlaşma duygusunun gelişmesi ve ahlaki davranışların öğrenilmesi
hedeflenmektedir, der.18 Nitekim kişilik gelişimi çocuğun dine bakış şeklini, sorgulama
yapabilmesini etkileyecektir.
Eğitimde önemli olan bir diğer unsur ise öğretmendir. Öğrencinin kişilik gelişiminde
öğretmenin etkisi büyüktür, eğitimdeki en güçlü aktördür. Öğretmen öğrenci için bir rol
modeldir. Bu sebeple öğretmenin karakter yapısı, ahlaki değerleri ve bilgi düzeyi çok
önemlidir.19 Bu özellikler neticesinde verilen eğitimde, öğretmen öğrencisini olumlu ya da
olumsuz etkiler.
Dini okulların öğrencilerin kişilik gelişimleri üzerindeki etkileri incelendiğinde ise
Erickson’a göre öğrencide dindar bir kimliğin oluşmasında bu okullardan çok ailelerin etkisi
vardır. Bu okullarda din eğitimi diğer devlet okullarından fazla olabilir ancak öğrencilerin dini
inanç ve davranışlarındaki farklılığın esas sebebi ailelerin dindarlık düzeyleriyle alakalıdır.
Yahudi ve Katolik okullarında ise böyle bir durumdan söz edilemez. Bu okullarda yapılan
17

Özcan Köknel, İnsanı Anlmak, İstanbul: Altın Kitaplar, 2005, 444.
Thomas Lickona, “Character Development in Elementary Grade Childeren”, Religion and Public Education,
1989, 409-417.
19
M. Faruk Bayraktar, İslam Eğitiminde Öğretmen Öğrenci Münasebetleri, İstanbul: İFAV yay. 1989, 130-136.
18
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araştırmalarda öğrencilerin dindarlık düzeylerine okulun katkısı ailenin katkısından daha fazla
görülmektedir.20 Dini kişiliğin oluşmasına ailenin mi yoksa okulun mu daha çok etki ettiği ile
ilgili net veriler bulunmamakla beraber çalışmalar yeterli düzeyde değildir.
Bir insanın dini duygu ve düşünceleri, inançları, dine yaklaşım tarzı onun dini
kişiliğini oluşturur.21 Dinin kişilik üzerindeki etkisiyle ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu
etkiler olumlu ve olumsuz etkiler olarak belirtilmiştir. Jung, dinin kişilik üzerinde olumlu
etkileri olduğundan bahseder ve psikolojik hastalıkların aslında inanç eksikliğinden
kaynaklandığını belirtir. Dini hayatı ihmal eden bireyler yalnızlık duygusu yaşarlar ve
başlarına gelen sıkıntılara dayanma güçlerini kaybederler. Ellis ise dinin kişilik üzerinde
olumsuz etkisi olduğundan bahseder, ona göre dindarlık bir duygusal rahatsızlıktır. Dindarlık
düzeyi ne kadar azsa kişi duygusal olarak o kadar sağlıklıdır, der.22 Dolayısıyla bu hususla
ilgili de detaylı araştırmalar bulunmamakla beraber kesin yargılardan bahsedilemez.
Gençlik döneminde dini kimliğin oluşması için sorgulamaların yapıldığı belirtilmişti.
Gencin sağlam bir kişilik yapısının oluşmasında, dini inanç ve değerlerin baz alınması
önemlidir. Gençlik döneminin büyük bir kısmının okulda eğitim sürecinde geçtiği göz önünde
bulundurulursa eğitimin ne düzeyde önemli olduğu görülebilir. O halde gençlere din eğitimi
verirken ya da dini soru ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olurken nelere dikkat edilmesi
gerekir?
Elias’a göre insan psikolojisini bilmek eğitimin vazgeçilmez esaslarındandır. Din
eğitimi de insan gelişimiyle paralel olmalı, insan psikolojisine uygun bir ilişki içerisinde
olmalıdır.

