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Hil mî b. Mu ham med el-Kahhî, Vesâßilü’l-mürîd fî 
re sâßi li’l-üs tâ ×i’l-ferîd (Mektûbâtü’l-Æa¼¼î)  (nşr. 
Ab dül celîl Atâ el-Bekrî), Dı maşk 1426/2005, s. 
25-26, 35-43; Nezîr ed-Dur gilî, Nüz he tü’l-e×hân 
fî te râ ci mi £ule mâßi Dâ³istân (Mus lim Cul tu re in 
Rus sia and Cen tral Asia, IV, için de, nşr. ve trc. M. 
Kem per – A. R. }ixa idov), Ber lin 2004, s. 79-100, 
128, 145-146, 150, 152-153, 163; M. Kem per, 
“Dag hes ta ni Shayks and Scho lars in Rus si an 
Exi le: Net works of Su fism, Fat was and Po etry”, 
Daghes tan and the World of Is lam (ed. M. Gam-
mer – D. J. Was sers te in), Hel sin ki 2006, s. 97, 
102; a.mlf., “Håli diy ya Net works in Daghes tan 
and the Qu es ti on of Jihåd”, WI, XLII/1 (2002), s. 
48-51, 58-71; a.mlf., “Abd al-Ra¼mån al-Thug-
h† r¢”, The Ency clo pa edia of Is lam Three, Lei den 

2011, fas. 1, s. 6-8.
ÿReşatÖngören
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SUKÛK

( الصکوك )
Ticarî varlýklar üzerindeki

þâyi hisseli mülkiyeti anlatan
ve eþit deðerde ihraç edilen

finansal sertifikalar.
˜ ™

Sözlükte“finansalsertifika”anlamında
ki su kûk gü nü müz de te rim ola rak bir mal, hizmet,kullanımhakkıyadabelirlibiryatırımaktivitesininmülkiyetinedaireşitdeğeresahipşâyihisselibelgeleriifadeeder
(el-Me£âyîrü’ş-şer£iyye, s. 238; Me cel le tü 

Mecma£i’l-fıšhi’l-İslâmiyyi’d-düvelî, XIX/2, 
s. 1208; Mec mau’l-fık hi’l-İs lâ mî, ka rar nr. 
178).Butariflesukûkunbonovetahvilgi bifaizliyatırımaraçlarındanfarklı,onlaraalternatifolduğuve“deyn”üzerinecâizolmadığıbelirtilir.Dahagenişbirmânayaşâmilolmaklabirliktegünümüzdefaizsizmenkulkıymetleştirmeişleminianlatansukûkiçinzamanzaman“essukûku’lİslâmiyye”tabirininkullanıldığıgörülmektedir.Buanlamıylasukûkİslâmtarihinde“yazılıbelge,resmîtutanak,istihkaksenedi/karne,ödemeemri/çek,borçsenedi,malveyiyeceksertifikaları”mânalarınadagelensakkelimesindenfarklıbiryapıyaveişleyişedelâletetmektedir(sak ke li me si-
nin fark lı kul la nım la rı için bk. Mv.F, XXVII, 
46-49; Fuâd Mu ham med Ah med Mu hay-
sin, XIX/2, s. 868-869; ay rı ca bk. SAK).Faizsizmenkulkıymetleştirmemantığınadayanansukûkundiğerfinansalaraçlardanfarklıolduğupekçokaraştırmacıtarafındanvurgulanmaktadır.Faizlimenkulkıymetleştirme,borçlarıneşitdeğerdevetedavülekabilmenkulkıymetlere
(se net ler)dönüştürülmesidir.Butürsenetlerin,sahibilehinefaizlialacağıtemsiletmesisebebiyleçıkarılmasıvetedavülüdinencâizgörülmez.Zirafıkıhtaprensipolarakborçgelirgetirmez.Sukûkihracıise
(men kul kıy met leş tir me)varlıklarınmülki

mıştır(bu ra dan ba ba sı ile ai le si ne yaz dı ğı 
Arap ça mek tup için bk. a.g.e., s. 96-100).Sug†rî’nintarikatayeniintisapedenleriçinyazdığıel-Meşrebü’n-Nakşibendî isimliküçükbirrisâlesibasılmıştır(Te mir-
han şu ra 1906).Ayrıca¥âşiye£alââdâbi’l-
ba¼¦adlıbireseriyle(Ma haçkale Ta rih, 
Ar ke olo ji ve Et nog raf ya Ens ti tü sü) muh-temelenŞeyhŞâmil’inmücadelesisonaerdiktensonrakalemealdığı,küfürdiyarıRusya’danİslâmdiyarınahicretetmeningereğinedairel-Æavlfîvücûbi’l-hicre adlıeseri(Prin ce ton Uni ver sity Lib rary, 
Ya hu da Col lec ti on, c. 2867, vr. 91a-94a) bulunmaktadır.Sug†rîArapçaveAvarcaşiirlerdeyazmıştır.ŞeyhŞâmil’in1845’tePrensMihailVorontsovkumandasındakiRusordusunakarşızaferinikutlamakvebusavaştaşehiddüşenleriçinyazdığıotuzbeyitlikArapçakaside(Bârišatü’s-
süyûfi’d-Da³istâniy ye, s. 12-13)şiirlerine
bir ör nek ola rak göste ri lebi lir.Sug†rî’nintarikatsilsilesiCemâleddinGazikumuk¢,MuhammedYarag¢,İsmâilKürdemirîvasıtasıylaNakşibendiyyeHâlidiyye’ninkurucusuHâlidelBağdâdî’yeulaşmaktadır.OnunayrıcaKådiriyye’denvediğerbazıtarikatlardandaicâzetaldığıbelirtilir(Nezîr ed-Dur gilî, s. 80). Muh-
te me len bu se bep le mü rid le ri ne hem zikricehrîhemzikrihafîyaptırıyordu.Kumuk’tamecburiikametisırasındacu manamazınınardındancemaatekelimeişehâdetgetirtipmânasınıaçıkladıktansonraondefayüksekseslekelimeitevhiditekrarlattığı,bununardındanmüridleriylebirliktecemaatindekatıldığıseslizikiricraettiğibelirtilmektedir.HalifelerindenMuhammedelUbûdî’ninhenüzyolunbaşındaolduklarıiçin“şer‘iyye”diyeisimlendirdiğimüridlerineseslizikir,kalptemizliğinigerçekleştirerekmâsivâdanuzaklaşanlarıda“ittibâiyye”diyeadlandırıponlarakalbîzikritelkinetmesi,Dağıstan’daŞeyhMahmûdelElmâlîileortayaçıkanHâlidiyyeMahmûdiyyekolumensuplarıncaeleştirilmiştir.Dağıstan’daSug†rîileMahmûdiyyemensuplarıarasındaRuslar’akarşıcihadınşeklikonusundadaihtilâfçıkmış,Sug†rîvetaraftarlarısavaşarakcihadıbenimserkenMahmûdiyyemensuplarımüridlerieğitipyetiştirmeyitercihetmiştir.

