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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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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.
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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-

kullanılması,faizoranlarınınkriterkabuledilmesivefarklışekillerdeverilengarantilerleriskunsurununortadankaldırılmasındayoğunlaşmaktadır.Bazıaraştırmacılarsukûklardaişletmecilehineteşvikşartkoşma,yöneticininborçvermetaahhüdüvesukûkunnominaldeğerininödenmesininvaadedilmesigibihususlarınfıkıhaçısındancâizolmayacağınadikkatçekmekteveuygulamayadairciddieleştirilerdebulunmaktadır(eleş ti ri ler ve uya rı lar için 
bk. Mah mo ud A. al-Ga mal, s. 97-116; Ke-
mal Tev fîk Hattâb, s. 27; M. Tak¢ Os mâ nî, 
s. 985-1002).Sukûkuncevazıkonusundaciddişüphelerdoğuranbudurumşer‘îprensiplereuymanıngerekliliğinitekrar
gün de me ge tir mek te dir.Bugünİslâmülkelerininekonomikhayatındagelinennoktadaşuhususlaraişaretedilebilir:Gelişensukûkpiyasasınatalepgiderekartmaktadır.Müslümanülkelerinbirkısmındahukukîçerçeveninoluşturulamamasıyadaeksikkalması,malîpiyasalarınsınırlılığıvedayanışmasağlayacakaltyapıkurumlarınaihtiyaçduyulması,bualandaçalışacakyeterliinsankaynaklarınınazlığısukûkunyaygınlaşmasınınönündekiönemliengellerdir.Mevcutsukûkunekseriyetiniicâreveardındanmüşârekesukûkuoluşturmaktadır.Bununsebebibutürlerdemalîveidarîmasraflarınazlığıveriskinmâkuldüzeydeolmasıdır.Mevcutsukûkunekseriyetisabitgetiriliolupprojesonuçlarıylairtibatlıdeğildir(Ce lâl 
Dem mâğ, s. 262). Bu da su kûk me ka niz-masınınekonomikaçıdaneleştirilmesineyolaçmaktadır.Sukûkunişleyişiyle ilgili ikianabakışaçısınınvarlığındansözedilebilir.Olumlu
bir ka na ate sa hip olan la ra gö re su kû kun devreyesokulmasıfaizsizfinanssisteminingelişmesibakımındançokönemlibirimkândırvefaizsizfinanssektörününbüyümesiiçinönemlibirfırsattır.Bukadariyimserolmayanikincigörüşsahipleriisesukûkmekanizmasınınfaizlitahvil,bonovb.ninbirkopyasıolduğunudüşünmekteveorijinalliktenuzakolanbuişlemlerinpekçoksakıncaiçerdiğiniilerisürmektedir.Bubağlamdasukûkunküçüksermayesahiplerininyatırımyapmasınaimkânsağlayıpsağlamayacağıvebüyüksermayesahiplerinintekelindeşeklîbirişlemolupolmayacağınıncevabıhenüznetleşmemiştir.Faizsizfinanssektöründeteorivepratikarasındakiçatlaklarsektörünimajınavegidişatınazararvermektedir.Teorideprensipleringenellikledoğrubirşekildeortayakonulduğugörülmektedir.Mec
