zikumuk¢’ninşeyhiMuhammedYarag¢’nin
sohbetlerinekatıldıveondandaicâzetal
dı.Ayrıcahacseferiesnasındatanıştığı
HâlidelBağdâdî’ninhalifelerindenİsmâil
Kürdemirî’nin(Şirvânî)kendisineirşadiz
niverdiğibelirtilmektedir (Nezîr ed-Durgilî, s. 79-80).

Sug†rî 1830-1859yıllarında,KuzeyKaf
kasya’damüslümanlartarafındanoluştu
rulanKuzeyKafkasyaimamlığısürecinde
bölgenâiblerinikontroletmekveİmam
Şâmililearalarındakiihtilâflarıçözmekgi
bigörevlerüstlendi.ŞeyhŞâmil’ingüven
diğiyardımcılarındanolduğuiçin1834’te
RuslartarafındanyakalanıpTiflis’egötü
rüldü,ŞeyhŞâmildeelindekiRusesirleri
onunladeğiştirdi.Sug†rî’ninenbüyükoğ
luHacıMuhammedbirsüreŞâmil’inSog
ratlnâibiolarakgörevyaptı.1859’daŞeyh
Şâmil’inRuslartarafındanesiralınması
veCemâleddinGazikumuk¢’ninİstanbul’a
sürülmesiyle Kuzey Kafkasya imamlığı
dağıldı.Sug†rîbusüreçteDağıstan’da
NakşibendiyyeHâlidiyye’nin en önemli
şeyhidurumunageldi. 1877’deÇeçen
lerveDağıstanlılar’ınbaşkaldırısıRuslar
tarafından bastırılınca Sug†rî ikinci oğ
luMuhammedHacı’yıbirmüddetsonra
imamolaraktayinetti.MuhammedHa
cı’nınSug†rî’yebağlımüridlerlebirlikte
Ruslar’akarşıbaşlattığıcihadhareketide
RuslartarafındanbastırıldıveMuham
medHacıidamedildi(1878).Yaşlılığından
dolayıSug†rî’yeöncesürgüncezasıveril
di,ardındanbucezaGazaniş’tenitibarlı
birdevletadamınınkefaletiyleKumuk
kasabasındaevhapsineçevrildi.Sug†rî
buradahalkınarasınasadececumana
mazınıkıldırmakiçinçıkıyor,diğergünler
halkonunyanınagiderekikindivaktine
kadargörüşebiliyordu.Rebîülâhir1299’da
(Mart 1882)vefatedenSug†rî,Gazaniş
Mezarlığı’nadefnedildi.KabriDağıstan’ın
meşhurziyaretyerlerindendir.Vefatının
ardındanhalifesiİlyasZedekarîedDarg¢
ile 1925’teidamedilenDağıstanmüftüsü
veönderlerindenNecmeddinHutsîonun
için mersiye yazmıştır (Hutsî’nin seksen bir beyitlik mersiyesi için bk. a.g.e.,
s. 81-85).Ölümündensonrayerinehali
felerindenŞeyhİlyasZedekarîedDarg¢
geçmiştir.Diğerhalifelerişunlardır:Şeyh
HacıUzunesSaltîelAvârî,ŞeyhMuham
medelKigunî,HacıMûsâelKigunî,Ab
dullahelGimrevî,MuhammedelUbûdî.
Sug†rî’nindiğeroğullarıAhmedveHacı
Muhammedbabalarıhayattaikenvefat
etmiştir.ÂlimveşairolanHacıMuham
med,KarsüzerindenOsmanlıtoprakları
nageçmişveölünceyekadaroradayaşa

mıştır(buradan babası ile ailesine yazdığı
Arapça mektup için bk. a.g.e., s. 96-100).
Sug†rî’nintarikatayeniintisapedenler
içinyazdığıel-Meşrebü’n-Nakşibendî
isimliküçükbirrisâlesibasılmıştır(Temirhanşura 1906).Ayrıca¥âşiye£alââdâbi’lba¼¦adlıbireseriyle (Mahaçkale Tarih,
Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü) muhtemelenŞeyhŞâmil’inmücadelesisona
erdiktensonrakalemealdığı,küfürdiyarı
Rusya’danİslâmdiyarınahicretetmenin
gereğinedairel-Æavlfîvücûbi’l-hicre
adlıeseri (Princeton University Library,
Yahuda Collection, c. 2867, vr. 91a-94a)
bulunmaktadır.Sug†rîArapçaveAvarca
şiirlerdeyazmıştır.ŞeyhŞâmil’in1845’te
PrensMihailVorontsovkumandasında
kiRusordusunakarşızaferinikutlamak
vebusavaştaşehiddüşenleriçinyazdığı
otuzbeyitlikArapçakaside (Bârišatü’ssüyûfi’d-Da³istâniyye, s. 12-13)şiirlerine
bir örnek olarak gösterilebilir.
Sug†rî’nintarikatsilsilesiCemâleddin
Gazikumuk¢,MuhammedYarag¢,İsmâil
KürdemirîvasıtasıylaNakşibendiyyeHâli
diyye’ninkurucusuHâlidelBağdâdî’ye
ulaşmaktadır.OnunayrıcaKådiriyye’den
vediğerbazıtarikatlardandaicâzetaldı
ğıbelirtilir(Nezîr ed-Durgilî, s. 80). Muhtemelen bu sebeple müridlerine hem
zikricehrîhemzikrihafîyaptırıyordu.
Kumuk’tamecburiikametisırasındacu
manamazınınardındancemaatekelimei
şehâdetgetirtipmânasınıaçıkladıktan
sonraondefayüksekseslekelimeitevhidi
tekrarlattığı,bununardındanmüridleriy
lebirliktecemaatindekatıldığıseslizikir
icraettiğibelirtilmektedir.Halifelerinden
MuhammedelUbûdî’ninhenüzyolunba
şındaolduklarıiçin“şer‘iyye”diyeisimlen
dirdiğimüridlerineseslizikir,kalptemiz
liğinigerçekleştirerekmâsivâdanuzakla
şanlarıda“ittibâiyye”diyeadlandırıpon
larakalbîzikritelkinetmesi,Dağıstan’da
ŞeyhMahmûdelElmâlîileortayaçıkan
HâlidiyyeMahmûdiyyekolumensupların
caeleştirilmiştir.Dağıstan’daSug†rîile
MahmûdiyyemensuplarıarasındaRuslar’a
karşıcihadınşeklikonusundadaihtilâf
çıkmış,Sug†rîvetaraftarlarısavaşarak
cihadıbenimserkenMahmûdiyyemen
suplarımüridlerieğitipyetiştirmeyitercih
etmiştir.
SeyyidTâhirb.SeyyidŞeyhAbdürrahîmb.Sey
yidŞeyhAlierRükkâlîelHüseynî,Bârišatü’s-süyûfi’d-Da³istâniyyefîba£²i’l-³azâvâti’ş-Şâmiliyye, İstanbul 1327, s. 12-13; HâlidSeyfullahb.
HüseyinelKumûk¢,Mektûbât-ıƒâlidSeyfullâh
ilâfušarâßiehlillâh(nşr. Abdülcelîl Atâ el-Bekrî),
Dımaşk 1426/2005, s. 101, XXIII. Mektup; Hasan
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Russia and Central Asia, IV, içinde, nşr. ve trc. M.
Kemper – A. R. }ixaidov), Berlin 2004, s. 79-100,
128, 145-146, 150, 152-153, 163; M. Kemper,
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Daghestan and the World of Islam (ed. M. Gammer – D. J. Wasserstein), Helsinki 2006, s. 97,
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Ticarî varlýklar üzerindeki
þâyi hisseli mülkiyeti anlatan
ve eþit deðerde ihraç edilen
finansal sertifikalar.