BİBLİYOGRAFYA:SeyyidTâhirb.SeyyidŞeyhAbdürrahîmb.SeyyidŞeyhAlierRükkâlîelHüseynî,Bârišatü’s-sü-
yûfi’d-Da³istâniyyefîba£²i’l-³azâvâti’ş-Şâmi-
liy ye, İs tan bul 1327, s. 12-13; HâlidSeyfullahb.HüseyinelKumûk¢,Mektûbât-ıƒâlidSeyfullâh
ilâfušarâßiehlillâh(nşr. Ab dül celîl Atâ el-Bekrî), 
Dı maşk 1426/2005, s. 101, XXI II. Mek tup; Ha san 

zikumuk¢’ninşeyhiMuhammedYarag¢’ninsohbetlerinekatıldıveondandaicâzetal dı.AyrıcahacseferiesnasındatanıştığıHâlidelBağdâdî’ninhalifelerindenİsmâilKürdemirî’nin(Şirvânî)kendisineirşadiz niverdiğibelirtilmektedir(Nezîr ed-Dur-
gilî, s. 79-80).

Sug†rî 1830-1859yıllarında,KuzeyKafkasya’damüslümanlartarafındanoluşturulanKuzeyKafkasyaimamlığısürecindebölgenâiblerinikontroletmekveİmamŞâmililearalarındakiihtilâflarıçözmekgi bigörevlerüstlendi.ŞeyhŞâmil’ingüvendiğiyardımcılarındanolduğuiçin1834’teRuslartarafındanyakalanıpTiflis’egötürüldü,ŞeyhŞâmildeelindekiRusesirlerionunladeğiştirdi.Sug†rî’ninenbüyükoğ luHacıMuhammedbirsüreŞâmil’inSogratlnâibiolarakgörevyaptı.1859’daŞeyhŞâmil’inRuslartarafındanesiralınmasıveCemâleddinGazikumuk¢’ninİstanbul’asürülmesiyleKuzeyKafkasya imamlığıdağıldı.Sug†rîbusüreçteDağıstan’daNakşibendiyyeHâlidiyye’nin en önemlişeyhidurumunageldi.1877’deÇeçenlerveDağıstanlılar’ınbaşkaldırısıRuslartarafındanbastırılıncaSug†rî ikincioğ luMuhammedHacı’yıbirmüddetsonraimamolaraktayinetti.MuhammedHacı’nınSug†rî’yebağlımüridlerlebirlikteRuslar’akarşıbaşlattığıcihadhareketideRuslartarafındanbastırıldıveMuhammedHacıidamedildi(1878).YaşlılığındandolayıSug†rî’yeöncesürgüncezasıverildi,ardındanbucezaGazaniş’tenitibarlıbirdevletadamınınkefaletiyleKumukkasabasındaevhapsineçevrildi.Sug†rîburadahalkınarasınasadececumanamazınıkıldırmakiçinçıkıyor,diğergünlerhalkonunyanınagiderekikindivaktinekadargörüşebiliyordu.Rebîülâhir1299’da
(Mart 1882)vefatedenSug†rî,GazanişMezarlığı’nadefnedildi.KabriDağıstan’ınmeşhurziyaretyerlerindendir.VefatınınardındanhalifesiİlyasZedekarîedDarg¢
ile 1925’teidamedilenDağıstanmüftüsüveönderlerindenNecmeddinHutsîonuniçin mersiye yazmıştır (Hutsî’nin sek-
sen bir be yit lik mer si ye si için bk. a.g.e., 
s. 81-85).ÖlümündensonrayerinehalifelerindenŞeyhİlyasZedekarîedDarg¢geçmiştir.Diğerhalifelerişunlardır:ŞeyhHacıUzunesSaltîelAvârî,ŞeyhMuhammedelKigunî,HacıMûsâelKigunî,AbdullahelGimrevî,MuhammedelUbûdî.Sug†rî’nindiğeroğullarıAhmedveHacıMuhammedbabalarıhayattaikenvefatetmiştir.ÂlimveşairolanHacıMuhammed,KarsüzerindenOsmanlıtopraklarınageçmişveölünceyekadaroradayaşa
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temsiletmez.Faizlisenetlerlearasındaki
te mel fark da bu dur. 2.Sukûkunihraçaşamasındabelirlibirnominaldeğerivardır.Budeğerikanunbelirlervebelirlenendeğersukûksözleşmesindeaçıklanır.3. Sukûkmalîpiyasalardasatımvetedavülükolaylaştırmakiçineşitdeğerdeçıkarılır.
4.İlkeolaraktedavüleuygundur.Mudârebe,müşârekeveicâresukûkugibitürlerbazışartlarlatedavülekabildir.Murâbaha,selemveistisnâ‘sukûklarıisemalıtemsilettiğisürecetedavülekabilolupbaşkasınınzimmetindedeynedönüştüğüantedavülücâizdeğildir.Şuhaldesukûkuntedavülü,temsilettiğişeyintedavülününşartlarınatâbidir.5. Su kû kun her bir 
bi ri mi (sakk) bö lün me ka bul etmez. Bir sakkabirdenfazlatarafınortakolmasıdurumundabutaraflarınkanunîaçıdansadecebirtemsilcisiolmalıdır.6. Su kûk sahiplerihisselerinisbetindemülkiyetingetirdiğirisklere,sorumluluklaravesonuçlarakatlanır.7.Ortaklığadayalısukûklardakâr veya zarara iştiraketme
hu su sun da su kûk sa hip le ri nin ge ti ri den alacaklarıpaysukûksözleşmesindekianlaşmayagöredir,zararaisehisseoranındaiştirakedilir.Sukûkyöneticisi(mu dâ rib, ve