Aksi

takdirde

din

eğitiminde

istenilen

başarı

sağlanamaz.23

Gençlik

koordinatörlerinin proje kapsamında din eğitimi verilirken hedef kitlenin psikolojik
özelliklerinin bilinmesinin öneminden bahsetmeleri Elias’ın bu düşüncesiyle örtüşmektedir.
Gençlerin psikolojileri gerek kendileri ve aileleriyle gerekse yaşadıkları toplumla
karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde anlaşılmalıdır. Yaşının ilerlemesiyle birlikte sosyal
ilişkilerini de geliştiren genç, dini ve ahlaki değerlerle yaşanılan hayatın çok da aynı
olmadığını hatta daha çok derin farklılıklar yaşandığını24 düşünmeye başlar. Benliğini sağlam
temellerle oluşturabilmek için, dini bilgilerle yaşanılan çevre arasındaki bu çatışmayı

20

Ekşi, “Din Eğitimi, Gençlik ve Kişilik”, 188-189.
Veysel Uysal, Din Psikolojisi Açısından Dini Tutum Ve Davranışlar, İstanbul: İFAV yay., 1996, 86-93.
22
Ekşi, “Din Eğitimi, Gençlik ve Kişilik”, 191.
23
John L., Elias, Psychology And Religious Education, Florida 1990, 9-14.
24
Recep Kaymakcan, Gençlerin Dine Bakışı ve Okullarda Din-Değerler Öğretimi, İstanbul, Dem Yay., 2021,
77.
21
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çözümlemek zorunda hisseder. Bu çözüm yolu, duyu organlarıyla kavrayabildiği somut
gerçekler karşısında daha çok soyut bir alan olan metafizik olarak adlandırabileceğimiz dini
gerçeklere karşı, sorgulayıcı ve şüpheci davranış ve tutumların gelişmesine sebep olur.25 Bu
şüphe ve sorgulayıcı tavır gençlik döneminin karakteristik tutumudur ve çalkantılı bir süreçtir.
Dini gelişim aşamasında bu süreçle ilgili karşımıza üç sonuç çıkmaktadır. Birincisi gençlerin
bu tutumları onların imanlarını tahkiki düzeye çıkarmalarına, sağlam bir dini kimlik
oluşturmalarına vesile olur.26 İkinci seçenekte genç eski inanç ve tutumlarına geri döner.
Üçüncü seçenekte ise din ile ilgili şeyleri terk etmeyi seçerek ateizm, deizm ya da agnostisizm
gibi düşüncelere kayar.27 Bu düşüncedeki gençlerle de iletişim kurabildiklerini söyleyen
gençlik koordinatörlerinin gençlerin sorularına cevap bulamama neticesinde bu fikirlere
yöneldikleri tespiti de bu ifadeleri doğrulamaktadır.
Bu süreçte gençlerin yanında olması gereken yetişkinler, gençlerin sağlam kaynaklara,
doğru bilgilere ulaşabilmelerine yardımcı olmalı, onlara sevgiyle yaklaşmalıdırlar. Kendi
otoritelerini sağlamlaştırmak adına baskı, zorlama içeren metotlara gidilmemesi gerekir.
Çünkü bu tip davranışlara karşı daha hassas olan gençler, yanlış metotlar sebebiyle dine karşı
tepkisel bir tutum içine girebilirler.28 Bahadır’a göre, gençlerin daha çok sorguladıkları dini
konular araştırıldığında, bu konuların önemli bir bölümünün aslında yanlış bilgilendirme ya
da dini bilgisizlikten kaynaklandığı tespit edilmektedir.29Gençlik koordinatörlerden elde
edilen veriler de bu ifadeyi doğrular niteliktedir. Hökelekli ise, gençlere dini teori veya
hikâyelerden ziyade dine ait gerçek ifadeler, Kur’an ve sünnete dayanan sahih bilgiler
verilmeli, bu alanda kendilerine rehberlik edecek kişilerin donanımlı ve rol model olabilecek
özellikte olmaları gerekir diye ifade etmektedir.30
Gençlik dönemi din eğitiminde din görevlilerinin rol model olma durumları hususunda
şu bilgilere ulaşılabilmektedir. Yıllarca cami ve mescit eksenli sürdürülen din eğitimi
hizmetleri, günümüzde zaman ve şartların değişmesiyle çok geniş kapsamlı hale gelerek,
hastaneler, cezaevleri, sevgi evleri, huzur evleri, kadın sığınma evleri, kredi yurt kurumları,
gençlik merkezleri gibi pek çok alanda dini danışmanlık ve rehberlik boyutunda da hizmet
25