™

Sözlükte“finansalsertifika”anlamında
ki sukûk günümüzde terim olarak bir mal,
hizmet,kullanımhakkıyadabelirlibirya
tırımaktivitesininmülkiyetinedaireşitde
ğeresahipşâyihisselibelgeleriifadeeder
(el-Me£âyîrü’ş-şer£iyye, s. 238; Mecelletü
Mecma£i’l-fıšhi’l-İslâmiyyi’d-düvelî, XIX/2,
s. 1208; Mecmau’l-fıkhi’l-İslâmî, karar nr.
178).Butariflesukûkunbonovetahvilgi
bifaizliyatırımaraçlarındanfarklı,onlara
alternatifolduğuve“deyn”üzerinecâiz
olmadığıbelirtilir.Dahagenişbirmânaya
şâmilolmaklabirliktegünümüzdefaizsiz
menkulkıymetleştirmeişleminianlatan
sukûkiçinzamanzaman“essukûku’lİs
lâmiyye”tabirininkullanıldığıgörülmek
tedir.Buanlamıylasukûkİslâmtarihinde
“yazılıbelge,resmîtutanak,istihkakse
nedi/karne,ödemeemri/çek,borçsenedi,
malveyiyeceksertifikaları”mânalarınada
gelensakkelimesindenfarklıbiryapıyave
işleyişedelâletetmektedir(sak kelimesinin farklı kullanımları için bk. Mv.F, XXVII,
46-49; Fuâd Muhammed Ahmed Muhaysin, XIX/2, s. 868-869; ayrıca bk. SAK).
Faizsizmenkulkıymetleştirmemantığı
nadayanansukûkundiğerfinansalaraç
lardanfarklıolduğupekçokaraştırmacı
tarafındanvurgulanmaktadır.Faizlimen
kulkıymetleştirme,borçlarıneşitdeğer
devetedavülekabilmenkulkıymetlere
(senetler)dönüştürülmesidir.Butürse
netlerin,sahibilehinefaizlialacağıtemsil
etmesisebebiyleçıkarılmasıvetedavülü
dinencâizgörülmez.Zirafıkıhtaprensip
olarakborçgelirgetirmez.Sukûkihracıise
(menkul kıymetleştirme)varlıklarınmülki
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yetiüzerindekişâyihisseleritemsileden
eşitdeğerdemalîvesikaveyasertifikalar
çıkarmaktır.Buvarlıklarbizzatmal (ayn)
vebirmalınkullanımhakkı/hizmethak
kı (menfaat)yahutmal,menfaat,parave
deyninkarışımıolabilir.Sözkonusuvarlık
larınbizzatmevcutolmasıveyasukûksa
tışındaneldeedilengelirlemeydanageti
rilmesigerekir.Bunlarfıkıhtamuteber
sayılanbirakidçerçevesindeçıkarılırvebu
akdinhükmünüalır(Mecelletü Mecma£i’lfıšhi’l-İslâmiyyi’d-düvelî, XIX/2, s. 1208;
Mecmau’l-fıkhi’l-İslâmî, karar nr. 178).
Sukûkuncevazınadelilolarakaslîibâha
ilkesininyanısıraböylebirişleminribâ,
kumarvegarariçermemesiveriskpay
laşımınınmevcudiyetigösterilmektedir
(Muhammed Ayub, s. 390).Sukûklaalâka
lıliteratür,günümüzİslâmülkelerindeki
uygulamavetartışmalaraparalelolarak
hergeçengünhızlagelişmekte,özellikle
İngilizceveArapçaaraştırmalarişlemin
genişbircoğrafyadauygulanmasıylabir
likteartmaktadır(İngilizce literatürde sukûku farklı yönlerden değerlendiren bir
kaynak olarak bk. The Islamic Debt MarketforSukukSecurities).Bunakarşılık
Türkiye’desukûkişlemlerininsonyıllarda
uygulanmayabaşlanmasıylabirlikteTürk
çeçalışmalarınyeniyeniortayaçıkmaya
başladığıvekonuyusistematikbiçimde
elealanakademikkaynaklarınçoksınırlı
olduğugörülmektedir.

