
mik yardımiaşmasında Bahreyn ve Uman 
gibi diğer komşulara en çok yardım eden 
devletlerin arasında yer almaktadır. 

Petrol bulunmadan önce bölgedeki 
yedi emirliğin iktisadi durumları genel
de balıkçı lığa, inci avcılığına , ticarete ve 
az miktarda da ziraata dayanıyordu . Pet
role ilk defa 1958'de Ebüzabi'de rast
landı , ancak petrolün önemli bir şekilde 
ülke ekonomisine katkısı 1962 yılında 
ihracat başlatıldığında oldu. 1971 'de Bir
leşik Arap Emirlikleri'nin kuruluşu ile 
bölgede elde edilen petrol gelirleri bir
leştirildi ve böylece büyük bir iktisadi 
kalkınma hareketi başlamış oldu. 1987 
yılı Ocak ayında ülkede ilan edilen re
zervler 32 milyar 900 milyon varil kadar
dır. Ayrıca doğal gaz ülke için ayrı bir 
gelir kaynağı oluşturmuştur. 1971-1980 
yılları arasında Birleşik Arap Emirlikle
ri'nin petrol gelirleri yirmi beş kat art
mıştır. Özellikle Petrol ihraç Eden Ülke
ler Birliği'nin (OPEC) petrol fiyatlarını art
tırdığı 1973-1974 yıllarında ülkenin ge
lirleri çok yüksek düzeylere ulaştı . 1985 
yılı Dünya Bankası hesaplarına göre ül
kede fert başına düşen gayri safi mil
li gelir 19.270 dolara vardı ve bu rakam 
dünyada ulaşılan en yüksek rakam ola
rak belirlendi. Daha sonraki yıllarda pet
rol üretimindeki fazlalık ve buna bağlı 
olarak fiyatların düşmesi ülke gelirle
rinin azalmasına sebep oldu. 1986 yılı 

Temmuzunda günlük üretim 1 ,7 milyon 
varile ulaşmakla birlikte varil başına 1 O 
dolar civarına düşen fiyatlar, daha ön
ceden ağır mükellefiyetler altına giren 
Birleşik Arap Emirlikleri ekonomisini zor 
duruma soktu. Federal bütçeye Ebüza-

Sa ri ka' da bir cami - Birleş ik Arap Emirl ikleri 

bi 1970'te % 90 katkıda bulunmuşken 
1982'de bu miktar azalarak% 82.2'ye 
düşmüş, Dübey'in katkısı ise 1982 yılın
da % 15.8'de kalmıştır. Ebüzabi ve Dü
bey petrol gelirlerinin % 50'sini federal 
bütçeye t ransfer etmeyi taahhüt etmiş
lerdir. Son yıllarda petrol gelirlerinin düş
mesi federal devletin bütçesini etkile
miş ve kalkınmada öngörülen birçok ya
tırımla hizmet projeleri geri kalmıştır. 

Elde edilen ham petrolü rafine et
mek üzere ülkede ilk rafineri Ümmün
nar'da kuruldu (1 976) . Günlük ham pet 
rol işleme kapasitesi 15.000 varil olan 
bu raftneri 1984'te biten genişletme ça
lışmaları sonucunda 60.000 varil kapa
siteye ulaştı. Ülkenin günlük 300.000 
varil kapasiteli ikinci rafinerisi Ruveys'te 
Haziran 1981'de işletmeye açıldı. Ruveys 
petrokimya tesislerinde de birtakım pet
rol yan ürünleri üretilmektedir. 1 Ocak 
1987' de yapılan ölçümlere göre Ebüza
bi'nin doğal gaz rezervleri 2.700.000 m 3 

olarak tesbit edilmiş olup sıvılaştırma 

tesisleri Das adasında kurulmuştur. 

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ziraat fa
aliyetleri genelde hurma ve sebze üze
rinedir. Önceleri dışarıdan ithal edilen 
sebze, bu alandaki hızlı gelişme sonun
da 1981 yılından itibaren ihtiyaca cevap 
verecek düzeyde yurt içinde üretilmek
tedir. Ayrıca ülkede tavuk ve kuş cinsi 
hayvanların yetiştirildiği büyük çapta mo
dern besi çiftlikleri kuru lmuştur. 