Abdülkerim Bahadır, “Ergenlik Döneminde Dini Şüphe ve Tereddütler”, Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi,
ed. Hayati Hökelekli, İstanbul: DEM Yayınları, 2015, 308.
26
Ramazan Altıntaş, Gençler İnançtan Soruyor, TDV yay., 2020.
27
Asım Yapıcı, “Şüphe ve İnanç Kıskacında Gençlerin Din ve Dindarlık Algıları”, İlahiyat Akademi Dergisi,
2020, 1-38.
28
Ronald Goldman, Readiness for Religion: A Basis for Developmental Religious Education. New York: The
Seabury Press, 8. Basım, 1970, 159.
29
Bahadır, “Ergenlik Döneminde Dinî Şüphe”, 320.
30
Hökelekli, Çocuk, Genç, Aile Psikolojisi ve Din, İstanbul Dem yay. 2009, 107.
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vermektedir. Hizmet alanındaki bu gelişmeler, ayrıca modern yaşamla birlikte bilgi ve
teknoloji alanındaki ilerlemelerle, bilgiye erişimi kolaylaştırmıştır. Bu durum, din eğitimi
alanların, dini bilgiyi sorgulama imkânlarının artmasına sebep olmuş bu da din eğitimcilerinin
kendilerini daha da geliştirmelerine ve eğitim metotlarını güncellemelerine zemin
hazırlamıştır. Bu anlamda resmi din eğitimi hizmeti veren kurum olan Diyanet İşleri
Başkanlığı, personelinin eğitimine gittikçe daha fazla önem vermektedir.31 Verdikleri
hizmette rol model olmaları gereken din görevlilerinin, kendilerini zamanın şartlarına göre
güncellemeleri gerekir.
Verilen ilmi ve kişisel gelişim eğitimleri aynı zamanda din eğitimcisinde olması
gereken özgüveni de geliştirmeye yöneliktir. Çünkü özgüven din görevlisinde olması gereken
özeliklerdendir. Özgüven din hizmeti veren personelin hizmet kalitesini artırır. Kullandığı
yöntem ve tekniklerle, hedef kitlenin katılım ve memnuniyetini doğrudan etkiler. Dolayısıyla
özgüveni düşük ya da yüksek olan görevlilerin hizmet kalitelerinde farklılıklar olduğu
görülebilir.32 Bunu gerçekleştirmeye katkı sağlamak için Diyanet İşleri Başkanlığı, çalışan
personelin görev alanlarına göre hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemektedir.
Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus da bu eğitim ve seminerlere personelin
hazır ve istekli olması durumudur. İş yoğunluğu fazla ya da zaman zaman tükenmişlik
duygusu yaşayan din görevlisi, bu duygusunu görevine ve hedef kitlesine de yansıtabilmekte,
cemaatine karşı ilgisiz, kendini ise yetersiz hissederek mesleksel bir tükenmişlik
yaşayabilmektedir.33
Yapılan bazı araştırmalara göre mesleğini severek yapanlarla yapmayanlar arasında
tükenmişlik duygusunu yaşamada ciddi farklılıklar gözlemlenmiştir. Mesleğini severek
yapanlarda tükenmişlik alt düzeylerde seyrederken, mesleğini sevmeden yapanlarda daha üst
düzeylerdedir.34 Bu durum sevilen işte çalışmanın, işteki başarıyı ne kadar etkilediğini
göstermektedir. Din görevlilerindeki tükenmişlik, yetersizlik duygularının önüne geçebilmek,
mesleki verimlerini artırabilmek için psikolojik destek verilip, kurum içi olumlu ilişkiler
31