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lanmanınintikamınıalmakiçinkabilelerinebaskındüzenler,kabilehalkıonlardanbirtürlükurtulamazdı.Su‘lûklergenellikle
top lum da hor gö rü len kö le ler le hür olan babalarınınnesebinealmadığı,zenciannedendoğmasiyahîlerdenmeydanagelirdi.Kimizamanbirkaçıbirleşerekçeteoluştururdu.Toplumbukişileriaşağıladığı,onlarıgelenekvetörelerekarşıgelmişkimselerdiyekabulettiğiiçinöldürülmesi
ge re ken (kan la rı he der edil miş) kim seler olarakgörürdü.Budurumsu‘lûkleridahaçokazdıransebeplerinbaşındagelir.Birkısmıdakabilesultasınınkabileninbirgrupbireyineuyguladığızulüm,hakgasbıgibiyolsuzluklarakarşıçıkıpisyanetmişkimselerdi.Su‘lûklersonderecehızlıkoşmaları,hücum,yağmavebaskındaşiddetgöstermelerisebebiyle“zü’bân,zü’bânü’l
Arab” (kurt lar)olarakdaanılırdı.Ayrıcahızlıkoşaraktehlikedenkurtulmalarıdolayısıylabunlara“receliyyûn”adıdaverilmiştir.Kendilerininkoşmaesnasındakihızlarıdarbımeselhalinegelmiş,“a‘dâmine’şŞenferâ,a‘dâmine’sSüleyk”(Şenferâ’dan,
Süleyk’tendahahızlı) denilmiştir.Açlıktanveöldürülmektenkurtulmakiçinyegânedayanaklarıbedenvebacakgüçleriylesilâhlarıveçetearkadaşlarıydı.EbûHırâş’ınkoşudaatlarıgeçtiği(Ebü’l-Fe rec 
el-İs fa hâ nî, XXI, 571),TeebbetaŞerran’ıngözünekestirdiğiceylanıkoşupyakaladığı
(a.g.e., XVI II, 210), ken di le ri ne ku ru lan tu-zaklardansüratlerisayesindekurtuldukları(a.g.e., XXI, 56 vd.)kaydedilir.Su‘lûklerhızlıkoşarakkurtulmayısavaşvecesaretetercihettikleribirtürkahramanlıkşeklindegörür,şiirlerindebuözellikleriyleövünürdü.Buaradaatlıolarakbaskınyapanlarıdavardı.Urveb.Verd,ŞenferâveSüleykb.Süleke’ninbaskınatlarıvardı
(Tâcü’l-£arûs, “krml” md., Ebû Ali el-Kålî, 
¬ey lü’l-Emâlî, s. 188; Şen ferâ, I, 40).Su‘lûkhareketiCâhiliyedevrindeortayaçıkmış,erkenİslâmveEmevîdevirleriyleAbbâsîdevrininilkzamanlarınakadaruzanmıştır.BenîHüzeylveBenîFehmgibibazıkabilelerbütünfertleriylesu‘lûktaifesindendi.Su‘lûkleregörekılıçvemızraklamal
elde et mek di len mek ten da ha onur lu bir harekettir.BaskınveyağmaylaelegeçirilenmalıcimrilikyüzündenhakkıödenmemişmalolarakgördüklerindenAllah’ınbuhakkınödenmesindekendilerinibirsebepkıldığınıbelirtirlerdi.Özelliklehedefleriolancimrizenginlereaitmallarıonlariçinfazlalık,kendileri içinihtiyaçkabulettiklerindenrızaileverilmediğitakdirdesahibinikatletmedesakıncagörmezlerdi.Yoksul,zayıfveâcizsu‘lûkleriyaptığı

cümesiylebirlikteDivanofBahuadıylayayımlanmıştır(bas kı ye ri yok, 2010).
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Söz lük te su‘lûk (ço ğu lu saâlîk)“yoksul”demektir.Kelime“devenintüydökmesi”anlamınagelente sa‘lük tentüretilmiştir.