Birleşik Arap Emirlikleri. sivil havacı
lıkta önceleri müşterek olarak bölgede 
kurulan Körfez Havayolları 'na (Tayaranü'J
Ha lfc. Gulf Air) ortak iken sonradan 1985 
yılında federe devletlerden Dübey'in gi
rişimi ile kendi havayolu şirketine sahip 
olmuştur. Bu faaliyetlere bağlı olarak 
Dübey büyük hava limanları ve gümrük
süz ticari sahaları ile Uzakdoğu 'ya gi
den bir geçit noktası haline gelmiş ve 
burada transit ticaret gelişmiştir. 

Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan 
emirlikler, Birlik Yüksek Meclisi'nin üye
leri ve emirliğe geliş tarihleri: 

1. Ebüzabi: Şeyh Zaid b. Sultan en-Ne
hayan. 1966. 

2. Dübey: Şeyh Maktüm b. Raşid el-Mak
tam, 1990. 

3. Şarika: Şeyh Sultan b. Muhammed ei
Kasımi. 1972. 

4. Acman: Şeyh Humeyd b. Raşid en-Nu
aymi. 1981. 

S. Re'sülhayme: Şeyh Sakr b. Muham
med ei-Kasımi. 1948. 

6. Füceyre : Şeyh Hamed b. Muhammed 
eş-Şark!, 1974. 

BiRMAVT, ibrahim b. Muhammed 

7. ümmülkayveyn: Şeyh Raşid b. Ahmed 
ei-Mualla. 1981. 
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1976, s. 348 ·358 ; A rea Handbook {or the Per
s ian Gul{ States, Washington 1977, s. 275-341 ; 
Muhammed Morsy Abdullah, The United Arab 
E mirates A Modern History, London 1978 ; 
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( \S.JL. ._r.ll ~ cr. ~l.r.! ) 
İbrahim b. Muhammed 
b. Ahmed el- Birmavi 

(ö. 1106 / 1694) 

Mısırlı Şafii fa kihi ve 
Ezher şeyhi. 

_j 

Mısır ' ın kuzeybatısında Garbiye viia
yeti sınırları içindeki Birma kasabasına 
nisbetle Birmavi diye anılır. Sultan b. Ah
med el-MezzahT, Muhammed el -Babili, 
Ali eş-Şebramellisi ve Şehabeddin el .. 
Kalyübi gibi birçok hocadan ders aldı. 

Kalyübf'nin ölümü üzerine onun yerinde 
ders akutmaya başladı. Zamanında Mı
sır'ın en büyük alimlerinden sayılıyordu. 
Önde gelen talebeleri arasında İbrahim 
el-Feyyümi. Muhammed b. Halil el-Aclü
ni ve Ali b. Ali el-Merhümi zikredilebilir. 
Birmavi, Ezher şeyhliği resmiyet kazan
dıktan sonra bu göreve getirilen ikinci 
kişidir (1101 1 1690) 

Eserleri. 1. lfô.şiye calô. Şerf:ıi'l - Gaye. 
EbQ Şüca' el- İsfahani'nin (ö 593 / 11 96) 
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Şafii fıkhına dair Gaye tü '1- il].tişô.r adlı 
eserine İbn Kasım el -Gazzi (ö. 918/ 151 2) 
tarafından yapılan şerhin haşiyesidir (Ka
hire 1279, 1287, 1298). 2. Ijaşiye 'ala Şer
J:ıi'r-RaJ:ıbiyye. İbnü'l-Mütefennine er
Rahbf'nin (ö. 5771 11 82) el-Man?ı1me
tü'r-Rahbiyye veya er-RalJ.biyye diye 
de bilinen, dört mezhebin feraizle ilgili 
görüşlerine yer verdiği B ugyetü '1- bôl}.iş 
'an cümeli'l-mevô.ris adlı eserine Sıb
tu 'l -Mardini (ö. 912 / 1506) tarafından ya
pılan şerhin haşiyesidir. Eserin müellif 
hattıyla yazılmış bir nüshası Beyrut'ta 
Züheyr Çaviş Kütüphanesi 'nde bulun
maktadır (Zirikli, 1, 68) . 3. lfaşiye 'alô. 
Fetl}.i'l-vehhôb li-Şerl}.i Menhecft-tul
lab. Zekeriyya el-Ensarf'nin (ö 9251 15 ı 9) 
nahve dair Menhecü't- tullab adlı ken
di eserine yaptığı Fetl}.u'l-vehhô.b adlı 

