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ailesinin elinden çıkmıştır. 1836'da da İs
tanbul'da hahambaşılık makamı kurulmuş, 
daha sonra devlet içerisindeki değişik eya
letlere de hahambaşı tayin edilmeye baş
lanmıştır. Günümüzde Aşkenaz yahudile
rinin sebt günü ayinleri sırasında yaptık
ları Ararnice dualarda re'sülcalfıtları da 
(reşe galvata) andıkiarı görülmektedir. 

Re'sülcalfıtu dünyadaki yahudilerin başı 
olarak niteleyen Birfın'i onun pek çok me
selede cemaat arasında hüküm verdiğini 
belirtir (el-Aşarü'l-bakıye, s. 16). Halife 
Me'mfın zamanına kadar bütün yahudi 
cemaatlerine hakim tayini onun tarafın
dan yapılıyordu. Devletin yahudilere koy
duğu vergileri toplama, cemaatin güvenli
ğini sağlama , alım satım ve ticari işler için 
ruhsat verme, nikah ve boşanma işlem
lerini kayıt altına alma, pazarlardaki ölçü 
ve tartı aletlerini kontrol etme, satılan gı

da maddelerinin dini şartlara uygun olup 
olmadığını denetleme, cemaatin dini ve 
ahlaki yapısını koruma ve bunun için ön
lemler alma re'sülcalfıtun görevleri ara
sındaydı; bunları yaparken hapis dışında 
para, ta'z'ir ve herem ( cemaatten atma) gibi 
cezaları verme yetkisine sahipti (Cahiz, 
lV. 27) 

Re'sülcalfıtluğun siyasi bir kurum olma
sından ve İslam idaresiyle irtibat halinde 
bulunmasından dolayı gösterişe çok önem 
verilirdi. Re'sülcalfıt herhangi bir iş için ma
karnından ayrılırken vezirlerinkine benzer 
bir tahtırevana biner, kalabalık bir maiyet 
alayı kendisine eşlik ederdi. Halifenin hu
zuruna çıktığında saraydan köşküne hila
fet makamına ait bir arabayla dönerdi. So
kaklardan geçerken öndeki bir münad'i, 
"Davfıd oğlu efendimize yol açın . ona ge
rektiği şekilde hürmet edin!" diye bağırır, 
ayağa kalkmayan yahudiler kırbaçlanırdı 
(Benjamin- Petachia, s. 65-66). Hz. Davfıd 
ailesinden olması re'sülcalfıtlara müslü
manlar nazarında da saygınlık kazandır
mıştır. 
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Iii NUH ARSLANTAŞ 

RE'SÜLHAYME 

( ~' ıJ"ı)) 
Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan 

L 
yedi emirlikten biri. 

_j 

Adı, eski Culfar şehrinin yerinde bulu
nan yönetim merkezi Re'sülhayme'den ge
len emirlik Arabistan yarımadasının gü
neydoğu köşesinde, Uman körfeziyle Bas
ra körfezini birleştiren Hürmüz Bağazı'na 
hakim stratejik bir noktada yer alır. Za
manla Culfar'ı unutturan Re'sülhayme (ça
dırbaşı) adı aslında eskiden beri halk ara
sında, denizden bakıldığında bedevi çadır
Iarına benzetilen küçük tepelerden dolayı 
bütün sahil için kullanılıyordu. XVIII. yüz
yılda Culfar'a küçük bir şehir niteliğinde 
yeni bir kesim eklendiğinde şehirle birlik-

Re'sülhayme'nin 
liman kesiminden 

bir görünüş 

te merkezi olduğu yeni kurulan devlet de 
bu adla anılmaya başlandı. Ülke toprakları 
birbirinden farklı iki coğrafi bölgeden olu
şur; Basra körfezi sahilindeki birinci bölge 
daha geniş ve ovalık, içte kalan ikinci böl
ge ise dağlıktır. Sahil kesiminde yapılan 
arkeolajik araştırmalar ilk iskan izlerinin 
milattan önce VII. binyıla kadar gittiğini 
göstermektedir. Me'rib Seddi'nin yıkılma
sının (m.s VI yüzyıl) ardından yaşanan 
göçler sırasında Kahtan'iler'e mensup Ezd 
kabilesinin bazı kolları bu bölgeye intikal 
etmiş. İslami dönemde ise Kavasim ve Yas 
gibi Adnan 'i kabileler Orta ve Kuzey Ara
bistan ile Irak'tan gelerek sahile yerleş
miştir. 