Sukûkadairbireyselçalışmalarbiryana
bırakılırsabukonuetraflıcailkdefa,1988’
deMecmau’lfıkhi’lİslâmîtarafındandü
zenlenentoplantıdamudârebesukûku
bağlamındaelealınmışvebirkararhalinde
yayımlanmış,fıkhîtemellendirmeaçısın
dançokönemliolanbutoplantıdakonuyla
ilgiliayrıntılarilkdefasistematikbiçimde
ortayakonmuştur.Faizsizbankacılıksek
töründeuygulanacakstandartlarıbelirle
me rolüne sahip temel kurumlardan biri
olanHey’etü’lmuhâsebeve’lmürâcaali’l
müessesâti’lmâliyyeti’lİslâmiyyetarafın
dan 2003yılındaneşredilen 17numaralı
standartdoğrudansukûklailgilidir.Bunun
ardındanMecmau’lfıkhi’lİslâmî,2004’te
sukûkunenyaygıntürlerindenbiriolan
icâresukûkuhakkındaözelbiroturum
yapmışvebirkararyayımlamıştır(Æarârât
vetav½iyyât, s. 437-439).Hey’etü’lmu
hâsebe ve’lmürâcaa 2007 ve 2008’de
sukûkadairstandartlarıgüncelleştirmiş
tir.Mecmau’lfıkhi’lİslâmî 2009’da“e½
Øukûku’lİslâmiyye (ettevrîš)veta¹bîšå
tühe’lmu£â½ıravetedâvülühâ”adıylabir
toplantıdüzenlemiş (a.g.e., s. 576-579),
2012ve 2013’teyapılanoturumlardada
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konuyuincelemeyedevamederekkarar
laryayımlamıştır.Sahayailişkinbuönemli
kurumlarınkatkılarıilgililiteratürünge
nişlemesineönemlibirivmekazandırmış
tır.Sonyıllardadünyanınfarklıyerlerinde
sukûklailgilipekçoktoplantı,sempozyum
vb.düzenlenmektedir.
Günümüzdeiktisadîhayattakiprojele
rinçokbüyükboyutlaraulaşmasıvebun
lariçinyüksekfinansalkaynaklaraihtiyaç
duyulmasıkarşısındatektekbireylerinve
kurumlarınmalîgüçlerininyetersizkal
ması,kişilerinvekuruluşlarınbiraraya
gelerekprojeleribirliktefinanseetmesi
sukûkfikrinintemelinioluşturmaktadır.
Böylecehemekonomikkalkınmahemsu
kûksahiplerininbuyöntemlekâretmesi
hedeflenmektedir.Sukûkihracındakibaş
lıcahedeflervefaydalarşuşekildeifade
edilmektedir:İslâmülkelerindeekonomik
hayatındinintemelilkeleriyleuyumiçin
deteorikvepratikyöndengelişmesine
katkısağlamak,biralternatifolarakdev
letinkalkınmavealtyapıprojelerindeki
finansman ihtiyacını karşılamak, geniş
ticarîfaaliyetlereimkânsağlamasıdola
yısıylaİslâmîprensiplereuygunborsayı
güçlendirmek;özkaynaklarıçeşitlendi
rerekbirey,kurum,şirketvedevletlerin
likiditesiniarttırmakvemâkulbirvadede
likiditeihtiyacıolanşirketlerinihtiyacını
gidermek;âtıldurankaynaklarınkalkın
mayayardımcıolmasınavebütçeaçığının
giderilmesinekatkısağlamak;tedavülde
olmayan paranın tedavüle girmesiyle
paraakışınıteminetmek,yeniticarîvarlıklariçinkaynakoluşturarakfinansman
kaynaklarınıçeşitlendirmek,işlemeçok
kişininkatılmasınısağlayıpriskiazaltmak;
kredivesermayepiyasalarınıbirarayage
tirmek,bütçedışındanfinansmankayna
ğıteminetmek;sukûksahiplerininbü
yükfinansalişlemlerehissedarolmasına
imkânsağlamak;faizsizkurumlarınbaşa
rısınıarttırmakveferdîyatırımlarınyet
meyeceğiçaptabüyükfinansalişlemlere
hissedarolmaimkânıteminetmek,ser
mayedalgalanmasınıazaltmak(Velîd Hâlid eş-Şâycî – Abdullah Yûsuf el-Haccî, s.
926-927; Ali Muhyiddin el-Karadâğî, XV/2
[1425/2004], s. 178 vd.; M. Tak¢ Osmânî, s.
956-958; XIX/2, 985-986).
Diğeryatırımaraçlarındanfarklıyönle
ribulunansukûkunbaşlıcaözelliklerişu
şekildeifadeedilebilir:1.Sukûkvarlıklara
dairşâyihissemülkiyetinitemsileder.Bu
varlıklarfizikselvarlıklar (a‘yân),kullanım
vehizmethakları (menâfi‘)veyabunların
karışımıolabilir.Sukûk,ihraçedeninzim
metindesukûksahibilehinebiralacağı