kil ve ya or tak)sermayeyiiadeetmehususundagarantiveremez.Ziragarantitahvilvebonogibifaizlisenetlerinbirözelliğidirveişlemiribâyadönüştürür.8. Su kûk sa-hibi,sukûkunnominaldeğerindendahaöncebelirlenenorandaveyabelirlenmişbirmiktardapayalamaz.9.Sukûkşer‘îbirakdeistinadençıkarılırvehükümleritemsilettiğiakidleregörefarklılıkgösterir
(el-Me£âyîrü’ş-şer£iyye, s. 240; Ce lâl Dem-
mâğ, s. 71-72; Fuâd Mu ham med Ah med 
Mu hay sin, XIX/2, s. 875 vd.; Mec mau’l-fık-
hi’l-İs lâ mî, ka rar nr. 178, 188, 196).

SukûkaİlişkinHükümler.Sukûk,farklıözelliklertaşımasınınbirsonucuolarakkendinehasfıkhîhükümlertaşımaktadır.Mecmau’lfıkhi’lİslâmî’nin2009yılıtoplantısındasukûkadairşuhükümlertesbitedilmiştir:1.Sukûkyöneticisinin,gerçekkârın beklenen kârdan düşük çıkmasıdurumundasukûksahiplerineborçyadateberrutaahhüdündebulunmasıcâizdeğildir.Yatırımınsonucuortayaçıktıktansonraaradakifarkıbağışlamasıveyaborçvermesiörfhalinialmışsabuhusustaahhüthükmünütaşıyacağındanbudurumdadacâizolmaz.Ancakyardımlaşmasigortasıveyatekâfülyoluylasermayerisklerindenkorunmakcâizdir(ay rı ca bk. 
ka rar nr. 188). 2.Sukûkyöneticisieminhükmündedir.Kasıt,kusurveyaanlaş
ma (mudârebe,müşâreke,yatırımdavekâlet) 

konuyuincelemeyedevamederekkararlaryayımlamıştır.Sahayailişkinbuönemlikurumlarınkatkılarıilgililiteratürüngenişlemesineönemlibirivmekazandırmıştır.Sonyıllardadünyanınfarklıyerlerindesukûklailgilipekçoktoplantı,sempozyumvb.düzenlenmektedir.Günümüzdeiktisadîhayattakiprojelerinçokbüyükboyutlaraulaşmasıvebunlariçinyüksekfinansalkaynaklaraihtiyaçduyulmasıkarşısındatektekbireylerinvekurumlarınmalîgüçlerininyetersizkalması,kişilerinvekuruluşlarınbirarayagelerekprojeleribirliktefinanseetmesisukûkfikrinintemelinioluşturmaktadır.Böylecehemekonomikkalkınmahemsukûksahiplerininbuyöntemlekâretmesihedeflenmektedir.Sukûkihracındakibaşlıcahedeflervefaydalarşuşekildeifadeedilmektedir:İslâmülkelerindeekonomikhayatındinintemelilkeleriyleuyumiçindeteorikvepratikyöndengelişmesinekatkısağlamak,biralternatifolarakdevletinkalkınmavealtyapıprojelerindekifinansman ihtiyacınıkarşılamak,genişticarîfaaliyetlereimkânsağlamasıdolayısıylaİslâmîprensiplereuygunborsayıgüçlendirmek;özkaynaklarıçeşitlendirerekbirey,kurum,şirketvedevletlerinlikiditesiniarttırmakvemâkulbirvadedelikiditeihtiyacıolanşirketlerinihtiyacınıgidermek;âtıldurankaynaklarınkalkınmayayardımcıolmasınavebütçeaçığınıngiderilmesinekatkısağlamak;tedavüldeolmayan paranın tedavüle girmesiyleparaakışınıteminetmek,yeniticarîvar-lıklariçinkaynakoluşturarakfinansmankaynaklarınıçeşitlendirmek,işlemeçokkişininkatılmasınısağlayıpriskiazaltmak;kredivesermayepiyasalarınıbirarayagetirmek,bütçedışındanfinansmankaynağıteminetmek;sukûksahiplerininbüyükfinansalişlemlerehissedarolmasınaimkânsağlamak;faizsizkurumlarınbaşarısınıarttırmakveferdîyatırımlarınyetmeyeceğiçaptabüyükfinansalişlemlerehissedarolmaimkânıteminetmek,sermayedalgalanmasınıazaltmak(Ve lîd Hâ-
lid eş-Şây cî – Ab dul lah Yû suf el-Haccî, s. 
926-927; Ali Muh yid din el-Ka radâğî, XV/2 
[1425/2004], s. 178 vd.; M. Tak¢ Osmânî, s. 
956-958; XIX/2, 985-986).Diğeryatırımaraçlarındanfarklıyönleribulunansukûkunbaşlıcaözelliklerişuşekildeifadeedilebilir:1.Sukûkvarlıklaradairşâyihissemülkiyetinitemsileder.Buvarlıklarfizikselvarlıklar(a‘yân),kullanımvehizmethakları(menâfi‘)veyabunlarınkarışımıolabilir.Sukûk,ihraçedeninzimmetindesukûksahibilehinebiralacağı

yetiüzerindekişâyihisseleritemsiledeneşitdeğerdemalîvesikaveyasertifikalarçıkarmaktır.Buvarlıklarbizzatmal(ayn) vebirmalınkullanımhakkı/hizmethakkı(men fa at)yahutmal,menfaat,paravedeyninkarışımıolabilir.Sözkonusuvarlıklarınbizzatmevcutolmasıveyasukûksatışındaneldeedilengelirlemeydanagetirilmesigerekir.Bunlarfıkıhtamutebersayılanbirakidçerçevesindeçıkarılırvebuakdinhükmünüalır(Me cel le tü Mec ma£i’l-