Sa‘le kede“insanımalındanayıranveonusemirmişzenginlerarasındazayıfvecılızkonumadüşürenyoksulluk”demektir.Su‘lûkünterimanlamı,“kendikabilesindenayrılanveyadiyetbedellerinikabilesineyüklediğicinayetlerininçokluğuyüzündenailesiveaşiretitarafındandışlanan,öldürmeyi,yolkesmeyi,talanı,çapulvebaskınımeslekedinen,vahşilerpostunabürünenkimse”şeklindedir.Su‘lûkleeşveyayakınanlamdakullanılanbirçokkelimemevcuttur:Zü’bân (kurt lar), hu leâ’ 
(ter ke dil miş ler), şüttâr (kö tü lük yapmak-
tan zevk alan lar), füt tâk (meşrû niza ma 
baş kal dı ran lar), lü sûs (hır sız lar), şüzzâz 
(mar ji nal ler, dış lan mış lar), ayyârûn (ba-
şıboş do la şan lar)gibi.Câhiliyedevrindeailesiveaşiretitarafındanterkedilen,kabiletörelerineuymayan,aşılmazçöllerdevesarpdağlardaeşkıyalıkyapan,baskınlarlakervansoyarak,yolkeserekhayatınısürdüren,daimatakipedilen,yakalandıklarıtakdirdederhalcezalandırılanbirâsitaifesimevcuttu.Bunlarınçoğuaynızamandabirincisınıfşairdi.Şenferâ,TeebbetaŞerranveUrveb.Verdbuniteliğitaşıyanlardandı.Bukişilerçoğunlukladış

rakdüşünülebilir.1Cemâziyelâhir1102 
(2 Mart 1691)tarihindevefatedenSultanBâhû,ŞûrkûtyakınlarındaÇinâbnehrikenarındakiKâhercenânköyündedefnedildi.Nehrinzamanzamantaşmasıüzerinemezarıbirkaçdefabaşkayerlerenakledildi.TürbesibugünŞûrkût’unGarhMaharajakasabasındadır.ÇoksayıdahalifeyetiştirenveesertelifedenSultanBâhû’yadairenönemlikaynakSultanHâmidadlıbir
mü el li fin Menâšıb-ıSul¹ânî’sidir.HenüzyazmahalindebulunaneserinUrducatercümesiyayımlanmıştır.SultanBâhûvahdetivücûddüşüncesinibenimsemiş,mânevîeğitimmetoduolarakkabulettiğiesmâihüsnâyıokuma,Allah’ıveHz.Muhammed’idüşünme,kabirlerdeKur’anveezanokuyarakoradayatankişilerinruhaniyetindenfeyizalmagibikonularaeserlerindesıkçayervermiştir.Hz.Âdem’denöncedeinsanlarınyaşadığınıdüşünenSultanBâhûsonÂdem’denönce15.001Âdemgeçtiğini,sonÂdemileHz.Peygamberarasında5979yılbulunduğunu,kıyametinde50.000yılsonrakopacağınıiddiaetmiştir.HakTeâlâkendinigöstermekvetanınmakisteyincenurundanHz.Peygamber’innurunuyaratmış,böylece lâhût mertebesinden ceberûtmertebesinetecellivenüzûletmiş,ora-dandaisimvesıfatlarıylamelekûtvenâsûtâlemlerindekendinigöstermiştir.BudurumutersdönmüşbirağacabenzetenSultanBâhû’yagörelâhûtkök,ceberûtdal,melekûtyaprakvenâsûtmeyvegi
bi dir.Farsça140civarındaeserkalemealdığısöylenenSultanBâhû’nunotuzkadareserigünümüzeulaşmıştır.Bueserler,SeyyidEmîrHanNiyâzîtarafındanyapılanUrducaçevirileriylebirlikte2009’danitibarenLahor’dayayımlanmayabaşlanmıştır.Bilinenbaşlıcaeserlerişunlardır:Esrâr-ı
Æådirî,Emîrü’l-kevneyn,EvrengŞâhî,
Tevfîšu’l-hidâyet,Tî³-iBirehne,Câ-
mi£u’l-esrâr,¥üccetü’l-esrâr,Dîdâr-
baÅş,Dîvân-ıBâhû,Risâle-iRû¼î,Sul-
¹ânü’l-vehm,Şemsü’l-£ârifîn,£Ašl-ıBî-
dâr,£Aynü’l-£ârifîn,£Aynü’l-fašr,Fa²-
lü’l-lišåß,Æurb-iDîdâr,Keşfü’l-esrâr,
Kilîdü’t-tev¼îd(sa g¢r),Kilîdü’t-tev¼îd
(ke bîr),Kilîd-iCennet,Gencü’l-esrâr,
Mücâlesetü’n-nebî,Mu¼abbetü’l-es-
râr,Mu¼kimü’l-fušarâß,Mi¼akkü’l-fu-
šarâß(sa g¢r),Mi¼akkü’l-fušarâß(ke bîr),
Miftâ¼u’l-£ârifîn,Nûrü’l-hüdâ(sa g¢r),
Nûrü’l-hüdâ(ke bîr).SultanBâhû’nunayrıcaPencaplehçesindeşiirlerivardır.Farsçadivanı,AhmedSaîdHemedânî’nin
(Ah mad Sa eed Ha ma da ni)İngilizceter