temsiletmez.Faizlisenetlerlearasındaki
temel fark da budur. 2.Sukûkunihraç
aşamasındabelirlibirnominaldeğerivar
dır.Budeğerikanunbelirlervebelirlenen
değersukûksözleşmesindeaçıklanır. 3.
Sukûkmalîpiyasalardasatımvetedavülü
kolaylaştırmakiçineşitdeğerdeçıkarılır.
4.İlkeolaraktedavüleuygundur.Mudâre
be,müşârekeveicâresukûkugibitürler
bazışartlarlatedavülekabildir.Murâba
ha,selemveistisnâ‘sukûklarıisemalı
temsilettiğisürecetedavülekabilolup
başkasınınzimmetindedeynedönüştüğü
antedavülücâizdeğildir.Şuhaldesukû
kuntedavülü,temsilettiğişeyintedavülü
nünşartlarınatâbidir.5. Sukûkun her bir
birimi (sakk) bölünme kabul etmez. Bir
sakkabirdenfazlatarafınortakolması
durumundabutaraflarınkanunîaçıdan
sadecebirtemsilcisiolmalıdır. 6. Sukûk
sahiplerihisselerinisbetindemülkiyetin
getirdiğirisklere,sorumluluklaraveso
nuçlarakatlanır. 7.Ortaklığadayalısu
kûklarda kâr veya zarara iştirak etme
hususunda sukûk sahiplerinin getiriden
alacaklarıpaysukûksözleşmesindekian
laşmayagöredir,zararaisehisseoranında
iştirakedilir.Sukûkyöneticisi(mudârib, ve
kil veya ortak)sermayeyiiadeetmehusu
sundagarantiveremez.Ziragarantitahvil
vebonogibifaizlisenetlerinbirözelliğidir
veişlemiribâyadönüştürür.8. Sukûk sahibi,sukûkunnominaldeğerindendaha
öncebelirlenenorandaveyabelirlenmiş
birmiktardapayalamaz. 9.Sukûkşer‘î
birakdeistinadençıkarılırvehükümleri
temsilettiğiakidleregörefarklılıkgösterir
(el-Me£âyîrü’ş-şer£iyye, s. 240; Celâl Demmâğ, s. 71-72; Fuâd Muhammed Ahmed
Muhaysin, XIX/2, s. 875 vd.; Mecmau’l-fıkhi’l-İslâmî, karar nr. 178, 188, 196).
SukûkaİlişkinHükümler.Sukûk,farklı
özelliklertaşımasınınbirsonucuolarak
kendinehasfıkhîhükümlertaşımaktadır.
Mecmau’lfıkhi’lİslâmî’nin 2009yılıtop
lantısındasukûkadairşuhükümlertesbit
edilmiştir: 1.Sukûkyöneticisinin,gerçek
kârın beklenen kârdan düşük çıkması
durumunda sukûk sahiplerine borç ya
dateberrutaahhüdündebulunmasıcâiz
değildir.Yatırımınsonucuortayaçıktık
tansonraaradakifarkıbağışlamasıveya
borçvermesiörfhalinialmışsabuhusus
taahhüthükmünütaşıyacağındanbudu
rumdadacâizolmaz.Ancakyardımlaş
masigortasıveyatekâfülyoluylasermaye
risklerindenkorunmakcâizdir(ayrıca bk.
karar nr. 188). 2.Sukûkyöneticisiemin
hükmündedir.Kasıt,kusurveyaanlaş
ma (mudârebe,müşâreke,yatırımdavekâlet)

şartlarınamuhalefetolmadıkçasukûkun
kıymetinitazminetmez. 3. Sukûkun nominaldeğeriyleitfâişleminetâbiolması
(sukûkunvadesinindolmasıveişleminkapa
tılması)câizolmayıpitfânınpiyasadeğeri

veyaoesnadaanlaşılanfiyatüzerinden
olmasıgerekir (buna rağmen Hey’etü’lmuhâsebe ve’l-mürâcaa li’l-müessesâti’lİslâmiyye’nin Şubat 2008’de yayımladığı
bir rapora göre kiracının nominal değerle
geri alım taahhüdü câiz görülmüştür). 4.
Sukûkuntedavüleuygunluğunoktasında
Mecmau’lfıkhi’lİslâmî’nin 30numaralı
şukararınauyulmasıgerektiğibelirtilir:
a)Sukûkuoluşturanvarlıklarhenüzpa
raisesarfakdihükümleriuygulanır. b)
Murâbahasatışındaolduğugibivarlıklar
deynedönüştüysesukûkuntedavülünde
deynhükümlerigeçerliolur.Budurum
daancakborcunaynımiktardahavale
sicâizdir. c)Eğermudârebemalıpara,
deyn,malvemenfaatinkarışımıiseson
ikisininçoğunluktaolmasıdurumunda
butürsukûkun,üzerindeanlaşılanfiya
tagöretedavülücâizdir.Ancaknakitve
deynçoğunluktaisetedavülhakkındabir
sonrakiMecmau’lfıkhi’lİslâmîkararında
ortayakonanşuhükümlereriayetedilir:
1.Menkulkıymetioluşturanvarlıklarpa
radanvedeyndenoluşuyorsabutürsu
kûkuntedavülüsarfveyaborcunsatımı
hükümlerinetâbidir. 2.Menkulkıymeti
oluşturanvarlıklarfizikîmal (ayn), menfaatveyahaklardanoluşuyorsaüzerinde
anlaşılanfiyatlatedavülcâizdir.3. Menkul
kıymetioluşturanvarlıklarbütünbunla
rınkarışımıiseikidurumsözkonusudur:
a)Paranınvedeyninmetbû (asıl) olmayaelverişlibirşeyincüzü(tâbii)olmasıve
menkulkıymetinmetbûunmülkiyetiniih
tivaetmesi.Budurumdaparavedeynin
varlıklaraoranınabakılmaksızınmenkul
kıymetintedavülücâizolur. b)Paranın
vedeynintâbiolamayacakbirdurumda
olmasıyahutmenkulkıymetinmetbûun
mülkiyetini içermemesi. Bu vaziyette
tedavülhükümlerimenkulkıymetioluş
turanvarlıklarınoranınagörebelirlenir.
Menkulkıymetintemsilettiğiortaklıkve
yaprojehenüzfiilenişlemeyebaşlama
mışsayahuttasfiyesürecindeisemenkul
kıymetioluşturanvarlıklarınoranınagöre
hükümverilir (karar nr. 188, md. 5). Her
hâlükârdatedavülünsukûkihraçeden
tarafınkayıtlarınatesciligerekir.Ayrıca
cevazhükmünüborçlarıntedavülüiçinbir
yolvehileedinmemekicapeder (MecelletüMecma£i’l-fıšhi’l-İslâmiyyi’d-düvelî,