fıšhi’l-İslâmiyyi’d-düvelî, XIX/2, s. 1208; 
Mec mau’l-fık hi’l-İs lâ mî, ka rar nr. 178). Sukûkuncevazınadelilolarakaslîibâhailkesininyanısıraböylebirişleminribâ,kumarvegarariçermemesiveriskpaylaşımınınmevcudiyetigösterilmektedir
(Mu ham med Ayub, s. 390).Sukûklaalâkalıliteratür,günümüzİslâmülkelerindekiuygulamavetartışmalaraparalelolarakhergeçengünhızlagelişmekte,özellikleİngilizceveArapçaaraştırmalarişlemingenişbircoğrafyadauygulanmasıylabirlikteartmaktadır(İn gi liz ce li te ra tür de su-
kû ku fark lı yön ler den de ğer len di ren bir 
kay nak ola rak bk. The Is la mic Debt Mar-

ketforSukukSecurities).BunakarşılıkTürkiye’desukûkişlemlerininsonyıllardauygulanmayabaşlanmasıylabirlikteTürkçeçalışmalarınyeniyeniortayaçıkmayabaşladığıvekonuyusistematikbiçimdeelealanakademikkaynaklarınçoksınırlıolduğugörülmektedir.Sukûkadairbireyselçalışmalarbiryanabırakılırsabukonuetraflıcailkdefa,1988’deMecmau’lfıkhi’lİslâmîtarafındandüzenlenentoplantıdamudârebesukûkubağlamındaelealınmışvebirkararhalindeyayımlanmış,fıkhîtemellendirmeaçısındançokönemliolanbutoplantıdakonuylailgiliayrıntılarilkdefasistematikbiçimdeortayakonmuştur.Faizsizbankacılıksektöründeuygulanacakstandartlarıbelirle
me ro lü ne sa hip te mel ku rum lar dan bi ri olanHey’etü’lmuhâsebeve’lmürâcaali’lmüessesâti’lmâliyyeti’lİslâmiyyetarafın
dan 2003yılındaneşredilen17numaralıstandartdoğrudansukûklailgilidir.BununardındanMecmau’lfıkhi’lİslâmî,2004’tesukûkunenyaygıntürlerindenbiriolanicâresukûkuhakkındaözelbiroturumyapmışvebirkararyayımlamıştır(Æa râ rât 

vetav½iyyât, s. 437-439).Hey’etü’lmuhâsebe ve’lmürâcaa2007 ve2008’desukûkadairstandartlarıgüncelleştirmiştir.Mecmau’lfıkhi’lİslâmî2009’da“e½Øukûku’lİslâmiyye(ettevrîš)veta¹bîšåtühe’lmu£â½ıravetedâvülühâ”adıylabirtoplantıdüzenlemiş(a.g.e., s. 576-579), 
2012ve2013’teyapılanoturumlardada
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ye, s. 240-241; Ce lâl Dem mâğ, s. 109-111; 
ay rın tı lar için bk. Æarârâtvetav½iyyât, s. 
437-439).Meselâbankabirgemiyialıpmüşteriyekiralar,değeriüzerindensukûkçıkarıpbunlarısatar,hissesahipleridekiradanpayalır.Amaçicâreakdinekonuolanmal,menfaatyadahizmetleriikincilpiyasalardatedavülekabilsukûkadönüştürmektir(icâ re su kû ku ve aşa ğı da 
ele alı nan di ğer su kûk tür le ri nin aşa ma-
la rı için bk. DubaiInternationalFinancial
CentreSukukGuidebook, s. 12-65).İcâresukûkuçeşitlerininkalkınmaprojelerininfinansmanında,kamuda,özelsektördevehayırişlerindekullanımımümkündür.Meselâdevletbutürsukûkuborçsenetlerininalternatifiolarakyadaaltyapıprojele
rin de (bi na, köp rü vb.) kul la na bi lir. Bu da mallarınkiralanmasıyla(icâ re-i a‘yân)yadaortaveuzunvadeliprojelerin(eği tim, 
sağ lık, ula şım, ha ber leş me vb.) fi nans ma-nındahizmetkiralamasukûkuileolabilir.Yineiskânvegayrimenkulalanındakikalkınmaiçinicâresukûkununbazıtürlerikullanılabilir.

b) Mu dâ re be Su kû ku.Emeksermayeortaklığınailişkinsukûktürüolupmudârebesermayesininhisselerinedayalıbiryatırımaracıdır.Mudârebesermayesinedairsukûkuneşitpaylarabölünmesiyleoluşanbutürsukûk,sahiplerininadınakaydedilirvehissemiktarıncadeğertaşır.Sukûkuihraçeden“mudârib”,sukûksahipleri“rabbü’lmâl”konumundadır.Sukûkiçinödenenparasermaye(re’sü’l

mâl)hükmündedir.Sukûksahiplerikârdananlaşmaoranındapayalırlarvezarardurumundazararakatlanırlar(el-Me£âyîrü’ş-
şer£iyye, s. 239, 241).İkitürmudârebesukûkuvardır.Mutlakmudârebesukûkundasukûksahipleribellibirseçimyapmaz.Mudâribinistediğiprojeyiseçmehakkıvardır.Mukayyedmudârebesukûkundaisesukûksahiplerimudâribinyatırımyapacağıbelirlibirprojeyadaalanseçerler.Mudâribbuçerçevedehareketeder.Projebitincesukûkdasonaerer.Mudârebesukûkuyatırımalanlarıaçısındangenişlemeyeuygunbiralanolupsınaî,ticarîveziraîsektörlerdeuygulanmasımümkündür.Kamuveözelkaynaklıyadahayıramaçlıolabilir.Meselâherhangibirdevletveyakurum,birprojegerçekleştirmeyadakaynaktoplamaamacıylamudârebesukûkuçıkarabilir.Mudârebesukûkunungetirisibaşlangıçtatambilinemezvefarklılıkgösterebilir.Tahminvedeğerbiçme,sukûkuçıkarankurumungeçmişdönembilançolarıvemarketendeksleriüzerindenyapılabilir.