Hz. ömer zamanında Osman b. Ebü'l
As. Basra körfezi üzerinden İran'a düzen
lediği sefere körfezin en eski limanlarından 
olan Culfar'dan çıkmıştır ( 16/637). Basra 
körfezi-Hindistan ticaret yolu üzerinde bu
lunması sebebiyle tarihinin her safhasın
da ticari bir önem taşıyan Culfar. Emev'i 
ve Abbas! dönemlerinde Uman İbaz'ileri'
ne karşı düzenlenen seferler için de as
keri üs olarak kullanılmıştır. XV. yüzyılda 
inci ticareti ve gemi yapımıyla meşhur olan 
Culfar ve Hürmüz Bağazı'na adını veren 
stratejik Hürmüz adası sömürgecilerin dik
katini çekti. Afrika kıyılarını dolaşıp Hin
distan yolunu açan Portekizliler XVI. yüz
yılın başlarında körfeze yönelerek burala
rı ele geçirdiler ve tahkim edip askeri çar
nizona dönüştürdüler (bk HÜRMÜZ) Böy
lece Portekizliler, Basra körfezinin girişini 
kontrolleri altında tutarak ticaret gemile
rinden ve deniz yoluyla giden hac kafile
lerinden har aç alıp yolculara eziyet etme
ye başladılar. İran Şahı I. Abbas'ın 1 031'de 
(ı 622) Hürmüz adasını ve U man Ya'rub'i 
Sultanı Nasır b. Mürşid'in 1633'te Culfilr'ı 
zaptetmesiyle bölge işgalden kurtarıldı. 
Culfar sahiline bölgenin kurtarılmasında 
büyük rol oynayan Kavasim kabilesi yerleş-



ti. Bir asır sonra Ya'rubiler'in çöküş döne
mine girmesiyle kabilenin şeyhi Rahmet 
el-Matari serbest davranmaya başladı ve 
yüzyılın ortalarına doğru eski Culffır'ın ya
nına kurduğu Re'sülhayme'de bağımsızlı
ğını ilan etti. Daha sonra Re'sülhayme ile 
Şarika'da güçlü bir donanma ve kara or
dusu oluşturan Rahmet ei-Matari, Nadir 
Şah'ın öldürülmesi ( 1160/1747) ve iran ' ın 
körfezdeki nüfuzunu kaybetmesi üzerine 
çevredeki Kavasim hakimiyetini ve Hür
müz Bağazı trafiğindeki kontrolünü pe
kiştirdi; bu durum bir asır kadar devam 
etti. 

Doğu Hindistan Şirketi vasıtasıyla Bas
ra körfezine yönelik ticari ve siyasi faali
yetlerini arttıran İngiltere, XIX. yüzyılın ilk 
yıllarından itibaren güç kullanarak razı et
tiği bölgedeki bazı Arap emirlikleri ve ka
bileleriyle saldırmazlık antlaşmaları imza
Iadı ve 1819' da da bir saldırıyla ele geçirip 
kısa bir süre işgal altında tuttuğu Re'sül
hayme'yi ve limandaki gemileri tahrip et
ti. Bunun üzerine Şarika'ya çekilen ( 1820) 

Emir Sultan b. Sakr da bir saldırmazlık ant
Iaşması imzalamakzorunda kaldı. 1869'da 
Kavasim toprakları ikiye bölündü ve Re'
sülhayme, Şarika emirinin yeğeni Humeyd 
b. Abdullah'ın idaresinde müstakil bir emir
lik haline geldi. Bu yıllarda İngilizler'in kör
fezdeki nüfuzunu zayıftatmak için hareke
te geçen Osmanlı Devleti, Arap yarımada
sının Katar'a kadar olan kısmını yeniden 
ele geçirdiyse de İngilizler'i bölgeden çı
karamadı. İngiltere, 1892'de sahil boyun
daki Arap emirlikleriyle yeni antlaşmalar 
imzalayarak nüfuzunu daha da arttırdı. 
Bu antlaşmalarla iç işlerinde bağımsızlık 
hakkı verilen emirlikler dış işlerinde ve sa
vunma konusunda İngiltere'ye bağlandı
lar. 

Önceleri körfezdeki emirliklerle yalnız 
stratejik konumları açısından siyasi ve ti
cari sebeplerle ilgilenen İngiltere, XX. yüz
yılın ilk yarısında bölgede petrol bulunma
sı üzerine bunlarla daha fazla ilgilenmeye 
başladı ve buraya iyice yerleşmeye karar 
vererek 1952'de kendisine bağlı Antiaş
malı Emirlikler Konseyi'ni kurdu. Fakat şart
ların giderek zortaşması karşısında 1968'
de körfezden çekileceğini açıkladı. Bunun 
üzerine bölgedeki emirlikler 30 Mart 1968'
de kendi aralarında birlik oluşturma ka
rarı aldılar ve 2 Aralık 1971 tarihinde Bir
leşik Arap Emirlikleri Devleti'ni kurdular. 
Ancak Re'sülhayme, EbQzabl ve Dübey 
emirliklerinin ayrıcalıklarını kabul etmedi
ği ve İran ile kıyı petrollerinden pay alma 
hususunda bir anlaşma yaptığı için Şu-

bat 1972'de birliğe katılabildL Kırk üyeli 
Milli Meclis'in altı üyesi Re'sülhayme'ye 
aittir. 