XIX/2, s. 1208-1209; Mecmau’l-fıkhi’l-İslâmî, karar nr. 178).Mecmau’lfıkhi’lİs

lâmî’nin 2012’dekitoplantısınınkararları
arasındaayrıcasatıcının,satılanmalıki
ralayacağınınvaadedilmesiniiçerenbir
vaadlesukûksatmasınınharamolanîne
satışıgibisayılacağındancâizolmadığı
ifade edilmektedir (karar nr. 188).
Sukûkizahnâmesinde (sukûk işlemine
katılan tarafların haklarını, yükümlülüklerini ve çıkarılan sukûkun hangi akde dayalı
olarak ihraç edildiğini içeren sözleşme)
fıkhîaçıdanşuhususlarariayetedilmesi
gerektiğivurgulanmaktadır:1.Anlaşma
nınşartları,ilgilitaraflarhakkındayeterli
bilgi,taraflarınşer‘înitelikleri,haklarıve
yükümlülükleribelirtilmelidir. 2. Sukûka
kaynaklıkedecekakdintürüyazılmalıdır.
3.Akdinşartlarıverükünlerikapsaması,
akdingereklilikleriyleçelişenvehüküm
lerineaykırıolanbirşartiçermemesiicap
eder. 4.İzahnâmedeşer‘îhükümlereuy
manınveçıkarılansukûkuncevazınıteyit
edecekbirheyetinbulunmasınıngerek
liliğibelirtilmelidir. 5. Sukûk sahiplerinin
kâr durumunda kâra ortak olacakları,
zarardurumundaisehisselerimiktarın
cazararakatılacaklarıkaydedilmelidir.6.
İzahnâmede,ihraçedecekolankuruluşun
yatırımcılara(sukûk sahiplerine)kasıtveya
kusurhalleridışındasertifikanınnominal
değerinivebellimiktardakârıgarantive
taahhütettiğiniiçerirherhangibirmad
debulunmamalıdır.Ancakilgilihüküm
lerdikkatealınmakşartıylabağımsızbir
üçüncüşahıskarşılıksızolarakbunake
fil/garantörolabilir.Ancakihraçedecek
kuruluşunkasıtveyakusurhallerindeki
sorumluluklarınıtazminetmekmaksa
dıylayatırımcılaraaynîveyaşahsîtemi
natvermesicâizdir.7.Belirlibirkuruluşun
alınmayansukûkusatınalmayıtaahhüt
etmesicâizdir.Budurumdayükümlülük
bağlayıcıvaadeistinadengerçekleşir.Ta
ahhüttebulunantarafınbuvaadkarşı
lığındabirücretalmasıcâizdeğildir.Su
kûkyöneticisini,reelkârınbeklenenden
düşükolmasıdurumundasukûksahiple
rineborçvereceğinedairbiryükümlülük
altınasokanbiribareyeralmamalıdır.An
cakbudurumutelâfietmekiçinbirihtiyat
fonu/İslâmîbirsigortafonuilânedilerek
oluşturulabilir (el-Me£âyîrü’ş-şer£iyye, s.
242-243; FaizsizBankacılıkStandartları, s.
380-381; Celâl Demmâğ, s. 92-93).
Sukûk Türleri.Bağlıbulunduğuakdeve
kullanımamacınagörefarklısukûktürleri
mevcuttur:a)İcâreSukûku.İcâreakdine
konuolanaynvemenfaatleritedavüleel
verişlimenkulkıymetedönüştürmeksure
tiyleoluşturulansukûkçeşidiolupbunun
dafarklıtürlerivardır(el-Me£âyîrü’ş-şer£iy-
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ye, s. 240-241; Celâl Demmâğ, s. 109-111;
ayrıntılar için bk. Æarârâtvetav½iyyât, s.
437-439).Meselâbankabirgemiyialıp
müşteriyekiralar,değeriüzerindensu
kûkçıkarıpbunlarısatar,hissesahipleri
dekiradanpayalır.Amaçicâreakdine
konuolanmal,menfaatyadahizmetleri
ikincilpiyasalardatedavülekabilsukûka
dönüştürmektir(icâre sukûku ve aşağıda
ele alınan diğer sukûk türlerinin aşamaları için bk. DubaiInternationalFinancial
CentreSukukGuidebook, s. 12-65).İcâre
sukûkuçeşitlerininkalkınmaprojelerinin
finansmanında,kamuda,özelsektördeve
hayırişlerindekullanımımümkündür.Me
selâdevletbutürsukûkuborçsenetleri
ninalternatifiolarakyadaaltyapıprojele
rinde (bina, köprü vb.) kullanabilir. Bu da
mallarınkiralanmasıyla (icâre-i a‘yân)ya
daortaveuzunvadeliprojelerin(eğitim,
sağlık, ulaşım, haberleşme vb.) finansmanındahizmetkiralamasukûkuileolabilir.
Yineiskânvegayrimenkulalanındakikal
kınmaiçinicâresukûkununbazıtürleri
kullanılabilir.