lâmî’nin2012’dekitoplantısınınkararlarıarasındaayrıcasatıcının,satılanmalıkiralayacağınınvaadedilmesiniiçerenbirvaadlesukûksatmasınınharamolanînesatışıgibisayılacağındancâizolmadığı
ifa de edil mek te dir (ka rar nr. 188).Sukûkizahnâmesinde(su kûk iş le mi ne 
ka tı lan ta raf la rın hak la rı nı, yü küm lü lük le-
ri ni ve çı ka rı lan su kû kun han gi ak de da ya lı 
ola rak ih raç edil di ği ni içe ren söz leş me) fıkhîaçıdanşuhususlarariayetedilmesigerektiğivurgulanmaktadır:1.Anlaşmanınşartları,ilgilitaraflarhakkındayeterlibilgi,taraflarınşer‘înitelikleri,haklarıveyükümlülükleribelirtilmelidir.2. Su kû ka kaynaklıkedecekakdintürüyazılmalıdır.
3.Akdinşartlarıverükünlerikapsaması,akdingereklilikleriyleçelişenvehükümlerineaykırıolanbirşartiçermemesiicap
eder. 4.İzahnâmedeşer‘îhükümlereuymanınveçıkarılansukûkuncevazınıteyitedecekbirheyetinbulunmasınıngerekliliğibelirtilmelidir.5. Su kûk sa hip le ri nin kâr durumunda kâra ortak olacakları,zarardurumundaisehisselerimiktarıncazararakatılacaklarıkaydedilmelidir.6. İzahnâmede,ihraçedecekolankuruluşunyatırımcılara(su kûk sa hip le ri ne)kasıtveyakusurhalleridışındasertifikanınnominaldeğerinivebellimiktardakârıgarantivetaahhütettiğiniiçerirherhangibirmaddebulunmamalıdır.Ancakilgilihükümlerdikkatealınmakşartıylabağımsızbirüçüncüşahıskarşılıksızolarakbunakefil/garantörolabilir.Ancakihraçedecekkuruluşunkasıtveyakusurhallerindekisorumluluklarınıtazminetmekmaksadıylayatırımcılaraaynîveyaşahsîteminatvermesicâizdir.7.Belirlibirkuruluşunalınmayansukûkusatınalmayıtaahhütetmesicâizdir.Budurumdayükümlülükbağlayıcıvaadeistinadengerçekleşir.Taahhüttebulunantarafınbuvaadkarşılığındabirücretalmasıcâizdeğildir.Sukûkyöneticisini,reelkârınbeklenendendüşükolmasıdurumundasukûksahiplerineborçvereceğinedairbiryükümlülükaltınasokanbiribareyeralmamalıdır.Ancakbudurumutelâfietmekiçinbirihtiyatfonu/İslâmîbirsigortafonuilânedilerekoluşturulabilir(el-Me£âyîrü’ş-şer£iyye, s. 
242-243; FaizsizBankacılıkStandartları, s. 
380-381; Ce lâl Dem mâğ, s. 92-93).

Su kûk Tür le ri.Bağlıbulunduğuakdevekullanımamacınagörefarklısukûktürlerimevcuttur:a)İcâreSukûku.İcâreakdinekonuolanaynvemenfaatleritedavüleelverişlimenkulkıymetedönüştürmeksuretiyleoluşturulansukûkçeşidiolupbunundafarklıtürlerivardır(el-Me£âyîrü’ş-şer£iy-

şartlarınamuhalefetolmadıkçasukûkunkıymetinitazminetmez.3. Su kû kun no-minaldeğeriyleitfâişleminetâbiolması
(sukûkunvadesinindolmasıveişleminkapa
tılması)câizolmayıpitfânınpiyasadeğeriveyaoesnadaanlaşılanfiyatüzerindenolmasıgerekir(bu na rağ men Hey’etü’l-
mu hâ se be ve’l-mü râ caa li’l-mü es sesâti’l-
İs lâ miy ye’nin Şu bat 2008’de ya yım la dı ğı 
bir ra po ra gö re ki ra cı nın no mi nal de ğer le 
ge ri alım ta ah hü dü câiz gö rül müş tür). 4. SukûkuntedavüleuygunluğunoktasındaMecmau’lfıkhi’lİslâmî’nin30numaralışukararınauyulmasıgerektiğibelirtilir:
a)Sukûkuoluşturanvarlıklarhenüzpa raisesarfakdihükümleriuygulanır.b) Murâbahasatışındaolduğugibivarlıklardeynedönüştüysesukûkuntedavülündedeynhükümlerigeçerliolur.Budurumdaancakborcunaynımiktardahavalesicâizdir.c)Eğermudârebemalıpara,deyn,malvemenfaatinkarışımıisesonikisininçoğunluktaolmasıdurumundabutürsukûkun,üzerindeanlaşılanfiyatagöretedavülücâizdir.AncaknakitvedeynçoğunluktaisetedavülhakkındabirsonrakiMecmau’lfıkhi’lİslâmîkararındaortayakonanşuhükümlereriayetedilir:
1.Menkulkıymetioluşturanvarlıklarparadanvedeyndenoluşuyorsabutürsukûkuntedavülüsarfveyaborcunsatımıhükümlerinetâbidir.2.Menkulkıymetioluşturanvarlıklarfizikîmal(ayn), men-faatveyahaklardanoluşuyorsaüzerindeanlaşılanfiyatlatedavülcâizdir.3. Men kul kıymetioluşturanvarlıklarbütünbunlarınkarışımıiseikidurumsözkonusudur:
a)Paranınvedeyninmetbû(asıl) ol ma-yaelverişlibirşeyincüzü(tâbii)olmasıvemenkulkıymetinmetbûunmülkiyetiniihtivaetmesi.Budurumdaparavedeyninvarlıklaraoranınabakılmaksızınmenkulkıymetintedavülücâizolur.b)Paranınvedeynintâbiolamayacakbirdurumdaolmasıyahutmenkulkıymetinmetbûunmülkiyetini içermemesi. Bu vaziyettetedavülhükümlerimenkulkıymetioluşturanvarlıklarınoranınagörebelirlenir.Menkulkıymetintemsilettiğiortaklıkve yaprojehenüzfiilenişlemeyebaşlamamışsayahuttasfiyesürecindeisemenkulkıymetioluşturanvarlıklarınoranınagörehükümverilir(ka rar nr. 188, md. 5). Her hâlükârdatedavülünsukûkihraçedentarafınkayıtlarınatesciligerekir.Ayrıcacevazhükmünüborçlarıntedavülüiçinbiryolvehileedinmemekicapeder(Me cel-

letüMecma£i’l-fıšhi’l-İslâmiyyi’d-düvelî, 
XIX/2, s. 1208-1209; Mec mau’l-fık hi’l-İs-
lâ mî, ka rar nr. 178).Mecmau’lfıkhi’lİs
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kiracısısukûkçıkarıpsukûksahipleri“müsâk¢”(sâhi bü’lamel)rolündeolabilirveya“sâhibü’lamel”sukûkçıkarıparazisahipleriyadakiracılarısukûksahibiolabilir.Taraflar,üzerindeanlaşılanoranagörehissealırlar(a.g.e., s. 239, 242).