şerhinin haşiyesi olup Darü' 1- kütübi'l
Mısriyye'de (nr. 30) bir nüshası vardır 
(Serkis, ı. 553) 4.Ijaşiye 'ala Şerl:J.i 'l-Ka
rô.fi li'l-Kaşideti '1- garô.miyye. İbn Pe
rah el-İşbili'nin (ö. 699 / 1300) hadis te
rimlerine dair Garô.mi SaJ:ıiJ:ı veya el
Kasidetü'l-garamiyye adlı eserine Yah
ya b. Abdurrahman el-İsfahani el-Kara
n tarafından yapılan şerhin haşiyesidir 
(GAL Suppl., 1. 635) 

BİBLİYOGRAFYA : 
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36; lzahu'l-meknan, II, 136, 176, 186; Serkis, 
Mu'ce~, I, 202, 486-487, 552, 553, 928, 929; 
Brockeimann. GAL, Il, 420; Suppl., I, 635, 677, 
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rrt tr 'rdihi'l-el{f, Kahire, ts. , s . 238; ŞüyQI)u'l
Ezher (nş r. Vezaretü 'l-i ' ı am), Kahire, ts ., s . 14, 
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BiRMAvi, 
Muhammed b. Abdüddaim 

(t.>...ıl._r.ll~ l..ıll..lf-ı.:r.~ ) 

Ebu Abdiilah Şemsüdd!n Muhammed 
b. Abdiddaim b. Musa el-Askalanl 

(ö. 831 / 1428) 

Şafii fakibi ve hadis alimi. 
_j 

763'te (1362) doğdu. Aslen Askalanlı 
olup Mısır'ın kuzeybatısında Garbiye vi
layetine bağlı Birma kasabasına nisbet
le Birmavi diye anılır. Daha sonra Kahi
re'ye yerleşti. ibrahim b. İshak el-Ami
di, Abdurrahman b. Ali b. Kari, Burha
neddin ibn Cemaa, Zerkeşi, Ömer b. Ras
lan el-Bulkfni, İbnü'l-Mülakkın gibi alim
lerden ders aldı. Arkadaşı Necmeddin b. 
Hiccf'nin daveti üzerine Dımaşk 'a gitti 
( 82 ı 1 ı 4 ı 8) ; orada hatiplik ve kadılık yap-
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tı. Darü'l-adl 'de fetva görevini üstlendi. 
Revahiyye ve Eminiyye medreselerinde 
ders okuttu. Oğlu Muhammed'in ölümü 
üzerine Kahire'ye döndü (Receb 826/ Ha
ziran 1423) Burada fetva vermeye, ders 
okutmaya ve telif çalışmalarına devam 
eden Birmavi, aralarında Mahallf, Yahya 
b. Muhammed el-Münavf, Takıyyüddin 
İbn Pehd, ibn Nasırüddin gibi tanınmış 
alimierin de bulunduğu birçok talebe ye
tiştirdi. 828'de (1425) hacca gidince bir 
yıldan fazla Mekke yakınlarında ikamet 
edip ders okuttu. Kahire'ye döndükten 
sonra yine öğretim maksadıyla Kudüs'e 
giden Birmavi bir müddet sonra orada 
vefat etti (22 Cemaziyelahir 83 ı 1 8 Nisan 
1428). 