b) Mudârebe Sukûku.Emeksermaye
ortaklığınailişkinsukûktürüolupmudâ
rebesermayesininhisselerinedayalıbir
yatırımaracıdır.Mudârebesermayesine
dairsukûkuneşitpaylarabölünmesiyle
oluşanbutürsukûk,sahiplerininadına
kaydedilirvehissemiktarıncadeğerta
şır.Sukûkuihraçeden“mudârib”,sukûk
sahipleri “rabbü’lmâl” konumundadır.
Sukûkiçinödenenparasermaye (re’sü’l
mâl)hükmündedir.Sukûksahiplerikârdan
anlaşmaoranındapayalırlarvezarardu
rumundazararakatlanırlar(el-Me£âyîrü’şşer£iyye, s. 239, 241).İkitürmudârebesu
kûkuvardır.Mutlakmudârebesukûkun
dasukûksahipleribellibirseçimyapmaz.
Mudâribinistediğiprojeyiseçmehakkı
vardır.Mukayyedmudârebesukûkunda
isesukûksahiplerimudâribinyatırımya
pacağıbelirlibirprojeyadaalanseçerler.
Mudâribbuçerçevedehareketeder.Pro
jebitincesukûkdasonaerer.Mudârebe
sukûkuyatırımalanlarıaçısındangenişle
meyeuygunbiralanolupsınaî,ticarîve
ziraîsektörlerdeuygulanmasımümkün
dür.Kamuveözelkaynaklıyadahayır
amaçlıolabilir.Meselâherhangibirdevlet
veyakurum,birprojegerçekleştirmeya
dakaynaktoplamaamacıylamudârebe
sukûkuçıkarabilir.Mudârebesukûkunun
getirisibaşlangıçtatambilinemezvefark
lılıkgösterebilir.Tahminvedeğerbiçme,
sukûkuçıkarankurumungeçmişdönem
bilançolarıvemarketendeksleriüzerin
denyapılabilir.
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c)MüşârekeSukûku.Geliribirprojenin
gerçekleştirilmesinde,geliştirilmesinde
veyaticarîbirfaaliyetinortaklıktemelin
definanseedilmesindekullanılmaküzere
çıkarılaneşitdeğerdekifinansalbelgeleri
ifadeeder.Projeyadavarlıklarsukûksa
hiplerininhisselerioranındamülkiyetinde
olur.Eğerkârsözkonusuolursasukûk
sahiplerikârdanpayalır.Ortaklardanbiri
yadavekâletlebirbaşkasısukûkişlemle
riniidareedebilir.İhraçmerciimüşâreke
talep eden taraf, sukûk sahipleri ise ortaklar,yanikârıvezararıylasukûkkonusu
girişimeortakolankişilerdir(a.g.e., s. 239,
241).Müşârekesukûkusüreaçısındaniki
çeşittir.Hissesenetlerigibiolandâimî
müşâreke sukûkunun vadesi projeye
bağlıdır.Sukûksahiplerininortaklığıpro
jesonaerinceyekadardevameder.Geçici
müşârekesukûkuisebelirlibirzamanla
sınırlıdır.Kârdağıtılırveprojetedrîcîbir
şekildeeksilenmüşârekeişlemindekine
benzerbiçimdesonaerer.Kâravezarara
katılmadaortaklıküzerinekurulubirsis
temolanmüşârekesukûkuözelşirketler
içinuygundur.Meselâbirotobüsşirke
tibuşekildesukûkçıkarıpgelirdenpay
verebilir.Butürsukûkliman,havaalanı,
üniversitevb.inşaetmehususundaresmî
mercileriçindeuygunbiraraçtır.Eksilen
müşârekesistemiyleuygulananyönte
min,vakıfarazisininsatımınıncâizolma
masısebebiyleözelliklevakıfmallarının
imarındakullanılmasımümkündür(Celâl
Demmâğ, s. 106-107).
d) Murâbaha Sukûku.Murâbahakonu
sumalalımınınfinansmanıiçinçıkarılan
eşitdeğerdekibelgelerdir.Murâbahaile
alınanmalınmülkiyetisukûksahiplerine
aitolur.Sukûkuçıkaranmercimalınsa
tıcısıvesukûksahiplerialıcılardır.Sukûk
içinödenenparaisesatınalmamaliyeti
dir.Sukûksahiplerimalınvesatıştanelde
edilengelirinsahibidir.Devletlerveşirket
lerherhangibirticarîmalınfinansmanı
içinmurâbahasukûkuçıkarabilir.Sukûk
çıkaranmakamalıcıolanmüşterilerinve
kiliolur.Satınalmadansonrasatınalmayı
vaadedenşirketebelirlenenkârlasatar
lar.Murâbahasukûkununikincilpiyasada
satışıcâizdeğildir(el-Me£âyîrü’ş-şer£iyye,
s. 239, 241; Celâl Demmâğ, s. 117).
e) Selem Sukûku.Selemkonusumalın
sermayesinitahsiliçinçıkarılaneşitde
ğerdekifinansalbelgelerdir.Butürsu
kûkta selem konusu mal sukûk sahiplerineaitolur.Sukûkuçıkaranmakamselem
malınınsatıcısıvesukûksahiplerialıcılar
dır.Sukûkbedeliisesermayedir.Alıcılar
satıştanyada“paralelselem”denelde
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edilenparanınsahibidirler(el-Me£âyîrü’şşer£iyye, s. 239, 241).Selemsukûkuuygu-