i) Mugåre se Su kû ku.Mugårese(ağaç
dik me)akdiiçinçıkarılansukûktur.Budaikitürlüdür.Arazininsahipleriveyakiracılarısukûkçıkaranve“mugåris”lersukûksahibiyadatersiolabilir(a.g.e., s. 240, 
242).Müzâraa,müsâkåtvemugåresesukûklarıfarklısektörlerinbuüçsahadafaaliyetgösteriptarımalanındayatırımyapmalarınısağlar.Mevsimlikürünleriçindeuygundur.

k)VekâletYoluylaYapılanYatırımSu
kû ku.Yatırımiçinvekâletedayananortaklıkbelgeleridir.Sukûkçıkaranlaryatırımkonusundavekilvesukûksahiplerimüvekkilstatüsündedir.Sukûksahipleribelirlenenorandakâravezararaortakolurlar.Hertürlüsukûktabuuygulamadanyararlanılabilir.Farklıekonomikprojeleriçinçeşitlisektörlertarafındançıkarılabilir.Bazıçalışmalarda“enerjisukûku”(po

wer su kuk)tabirinerastlanmaktadır.Butürsukûk,meselâelektriküretenbirkuruluşunsukûkçıkarıpsukûksahiplerininbelirlibirimlerleelektriksatınalmasıylameydanagelir.Buişlemselem,istisnâ‘,icâreveyabunlarınkombinasyonuylayapılabilir(FinancialEngineering, s. 104; el-

Me£âyîrü’ş-şer£iyye, s. 239, 241).

l)MürekkepSukûk.Birdençokfarklısukûktüründenoluşansukûkmodelidir.İlkmürekkep(hybrid)sukûkİslâmKalkınmaBankasıtarafındançıkarılmıştır.Butürsukûktabirarayagetirilmesişer‘îaçıdansakıncalıakidlerinbirleştirilmemesi
ge re kir.Klasikfıkıhliteratüründekiakidçeşitlerinedayalıolarakçıkarılabilecekpekçoksukûkçeşidibulunmaktadır.Bunlardüşünceveamaçolarakbenzerbirtemeledayanmalarınarağmenakidlerinyapılarında,şartlarındaveikincilpiyasadatedavüleuygunolupolmamalarıbakımındanaralarındaönemlideğişikliklergörülebilmektedir.Uygulamaboyutundaisefıkhîitirazlarsözkonusuolmaktadır.Bunoktadasukûkun,modernakidlerinbazıözelliklerininyanısırakendinehasbazıniteliklertaşımasıdaetkiliolmuştur(su-
kûk çı kar ma iş le mi nin fıkhî ya pı sı için bk. 
M. Ab dül halîm Ömer, XIX/2, s. 973-979). Fıkhîbağlamdadilegetirilentemelitirazlarsukûkunmürekkepbiryapıdaolması,vaadunsuruiçermesi,vekâletakdininriskitamamenbirtarafayükleyecekşekilde

edilenparanınsahibidirler(el-Me£âyîrü’ş-
şer£iyye, s. 239, 241).Selemsukûkuuygu-lamaalanlarıaçısındanpetrol,gaz,tarımvehayvancılık sektörlerindekullanımauygundur.Devletbuyollagenelbütçeyivekalkınmaprojelerinidestekleyebilir.Meselâdevletüreticiveteslimedensıfatıylapetrolselemiçıkarırvebunaaitsukûku
hal ka sa tar. Her bir bel ge petrolün be lir li birmiktarınıtemsiledervebelirlivadelerdehakdoğurur.Sermayesukûkunsatılmasıylasağlanır.Projesonundadevletsukûksahiplerininvekiliolarakpetrolükabzedereksatarvekazanılanparayısukûksahiplerinedağıtır.Alışvesatışarasındakifarksukûksahiplerininkârıolur.
Se lem su kû kun da se lem ak di nin bü tün şartlarınariayetedilmesigerekir(Ce lâl 
Dem mâğ, s. 118-119).

f)İstisnâ‘Sukûku.Belirlibirşeyüretmekamacıylakaynaktoplamakiçinçıkarılaneşitdeğerdekibelgelerdir.Yapılanşey
(masnû‘)sukûksahiplerininmülkiyetindeolur.Sukûkuçıkaransâni‘(satıcı), su kûk sahipleriiseyapılmasıhedeflenenmalısatınalanlardır(müs tas ni‘). Su kû ka öde-nenparayapılanşeyinmasrafıdır.Sukûksahipleriyapılanşeyindesahibiolduklarıiçinsatıştanveeğeryapılırsaparalelistisnâ‘daneldeedilenmiktarüzerindehaksahibiolurlar.İstisnâ‘sukûkuheralandabüyükçaplıprojeleriçinuygundur.Uçak,gemi,gayrimenkul,makine,okul,fabrika,farklısanayikolları(gı da sa na yii vb.) gibialanlardakullanılmasımümkündür.Meselâbiranonimşirketistisnâ‘sukûkuçıkarırveilgilenenlerarzedilensukûkualırlar.Buşirketteklifedeceğikâroranıylaveuygunşartlarlayapılanşeyisatınalacağınıvaadeder(el-Me£âyîrü’ş-şer£iyye, s. 
239, 241; Ce lâl Dem mâğ, s. 114-115).

g) Mü zâ raa Su kû ku.Müzâraayadayananbirprojeninfinansmanıiçinçıkarılansukûktur.Sukûksahipleriçıkacakolan
ürün de be lir le nen oran da his se sa hi bi olurlar.Arazisahibiyadakiracısukûkçıkarabilir.Budurumdasukûksahipleri“müzâri‘”(sâhi bü’l-amel) ro lün de dir. Su-kûkuçıkaranmüzâri‘, topraksahiplerisukûkhissedarıolabilir.Herikidurumda
da su kûk sa hip le ri it ti fak edi len mik tar da kâralırlar(el-Me£âyîrü’ş-şer£iyye, s. 239, 
242).