Eserleri. 1. el-Lami'u's-sabih 'ale 'l
Cô.mi 'i'ş-şaJ:ıih. Sal}.ih-i Bu{ıô.~i üzeri
ne dört ciltlik bir şerh olup Süleymani
ye Kütüphanesi'nde nüshaları bulunmak
tadır (Pertevniyal, nr. 131 , 132 / 1, Fatih, 
nr. 929, 935, 949) 2. en-Nüb?etü'l-elfiy
ye fi'l - uşı11i'l - fıl~hiyye. Fıkıh usulüne 
dair manzum bir eserdir. Elfiyye ii uşı1-
li'l- fı~h adıyla da bilinir (Süleymaniye 
Ktp., Laleli, nr. 3705 / 4). 3. Şerl}.u'n-nehr 

bi-şerl}.i 'z-Zehr. Zehrü'l-bisam adlı ken
di eserinin şerhidir (Süleymaniye Ktp., 
Bağdatil Vehbi Efendi, nr. 1 308). 4. Şerl}.u 
Lô.miyyeti'l- et 'al. Cemaleddin İbn Ma-

Muhammed b. Abdüddaim"in el-Liimi'u "ş-şabil). 

'ale 'l·Ciimi'i'ş·şal).11). adlı eserinin ilk sayfası 
{Süleymaniye Ktp., Fatih , nr. 929) 
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J ı_,ıı._~JI,($/li:-,ı••; .. u ..;ci.;ı~;,~_,.Jıi.J:~_,;_J, 
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lik'in sarfa dair eserinin şerhidir (Süley
maniye Ktp., Laleli , nr. 3099). s. Menhe
cü 'r-rô.,ii bi-çlavô.biti'l-fera,ii. Peraize 
dair manzum bir eser olup müellifı ta
rafından ayrıca şerhedilmiştir. 6. el-Fe
vô.,idü's-seniyye ii şerl}.i'l-Elfiyye. Fı
kıh usulüne dair kendi eserinin şerhidir. 
7. Şerhu'ş-şudur li-şerl}.i zeva ,idi'ş-Şü
?ı1r. Cemaleddin b. Hişam'ın nahve dair 
$Ü?ı1ru '?-?eheb adlı eserinin şerhidir. 

8. el-Mukaddimetü'ş-şafiye ii 'ilme
yi'l- 'arı1i ve'l-~ii.fiye (son dört eserin 
yazma nüshal arı için bk. Brockelmann, GAL, 

1, 165; Il, 30, 1 18; Suppl., Il, 1 13; Sezgin, 
1, 121). 

Birmavi'nin kaynaklarda adı geçen di
ğer eserleri de şunlardır : Şerhu Sülô.
şiyyô.ti'l-Bu{ıari, Cem 'u'l - 'udde if feh
mi'l- 'Umde, Şerl}.u'l-Mühimmô.t, el
M ul].taşar ii' s- sireti 'n- nebeviyye, el
Behcetü '1- verdiyye. 
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~ M. EsAT KıLIÇER 

BİRR 
(_;:ll) 

İman, ibadet ve ahlaka ilişkin 
L bütün iyilikleri ifade eden bir terim. _j 

Birr kelimesi Kur'an-ı Kerim'de her 
türlü iyilik, ihsan. itaat, doğruluk, gü
nahsızlık gibi marralarda kullanılmıştır. 

Aynı kökten gelen berr ise hem "çok şef
katli ve kerem sahibi" anlamında Allah'ın 

bir ismi (et-Tür 52 / 28), hem de "itaatkar" 
anlamında insanın sıfatı olarak Kur'an'da 
tekrarlanmıştır. Bir ayette (Abese 80/ 
16). aynı kökten gelen barr (itaatkar) ke
limesinin çoğulu olan herere meleklerin 
sıfatı olarak geçmektedir. İki ayette ge
çen (ei-Bakara 2i 224; el-Mümtehine 60/ 
8) ve "iyi olma, iyilik yapma" manasını 
ifade eden "(en.) teberrü", fiili de "birr· ' 
kökünden türetHmiştir. Aynı · kullanım 

tarzları hadislerde de yer almıştır. 

Bakara süresinin uzunca bir ayetinde 
(2 / ı 77), bu terimin muhtevasına giren 
müsbet nitelikler İslam'ın beş temel itl
kad konusu (Allah'a, ahiret gününe, melek
lere, kitaplara ve peygamberlere iman), Al-