Mustafa Koç, “Modern Bir İmkân Olarak ‘Din Hizmetlerinde Kişisel Gelişim’ Yaklaşımı: Diyanet İşleri
Başkanlığı Personeli Üzerine Uygulamalı Bir Model Önerisi” Değerler Eğitimi Dergisi, 2013, 150.
32
Gürşen, Otacıoğlu, “Konservatuar ve Müzik Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Öz Etkililik-Yeterlilik İle Benlik
Saygı Düzeylerinin İncelenmesi” M.Ü.S.B.E. Dergisi, 20, 2008, 148-150.
33
Halil Apaydın ve diğerleri, “Din Görevlilerinde Meslekî Tükenmişlik: Amasya Örneği”. Amasya Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018, 9.
34
Halil Apaydın ve diğerleri, “Din Görevlilerinde Meslekî Tükenmişlik: Amasya Örneği”, 25; Taşlıyan, M.,
Hırlak, B. ve Çiftçi, G. E., Akademisyenlerin Duygusal Zeka, İş Tatmini ve Tükenmişlik Düzeyleri
Arasındaki İlişki. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6 (3), 2014, s. 63-80; Halil Apaydın, Rukiye Eker, Din
Görevlilerinde Mesleki Tükenmişlik: Kahramanmaraş Örneği, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi,
15/1, 2015, 207-234.
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artırılabilir. Çalışmada koordinatörlerden elde edilen verilerde de işini severek yapan
görevlilerin başarısının, sevmeden yapanlara göre çok daha fazla olduğu belirtilmiştir.
İşini severek yapan ve kendini geliştiren din görevlileri iyi bir rol model olmak için
çalışırlar. Konumuz gereği değerlendirdiğimiz “Gençliğe Değer” projesinde bu durum çok
daha önemlidir. Çünkü gençler için din eğitimi aldıkları din görevlileri olumlu ya da olumsuz
birer rol modeldir. Bu projede amaç olumlu rol model olup hedef kitleyi doğru bilgiye
yöneltip, sağlam bir kişilik oluşturmasına katkı sağlayabilmektir.
SONUÇ
Bu çalışmada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlilerince uygulanmak
üzere geliştirilen “Gençliğe Değer” projesinin, gençlerin din eğitimine etkisi hususu
değerlendirilmiştir. Araştırmaya ilk olarak literatür araştırması yapılarak, gençlerin fiziksel,
psikolojik ve kişisel gelişim özellikleriyle başlanmış ayrıca gençlerle etkili ve sağlıklı bir
iletişim kurabilmek için nelere dikkat edilmesi gerektiği hususları incelenmiştir. Daha sonra
din eğitimi boyutuna geçilerek gençlerle yapılan din eğitiminin özellikleri ve nasıllığı
araştırılmıştır.
Ülkemizde din eğitimini gerçekleştiren resmi kurum Diyanet İşleri Başkanlığıdır.
Kurum özellikle son yıllarda gençlere yönelik proje ve çalışmalarını artırmış, 2018 yılında
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol neticesinde “Gençlik Çalışmaları Yönergesini”
çıkarmıştır. Bu yönergeyle insani erdemlerle donatılarak iyi yetişmiş, toplumun geleceğini
oluşturan bedenen ve ruhen dinamik bir nesil yetiştirebilmek hedeflenmiştir. Bu yönerge
sonrası üretilen projelerden biri de “Gençliğe Değer” projesidir. Her din görevlisinin en az 10
gence sahip çıkması uygulaması olan projede gençlerle iletişim kurabilmek, sorunlarına
çözümler bulabilmek, onlar için rol model olabilmek hedeflenmiştir. 2018 yılında
uygulamaya konan projede binlerce gence ulaşılmıştır.
Ülkemizin farklı il ve ilçelerinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı gençlik
koordinatörleri, bu projenin uygulama sahasında denetim, kontrol ve planlama ile mükellef
tutulmuştur. Bu çalışmada ülkemizdeki il ve ilçelerde yer alan 21 gençlik koordinatörüyle
iletişim sağlanmıştır. Onlarla projenin uygulanabilirliği, gençler üzerindeki etkinlik ve
verimliliği, dini olarak yanlış düşünce ve inançlara yönelen veya bu inançlara sahip olan
gençlerle iletişim kurulup kurulamadığı, gençlerin ihtiyaç ve sorunlarına ne düzeyde cevaplar
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verilebildiği hususlarında görüşülmüştür. Koordinatörlerle yapılan görüşmeler neticesinde
elde edilen bulgular dört başlık altında toplanmıştır:
1. Proje kapsamında ulaşılabilen genç sayısı
2. Gençlerle sağlıklı iletişim kurabilme durumu
3. Gençler arasında yaygınlaşan deizm ateizm gibi düşüncelere yönelimleri
engelleme, gençlerin dini soru ve sorunlarına cevap verebilme durumu
4. Projenin daha verimli olabilmesi için yapılması gerekenler
Bu başlıklar altında sınıflandırılan bulgular analiz edilmiş ve şu sonuçlar elde
edilmiştir:
-