h) Müsâkåt Su kû ku.Müsâkåt(ağaç su-
la ma)üzereyapılanbirprojeiçinçıkarılansukûktur.Meyveağaçlarınınsulanmasıvebakımıiçinçıkarılanbutürsukûktasukûksahibianlaşmadabelirtilenorandaürününsahibiolur.Budamüzâraadaolduğugibiikitürlüolabilir.Arazininsahibiyada

c)MüşârekeSukûku.Geliribirprojeningerçekleştirilmesinde,geliştirilmesindeveyaticarîbirfaaliyetinortaklıktemelindefinanseedilmesindekullanılmaküzereçıkarılaneşitdeğerdekifinansalbelgeleriifadeeder.Projeyadavarlıklarsukûksahiplerininhisselerioranındamülkiyetindeolur.Eğerkârsözkonusuolursasukûksahiplerikârdanpayalır.Ortaklardanbiriyadavekâletlebirbaşkasısukûkişlemleriniidareedebilir.İhraçmerciimüşâreke
ta lep eden ta raf, su kûk sa hip le ri ise or-taklar,yanikârıvezararıylasukûkkonusugirişimeortakolankişilerdir(a.g.e., s. 239, 
241).Müşârekesukûkusüreaçısındanikiçeşittir.Hissesenetlerigibiolandâimîmüşâreke sukûkunun vadesi projeyebağlıdır.Sukûksahiplerininortaklığıprojesonaerinceyekadardevameder.Geçicimüşârekesukûkuisebelirlibirzamanlasınırlıdır.Kârdağıtılırveprojetedrîcîbirşekildeeksilenmüşârekeişlemindekinebenzerbiçimdesonaerer.Kâravezararakatılmadaortaklıküzerinekurulubirsistemolanmüşârekesukûkuözelşirketleriçinuygundur.Meselâbirotobüsşirketibuşekildesukûkçıkarıpgelirdenpayverebilir.Butürsukûkliman,havaalanı,üniversitevb.inşaetmehususundaresmîmercileriçindeuygunbiraraçtır.Eksilenmüşârekesistemiyleuygulananyöntemin,vakıfarazisininsatımınıncâizolmamasısebebiyleözelliklevakıfmallarınınimarındakullanılmasımümkündür(Ce lâl 
Dem mâğ, s. 106-107).

d) Mu râ ba ha Su kû ku.Murâbahakonusumalalımınınfinansmanıiçinçıkarılaneşitdeğerdekibelgelerdir.Murâbahailealınanmalınmülkiyetisukûksahiplerineaitolur.Sukûkuçıkaranmercimalınsatıcısıvesukûksahiplerialıcılardır.Sukûkiçinödenenparaisesatınalmamaliyetidir.Sukûksahiplerimalınvesatıştaneldeedilengelirinsahibidir.Devletlerveşirketlerherhangibirticarîmalınfinansmanıiçinmurâbahasukûkuçıkarabilir.Sukûkçıkaranmakamalıcıolanmüşterilerinvekiliolur.Satınalmadansonrasatınalmayıvaadedenşirketebelirlenenkârlasatarlar.Murâbahasukûkununikincilpiyasadasatışıcâizdeğildir(el-Me£âyîrü’ş-şer£iyye, 
s. 239, 241; Ce lâl Dem mâğ, s. 117).

e) Se lem Su kû ku.Selemkonusumalınsermayesinitahsiliçinçıkarılaneşitdeğerdekifinansalbelgelerdir.Butürsu
kûkta se lem ko nu su mal su kûk sa hip le ri-neaitolur.Sukûkuçıkaranmakamselemmalınınsatıcısıvesukûksahiplerialıcılardır.Sukûkbedeliisesermayedir.Alıcılarsatıştanyada“paralelselem”denelde
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Øukûkü’l-İslâmiyye(et-tev rîš) ve ta¹ bî šå tü he’l-

mu£â½ıravetedâvülühâ”, Me cel le tü Mec ma£i’l-

fıšhi’l-İslâmiyyi’d-düvelî,XIX/2 (1434/2013), s. 
519-540; HüseyinHâmidHassân,“Øu kû kü’l-is-

tismâri’l-İslâmî”,a.e.,s. 541-635; AbdüssettârEbûGudde,“e½-Øukûkü’l-İslâmiyye(et-tev rîš) 
veta¹bîšåtühe’l-mu£â½ıravetedâvülühâ”,a.e.,
s. 675-732; FuâdMuhammedAhmedMuhaysin,
“e½-Øukûkü’l-İslâmiyye(et-tev rîš) ve ta¹ bî šå-

tühe’l-mu£â½ıravetedâvülühâ”,a.e.,XIX/2, s. 
841-945; M. Ab dül halîm Ömer, “e½-Øukûkü’l-İs-
lâmiyye(et-tev rîš)veta¹bîšåtühe’l-mu£â½ırave
tedâvülühâ”,a.e.,s. 947-982; M.Tak¢Osmânî,
“e½-Øukûkveta¹bîšåtühe’l-mu£â½ıra”,a.e.,s.
983-1002 (ma ka le nin İn gi liz ce çevi ri si için bk. 
Mu ham med Ta qi Us ma ni, “Su kuk and The ir Con-

tem po rary App li ca ti ons”, s. 1-15), http://www. 
kan tak ji.com/me dia/7747/f148.pdf. (13.01.2016); 
“el-Ar²ve’l-münâšaşave’l-šarâr”,a.e.,s. 1143-
1210; Mec mau’l-fık hi’l-İs lâ mî, ka rar nr. 178, 188, 
196 (http://www.fiq ha ca demy.org.sa/qra rat/in dex.
htm) (13.01.2016); “Øak”,Mv.F,XXVII, 46-49.
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SULTAN BÂHÛ

( سلطان باهو )

Sultân Muhammed Bâhû

b. Bâzîd Muhammed el-Kådirî

(ö. 1102/1691)

Hintaltkýtasýndayetiþmiþ
Kådirî þeyhi.