lamaalanlarıaçısındanpetrol,gaz,tarım
ve hayvancılık sektörlerinde kullanıma
uygundur.Devletbuyollagenelbütçeyive
kalkınmaprojelerinidestekleyebilir.Me
selâdevletüreticiveteslimedensıfatıy
lapetrolselemiçıkarırvebunaaitsukûku
halka satar. Her bir belge petrolün belirli
birmiktarınıtemsiledervebelirlivade
lerdehakdoğurur.Sermayesukûkunsa
tılmasıylasağlanır.Projesonundadevlet
sukûksahiplerininvekiliolarakpetrolü
kabzedereksatarvekazanılanparayısu
kûksahiplerinedağıtır.Alışvesatışara
sındakifarksukûksahiplerininkârıolur.
Selem sukûkunda selem akdinin bütün
şartlarınariayetedilmesigerekir (Celâl
Demmâğ, s. 118-119).
f)İstisnâ‘Sukûku.Belirlibirşeyüret
mekamacıylakaynaktoplamakiçinçıkarı
laneşitdeğerdekibelgelerdir.Yapılanşey
(masnû‘)sukûksahiplerininmülkiyetinde
olur.Sukûkuçıkaransâni‘ (satıcı), sukûk
sahipleriiseyapılmasıhedeflenenmalı
satınalanlardır(müstasni‘). Sukûka ödenenparayapılanşeyinmasrafıdır.Sukûk
sahipleriyapılanşeyindesahibioldukları
içinsatıştanveeğeryapılırsaparalelis
tisnâ‘daneldeedilenmiktarüzerindehak
sahibiolurlar.İstisnâ‘sukûkuheralanda
büyükçaplıprojeleriçinuygundur.Uçak,
gemi,gayrimenkul,makine,okul,fabri
ka,farklısanayikolları (gıda sanayii vb.)
gibialanlardakullanılmasımümkündür.
Meselâbiranonimşirketistisnâ‘sukû
kuçıkarırveilgilenenlerarzedilensukûku
alırlar.Buşirketteklifedeceğikâroranıyla
veuygunşartlarlayapılanşeyisatınala
cağınıvaadeder(el-Me£âyîrü’ş-şer£iyye, s.
239, 241; Celâl Demmâğ, s. 114-115).
g) Müzâraa Sukûku.Müzâraayadaya
nanbirprojeninfinansmanıiçinçıkarılan
sukûktur.Sukûksahipleriçıkacakolan
üründe belirlenen oranda hisse sahibi
olurlar.Arazisahibiyadakiracısukûk
çıkarabilir.Budurumdasukûksahipleri
“müzâri‘”(sâhibü’l-amel) rolündedir. Sukûku çıkaran müzâri‘, toprak sahipleri
sukûkhissedarıolabilir.Herikidurumda
da sukûk sahipleri ittifak edilen miktarda
kâralırlar (el-Me£âyîrü’ş-şer£iyye, s. 239,
242).
h) Müsâkåt Sukûku.Müsâkåt(ağaç sulama)üzereyapılanbirprojeiçinçıkarılan
sukûktur.Meyveağaçlarınınsulanmasıve
bakımıiçinçıkarılanbutürsukûktasukûk
sahibianlaşmadabelirtilenorandaürü
nünsahibiolur.Budamüzâraadaolduğu
gibiikitürlüolabilir.Arazininsahibiyada

kiracısısukûkçıkarıpsukûksahipleri“mü
sâk¢” (sâhibü’lamel)rolündeolabilirveya
“sâhibü’lamel”sukûkçıkarıparazisahip
leriyadakiracılarısukûksahibiolabilir.
Taraflar,üzerindeanlaşılanoranagöre
hissealırlar(a.g.e., s. 239, 242).
i) Mugårese Sukûku.Mugårese (ağaç
dikme)akdiiçinçıkarılansukûktur.Buda
ikitürlüdür.Arazininsahipleriveyakira
cılarısukûkçıkaranve“mugåris”lersukûk
sahibiyadatersiolabilir (a.g.e., s. 240,
242). Müzâraa, müsâkåt ve mugårese
sukûklarıfarklısektörlerinbuüçsahada
faaliyetgösteriptarımalanındayatırım
yapmalarınısağlar.Mevsimlikürünleriçin
deuygundur.
k)VekâletYoluylaYapılanYatırımSu
kûku.Yatırımiçinvekâletedayananortak

lıkbelgeleridir.Sukûkçıkaranlaryatırım
konusundavekilvesukûksahiplerimü
vekkilstatüsündedir.Sukûksahipleribe
lirlenenorandakâravezararaortakolur
lar.Hertürlüsukûktabuuygulamadan
yararlanılabilir.Farklıekonomikprojeler
içinçeşitlisektörlertarafındançıkarılabi
lir.Bazıçalışmalarda“enerjisukûku”(po
wer sukuk)tabirinerastlanmaktadır.Bu
türsukûk,meselâelektriküretenbirku
ruluşunsukûkçıkarıpsukûksahiplerinin
belirlibirimlerleelektriksatınalmasıyla
meydanagelir.Buişlemselem,istisnâ‘,
icâreveyabunlarınkombinasyonuylaya
pılabilir(FinancialEngineering, s. 104; elMe£âyîrü’ş-şer£iyye, s. 239, 241).
l)MürekkepSukûk.Birdençokfarklı
sukûktüründenoluşansukûkmodelidir.
İlkmürekkep(hybrid)sukûkİslâmKalkın
maBankasıtarafındançıkarılmıştır.Bu
türsukûktabirarayagetirilmesişer‘îaçı
dansakıncalıakidlerinbirleştirilmemesi
gerekir.
Klasikfıkıhliteratüründekiakidçeşitle
rinedayalıolarakçıkarılabilecekpekçok
sukûkçeşidibulunmaktadır.Bunlardü
şünceveamaçolarakbenzerbirtemele
dayanmalarınarağmenakidlerinyapıla
rında,şartlarındaveikincilpiyasadate
davüleuygunolupolmamalarıbakımın
danaralarındaönemlideğişikliklergörü
lebilmektedir.Uygulamaboyutundaise
fıkhîitirazlarsözkonusuolmaktadır.Bu
noktadasukûkun,modernakidlerinbazı
özelliklerininyanısırakendinehasbazı
niteliklertaşımasıdaetkiliolmuştur(sukûk çıkarma işleminin fıkhî yapısı için bk.
M. Abdülhalîm Ömer, XIX/2, s. 973-979).
Fıkhîbağlamdadilegetirilentemelitiraz
larsukûkunmürekkepbiryapıdaolması,
vaadunsuruiçermesi,vekâletakdininris
kitamamenbirtarafayükleyecekşekilde