“Gençliğe Değer” projesi din görevlileri tarafından aktif bir şekilde uygulanmaya
çalışılmış, bazı illerde binlerce gence ulaşılabilmiştir.

-

Araştırmaya katılan 14 koordinatör gençlerle sağlıklı iletişim kurabilmelerinin
yeterli düzeyde olmadığını daha da gelişmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

-

Farklı dini düşünce yapısına sahip gençlerle iletişim kurabilme açısından proje
değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan 7 koordinatör iyi düzeyde iletişim kurup,
bu düşüncedeki gençlerin soru ve sorunlarını çözmelerine katkı sağladıklarını
söylerken; 7 koordinatör orta düzeyde bir başarıdan söz etmiş, 6 koordinatör ise bu
alanda hiç katkılarının olmadığını dile getirmiştir. Bir koordinatör ise bu soruya
cevap vermemiştir.

-

Koordinatörler projenin daha verimli ve etkili olabilmesi için öncelikle din
görevlilerinin kendilerini, etkili iletişim, gençlik dönemi gelişim özellikleri ve ilmi
boyutlarda geliştirmeleri gerektiğini söylemektedirler.

-

Projenin daha etkili olabilmesi için gönüllülük esas olmalı, gençlerle iletişim
becerisi iyi olmayan din görevlilerine bu tarz görevler verilmemelidir.

-

Gençlerle yapılan etkinlikler, onların yaş ve seviyelerine göre olmalıdır.

-

Diyanet İşleri Başkanlığı projenin uygulanması hususunda gerekli veri, plan,
program ve materyalleri göndermelidir.

-

Toplu etkinliklerden ziyade gençlerle gerçekleştirilecek bireysel çalışmalara da
ağırlık verilmeli, din görevlileri bu konuda samimi olmalı ve samimiyetlerini
karşılarındaki hedef kitleye hissettirebilmelilerdir.

-

Görevliler tarafından ayda bir toplantılar yapılarak, istişareler ve paylaşımlarda
bulunulmalıdır.
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-

Projenin daha verimli ve başarılı olabilmesi için kurumlarca maddi destek
sunulmalıdır.

-

Farklı dini düşünce yapısındaki gençlerle iletişime geçebilmek için onların
gelmesini beklemek yerine din görevlilerinin onlara gitmesi, iletişim kurabilmek
için farklı ortam, yöntem ve teknikler kullanmaları gerekir. Bu durum ulaşılabilen,
iletişim

kurulabilen

genç

sayısını

artırabilmek

ve

proje

hedefini

gerçekleştirebilmek için önemlidir.
Araştırmamız gereği incelediğimiz literatür çalışması ve 21 il ve ilçe koordinatörüyle
yapılan görüşmeler neticesi elde ettiğimiz bu sonuçlar ülkemiz için genellenemez. Ancak bu
veriler gençlerle yapılacak proje ve araştırmalar için ışık tutma özelliğindedir. Mevcut başarı
ve eksikliklerin tespit edilmesi yeni projelerin başarılı olabilmesi için yol gösterici olacaktır.
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