˜ ™

1039 (1630)yılındagünümüzdePakistansınırlarıiçindebulunanŞûrkût’ta(Shor-
kot)doğdu.Arabistan’danHindistan’agöçedipPencapeyaletininCang(Jhang)şehrineyerleşenbiraileyemensuptur.BâbürlüHükümdarıŞahCihanzamanındadevletgörevlisiolanbabasıBâzîdMuhammed,Şûrkûtbölgesindebazıarazilerkendisineiktâedilinceburayageldi.SultanBâhûilkeğitimineŞûrkût’tabaşladıysadadüzenlibirmedreseöğrenimigörmedi.AnnesinindeteşvikiyletasavvufayönelipHabîbullahKådirî’yeintisapetti.HabîbullahonuDelhi’ye kendi şeyhi PîrAbdurrahmanDihlevî’yegönderdi.SultanBâhûseyrüsülûkünüPîrAbdurrahman’ınyanındatamamlayıphilâfetaldı.ŞahCihan’ınoğullarındanEvrengzîb
ile 1059 (1649)ve1062 (1652)yıllarındaCang’dakiGermahârâcaKalesi’nde,birdefadahükümdarlığıdöneminde1668’deDelhi’degörüştü;eserlerindeonuhayırlaanmaktadır.EvrengzîbilekardeşiDârâŞükûharasındaçıkantahtmücadelesindeEvrengzîb’edahayakındurduvebirKådirîmüntesibiolanDârâŞükûh’taneserlerindehiçbahsetmedi.Budurum,kendiniSünnîveHanefîolaraktanıtanSultanBâhû’nunHintkültürüyletasavvufuyakınlaştırmayaçalışanDârâŞükûh’akarşıbirtepkisiola

mau’lfıkhi’lİslâmîyirmincidönemkararlarıarasındasukûkunkalkınmayakatkısağlaması,reelekonomikaktiviteleridesteklemesivekarşılıklıadaletisağlamasıaçısındandininitibarettiğitemelhedefle
ri (ma kå sıd) gerçekleştirmesi, işleminhiledenveşeklîliktenuzakolmasıvefaizlisenetlerdenyapıveişleyişbakımındanfarklıolmasıgerektiğinedairibarelerinyeralmasıbudurumabirörnektir.Ancakuygulamaaşamasındayanlışanlama,titizlikgöstermemeverekabetdüşüncesine sığınma gibi sebeplerle yanlışlıklargörülmektedir.Dolayısıylasukûkuncevazıylailgilisorularaverilecekcevaplarteorikesaslaraneölçüderiayetedildiğine,işleminayrıntılarınaveuygulamadatakipedeceğiseyregöredeğişebilmektedir.Busebeplehertürsukûkişlemiiçinaynıhükmünverilmesiisabetliolmayıptektekişlemleregörehükümbeyanedilmesidahadoğruolacaktır.

BİBLİYOGRAFYA:

FinancialEngineeringandIslamicContracts
(ed. Mu na war Iq bal – Ta ri qul lah Khan), New York 
2005, s. 104; MuhammadAyub, Understandin g 
IslamicFinance,West Sus sex 2007, s. 390; Mah-
mo ud A. al-Ga mal,IslamicFinance:Law,Econom-
ics, and Prac ti ce, Cam brid ge 2007, s. 185-186; KemalTevfîkHattâb,“e½-Øukûkü’l-isti¦mâriyye
el-İslâmiyyeve’t-te¼addiyâtü’l-mu£â½ıra”, Müßte-
merü’l-ma½ârifi’l-İslâmiyyebeyne’l-vâšı£ve’l-
meßmûl, Dü bey 2009, s. 1-32; Du bai Internationa l 
FinancialCentreSukukGuidebook,Du bai 2009 
(https://www.difc.ae/si tes/default/fi les/attac hed/
5712/6707/6429/is la mic.pdf) (13.01.2016); el-Me£â-
yîrü’ş-şer£iyye(Hey’etü’l-mu hâ se be ve’l-mü râ caa 
li’l-mü es sesâti’l-mâliy ye ti’l-İs lâ miy ye), Me nâ me 
1431/2010, s. 238, 239, 240-241, 242-243; 
Æarârâtvetav½iyyâtüMecma£i’l-fıšhi’l-İslâmiy-
yi’d-düvelî1406-1432/1985-2011(nşr. Ah med 
Ab dü lalîm Aliyû), Cid de 1432/2011, s. 437-439, 
ka rar nr. 137 (XV/3), s. 576-579, ka rar nr. 178 
(XIX/4); FaizsizBankacılıkStandartları (trc. 
Meh met Oda ba şı – İs hak Emin Ak te pe), İs tan bul 
2012, s. 380-381; CelâlDemmâğ,e½-Øukûkü’l-
İslâmiyyevedevruhâfi’t-tenmiyeti’l-išti½âdiy-
ye, Am man 2012; The Is la mic Debt Mar ket for 
SukukSecurities:TheTheoryandPracticeof
ProfitSharingInvestment(ed. Mo ha med Ariff 
v.dğr.), Chel ten ham-Mas sac hu setts 2012; Ve lîd HâlideşŞâycî–AbdullahYûsufelHaccî,“Øu kû-
kü’l-isti¦mâri’ş-şer£iyye”, el-Müßte me rü’l-£ilmî 
es-senevîer-râbi££aşerli’l-müßessesâti’l-mâliy-
yeel-İslâmiyye(Câmi atü’l-imârâti’l-Ara biy ye ti’l-
müt te hi de), s. 907-939 (http://slconf.ua eu.ac.ae/
prev_conf/2007/pro ce eding/20.swf) (13.01.2016); AbdüsselâmDâvûdelAbbâdî,“Senedâtü’l-mu-
šå ra ²a”,MecelletüMecma£i’l-fıšhi’l-İslâmî,IV/ 
3, Cid de 1408/1988, s. 1961-1991 (Mec mau’l-
fık hi’l-İs lâ mî, ka rar nr. V [4/80/88], a.e., s. 2159-
2165); AliMuhyiddinelKaradâğî,“Øukûkü’l-icâ-
re:ƒa½âßi½ühâveŠavâbi¹ühâ”, Me cel le tü Mec-
ma£i’l-fıšhi’l-İslâmî,XV/2, Cid de 1425/2004, s. 
175-252; AbdullahDurmuş,“Mo dern Bir Fi nan sal 
AraçOlarakSukûkveFıkhîAçıdanTahlîli”,İs-
lamHukukuAraştırmalarıDergisi,sy. 16, Kon-
ya 2010, s. 141-156; AhterZeytîAbdülazîz,“e½-
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