Yüzölçümü 1700 km 2 olan ve nüfusu 
200.000'i aşan Re'sülhayme Emirliği top
rak genişliği ve nüfus bakımından fede
rasyonun dördüncü üyesidir. Bol yağış alan 
geniş ovalara sahip bulunduğu için yedi 
emirlik arasında tarıma en elverişli olanı 
Re'sülhayme'dir. Son yıllarda tarım ve hay
vancılık alanında büyük gelişme olmuş ve 
2000'den fazla örnek çiftlik kurulmuştur. 
ihtiyacın üzerinde üretilen sebze ve meyve
ler diğer emirliklere ihraç edilir. Ülke top
rakları petrol ve doğal gaz kaynakları ba
kımından pek zengin değilse de günlük çı
karılan petrol 6500 varili bulmakta ve yıl
lık gelirin % 6S'ten fazlası petrolden sağ
lanmaktadır. Nüfusun yarıdan fazlasını pet
role bağımlı iş kollarında çalışmak üzere 
Hindistan, Pakistan, Bengladeş ve İran'dan 
gelen işçiler oluşturur. Yerli halkın çoğun

luğu Sünni müslümandır. Başşehir Re'sül
hayme, büyük bir köprüyle birbirine bağla
nan eski ve günümüzde Nahl denilen mo
dern şehirden meydana gelmiştir. Liman, 
petrol ve sanayi tesisleriyle uluslararası ha
vaalanı şehrin kuzeyindeki Rems bölge
sinde yer almaktadır. 1999 yılında Re'sül
hayme'de Camiatü'l-ittihad adıyla bir üni
versite kurulmuştur. 
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Malın 

kar ya da fazlalık içermeyen aslı, 

L 
ana para, sermaye. 

_j 

Sözlükte "baş" anlamına gelen re's ile 
mal kelimelerinden oluşan re'sü'l-mal ter
kibi fıkıhta ticaret için gereken ana para 
ve paraya çevrilebilir malların bütününü 
ifade eden ana mal, ana para, sermaye, 
kapital yanında bir malın kar ya da fazla
lık içermeyen aslını belirtmek için kullanı

lır. Fıkıh eserlerinde daha çok zekat, şirc 
ket, mudarebe, selem, riba, karz, büyü', 
murabaha, tevliye gibi bölümlerde geçen 
re'sü'l-mal kavramı bağlama göre farklı 
manalar taşır. Mesela şirket akdinde taraf
ların ortaya koyduğu sermayeyi, miras hu
kukunda varisiere bölüştürülecek toplam 
terekeyi, selem akdinde alıcının peşin ola
rak ödediği semeni, karz akdinde herhan
gi bir fazlalık 1 faiz içermeksizin borç ve
rilen malı ifade eder. Re'sülmal sahibine 
rabbü'l-mal ve sermayedar denir. Cahiliye 
dönemi Arap toplumunda oldukça yaygın 
olan faiz uygulamalarında borcun aslı re'
sülmal, fazlalıklar ise riba diye adlandırıl
maktaydı. Re'sülmal terkibi Kur'an-ı Ke
rlm'de ribayı kesin biçimde yasaklayan 
ayetterin ardından ana paranın alacaklıya 
ait olduğu ifade edilirken (el-Bakara 2/ 
279), ayrıca Hz. Peygamber'in Veda hut
besinde riba yasağı bağlamında (E bO Da
vOd, "Büyit", 5) çoğul şekliyle (rüOsü em
va!) geçer. Modern Arapça'da er-re's-ma
liyye veya el-mezhebü'r-re'smal'i "kapita
lizm" anlamında kullanılır. Ekonomi teri
mi olarak "üretim sürecinde insan emeği
nin verimliliğini arttıran üretim malları" 
(Unay, s. 12), "işletmede kullanılan ve iş

letmenin teçhizatı olduğu için üretime yö
nelik mallar" (Savatier, s. ı 03) şeklinde ta
nımlanan sermayenin tüketim malların
dan farklı olarak üretime yönelik mallar
dan oluşma özelliği ön plandadır. İ lkel dö
nemlerde üretime dönük faaliyetler yalnız 
emek ve doğal kaynaklarta yapılırken za
manla sermayeye ihtiyaç duyulmuş, üre
tim araçları da sürekli değişmiş, basit alet
ler yerini makineye ve modern teknolojiye 
bırakmıştır. Bütün bu dönüşümler üretim
de sermayeyi son derece önemli bir faktör 
haline getirmiştir. Ekonomi dilinde serma
ye dar anlamda meşru olan değişik üre
tim yollarıyla bir şeyi yapmak üzere orta
ya konulan nakdi serveti ya da beşeri kabi
liyeti, geniş anlamda ise toplumun sahip 
olduğu kaynakların tamamını kapsar. Bu 
sebeple iktisatçılar sermayeyi ikiye ayırır. 
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