kullanılması,faizoranlarınınkriterkabul
edilmesivefarklışekillerdeverilengaran
tilerleriskunsurununortadankaldırılma
sındayoğunlaşmaktadır.Bazıaraştırmacı
larsukûklardaişletmecilehineteşvikşart
koşma,yöneticininborçvermetaahhüdü
vesukûkunnominaldeğerininödenmesi
ninvaadedilmesigibihususlarınfıkıhaçı
sındancâizolmayacağınadikkatçekmek
teveuygulamayadairciddieleştirilerde
bulunmaktadır(eleştiriler ve uyarılar için
bk. Mahmoud A. al-Gamal, s. 97-116; Kemal Tevfîk Hattâb, s. 27; M. Tak¢ Osmânî,
s. 985-1002).Sukûkuncevazıkonusunda
ciddişüphelerdoğuranbudurumşer‘î
prensiplereuymanıngerekliliğinitekrar
gündeme getirmektedir.
Bugünİslâmülkelerininekonomikhaya
tındagelinennoktadaşuhususlaraişaret
edilebilir:Gelişensukûkpiyasasınatalep
giderekartmaktadır.Müslümanülkelerin
birkısmındahukukîçerçeveninoluşturu
lamamasıyadaeksikkalması,malîpiya
salarınsınırlılığıvedayanışmasağlayacak
altyapıkurumlarınaihtiyaçduyulması,bu
alandaçalışacakyeterliinsankaynakları
nınazlığısukûkunyaygınlaşmasınınönün
dekiönemliengellerdir.Mevcutsukûkun
ekseriyetiniicâreveardındanmüşâreke
sukûkuoluşturmaktadır.Bununsebebi
butürlerdemalîveidarîmasraflarınazlığı
veriskinmâkuldüzeydeolmasıdır.Mev
cutsukûkunekseriyetisabitgetiriliolup
projesonuçlarıylairtibatlıdeğildir (Celâl
Demmâğ, s. 262). Bu da sukûk mekanizmasınınekonomikaçıdaneleştirilmesine
yolaçmaktadır.
Sukûkunişleyişiyleilgiliikianabakış
açısınınvarlığındansözedilebilir.Olumlu
bir kanaate sahip olanlara göre sukûkun
devreyesokulmasıfaizsizfinanssistemi
ningelişmesibakımındançokönemlibir
imkândırvefaizsizfinanssektörününbü
yümesiiçinönemlibirfırsattır.Bukadar
iyimserolmayanikincigörüşsahipleriise
sukûkmekanizmasınınfaizlitahvil,bono
vb.ninbirkopyasıolduğunudüşünmekte
veorijinalliktenuzakolanbuişlemlerin
pekçoksakıncaiçerdiğiniilerisürmekte
dir.Bubağlamdasukûkunküçükserma
yesahiplerininyatırımyapmasınaimkân
sağlayıpsağlamayacağıvebüyüksermaye
sahiplerinintekelindeşeklîbirişlemolup
olmayacağınıncevabıhenüznetleşme
miştir.
Faizsizfinanssektöründeteorivepra
tikarasındakiçatlaklarsektörünimajına
vegidişatınazararvermektedir.Teoride
prensipleringenellikledoğrubirşekilde
ortayakonulduğugörülmektedir.Mec

mau’lfıkhi’lİslâmîyirmincidönemkarar
larıarasındasukûkunkalkınmayakatkı
sağlaması,reelekonomikaktivitelerides
teklemesivekarşılıklıadaletisağlaması
açısındandininitibarettiğitemelhedefle
ri (makåsıd) gerçekleştirmesi, işlemin
hiledenveşeklîliktenuzakolmasıvefaizli
senetlerdenyapıveişleyişbakımından
farklıolmasıgerektiğinedairibarelerin
yeralmasıbudurumabirörnektir.Ancak
uygulamaaşamasındayanlışanlama,ti
tizlikgöstermemeverekabetdüşüncesi
ne sığınma gibi sebeplerle yanlışlıklar
görülmektedir.Dolayısıylasukûkunceva
zıylailgilisorularaverilecekcevaplarteo
rikesaslaraneölçüderiayetedildiğine,
işleminayrıntılarınaveuygulamadatakip
edeceğiseyregöredeğişebilmektedir.Bu
sebeplehertürsukûkişlemiiçinaynıhük
münverilmesiisabetliolmayıptektekiş
lemleregörehükümbeyanedilmesidaha
doğruolacaktır.
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Hintaltkýtasýndayetiþmiþ
Kådirî þeyhi.
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1039 (1630)yılındagünümüzdePakistan
sınırlarıiçindebulunanŞûrkût’ta (Shorkot)doğdu.Arabistan’danHindistan’agöç
edipPencapeyaletininCang(Jhang)şehri
neyerleşenbiraileyemensuptur.Bâbürlü
HükümdarıŞahCihanzamanındadevlet
görevlisiolanbabasıBâzîdMuhammed,
Şûrkûtbölgesindebazıarazilerkendisine
iktâedilinceburayageldi.SultanBâhûilk
eğitimineŞûrkût’tabaşladıysadadüzenli
birmedreseöğrenimigörmedi.Annesinin
deteşvikiyletasavvufayönelipHabîbul
lahKådirî’yeintisapetti.Habîbullahonu
Delhi’ye kendi şeyhi Pîr Abdurrahman
Dihlevî’yegönderdi.SultanBâhûseyrüsü
lûkünüPîrAbdurrahman’ınyanındata
mamlayıphilâfetaldı.

Şah Cihan’ın oğullarından Evrengzîb
ile 1059 (1649)ve 1062 (1652)yıllarında
Cang’dakiGermahârâcaKalesi’nde,bir
defadahükümdarlığıdöneminde1668’de
Delhi’degörüştü;eserlerindeonuhayırla
anmaktadır.EvrengzîbilekardeşiDârâ
Şükûharasındaçıkantahtmücadelesinde
Evrengzîb’edahayakındurduvebirKådirî
müntesibiolanDârâŞükûh’taneserlerinde
hiçbahsetmedi.Budurum,kendiniSünnî
veHanefîolaraktanıtanSultanBâhû’nun
Hintkültürüyletasavvufuyakınlaştırmaya
çalışanDârâŞükûh’akarşıbirtepkisiola
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