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aydınları üzerinde etkili olmuş, gençlerin 
dini inançlarını sarsacağından kaygı du
yulmuştur (Adıvar. s. 411-412). Eserde in
sana ait bütün olguların materyalist tarz
da açıklanabileceği, var oluşun madde 
ve kuwetten ibaret bulunduğu , madde, 
kuwet ve hareketin ebedlolduğu, düşün
me gibi zihinsel etkinliklerin, zihin ve ruh 
gibi fizik ötesi sayılan varlıkların organiz
manın fonksiyonlarından başka bir şey ol
madığı ileri sürülmüştür. Bu yaklaşımın 
mantık! sonucu olarak Tanrı, yaratılış, din 
ve hür irade gibi kavramlar kökten red- . 
dedilmektedir. Büchner'in inkarcılığı. 
"Şahsi. fevkalade muktedir, tabiatın halı
kı, müdiri ve muhafızı olmak üzere bir Al
lah'ın vücudu fikri büyük bir hatadan 
başka bir şey değildir" ifadesinde yer al
dığı gibi(Madde ve Kuvvet, lll, 578) kesin 
ve radikaldir. Materyalist akımın Yeni 
Kantçı tarihçisi Lange eserin özgün olma
dığı kanısında olup Büchner'in İngiltere 
ve Fransa'da bir filozof gibi algılanmasını 
eserin halk için kaleme alınmış. açık ve 
anlaşılır bir metin oluşuna bağlamakta
dır. Alman felsefe çevreleri de Büchner'i 
özellikle kalem tartışmaları yapmaktan 
hoşlanan popüler bir yazar olarak gör
müşlerdir (Materyalizmin Tarihi, ll, 93, 
95-96) . 

İsmail Fenni'yi Madde ve Kuvvet' e 
reddiye yazmaya sevkeden amil, gençli
ğinde bazı arkadaşlarının Büchner'in ki
tabını okuyarak dini inançları konusunda 
kuşkuya düştüklerini görmüş olmasıdır 

(MaddiyyQn Mezhebinin izmihUW, s. 25-
26). Yedi bölümden oluşan eserin ilk iki 
bölümünde Tanrı ve ruh meselesi ince
lenmekte, Tanrı'nın kanıtlanması konu
sunda gaiyyet fikri ön plana çıkarılmak
tadır. Üçüncü bölümü vahdet-i vücGd 
doktrini hakkındaki değerlendirmeler 
oluşturmaktadır. Dördüncü bölümde mü
ellif, Batılı filozof ve bilim adamlarının fı
kirlerine dayanarak temel tezlerini des- · 
teklerneyi sürdürmektedir. Madde ve 
Kuvvet'in doğrudan doğruya ele alındığı 
beşinci bölümde İsmail Fenni, kitabın 
1884 tarihli Fransızca baskısından aktar
malarda bulunarak tenkitler yapmakta, 
son iki bölümde ise Ernst Haeckel ile 
August Comte'un fikirlerini eleştirmek
tedir. 

Müellifin yöntemi materyalizme karşı 
modern bilimi, pozitivizme karşı akıl ve 
vicdanı koymaktır. Yönlendirici fikir ise 
materyalist felsefenin kendini deneysel 
bilimle temellendirme iddiasının bizzat 
bilimin yöntem ve sınırlarını ihlal anlamı 
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taşıdığı. bu bakımdan aslında maddeci 
bir dogmatizmden (maddiyye-i lkaniyye) 
başka bir şey olmadığıdır ( a.g.e., s. 389-
391 ). Modern bilimsel veriler, madde
enerji dönüşümü kavramını ön plana çı
kararak materyalizmin madde ve kuwe
tin ebedlliği hakkındaki temel kabul
lerini sarsacak olan radyoaktivite olgusu 
türünden verilerdir. Müellif bu konuda 
çoğunlukla Gustave le Bon'a dayanmak
ta; Charles Richet, Paul Janet, Camille 
Flammarion, Oliver Lodge gibi modern 
düşünür ve bilim adamlarının düşünce
lerine de özellikle materyalistlerin me
tafizik bir kavram sayarak reddettik
leri gayelilik fikrinin kanıtlanmasında 
başvurmaktadır. İsmail Fenni, Tanrı'
nın ispatı konusunda modern felsefenin 
yanı sıra klasik İslam düşünce gelene
ğine de dayanmıştır. Bu arada onun dü
şünce dünyasında merkezi bir yer tutan 
vahdet-i vücQd metafiziği. maddenin 
araştırılmasında modern bilimin kaydet
tiği gelişmelerce desteklenen bir doktrin 
olarak ortaya konmaktadır. Böylece mü
ellif, yabancı bilim ve felsefe kitaplarını 
okuyar ak din hakkında şüpheye düşenle
re İslam geleneğine dayalı bir alternatif 
sunduğu kanısındadır (a.g.e., s. 297. 307-
308) . Gayri cismanl bir cevher olarak ru
hun varlığını ve ölümsüzlüğünü temel
lendirme gayreti içinde neredeyse bütün 
İslam ve Batı felsefesi özetienirken pa
ranormal psikolojiyi ilgilendiren olayların 
problemle ilgili yeni kanıtlar sağlamak 
üzere ciddiye alındığı görülmektedir. İs
mail Fenni bu kanıtlar konusunda Pierre 
Janet, Emile Boirac, Albert de Rochas 
gibi Batılı düşünür ve bilim adamlarının 
fikirlerinden destek almaktadır. 

İsmail Fenni'nin eserindeki felsefi eleş
tiriler yeri geldikçe konuyla bağlantılı 
akımlara da yönelmektedir. Bunların ba
şında Kant'ın, Tanrı'nın varlığını kanıtla

manın imkansızlığını ileri süren görüşleri 
gelmektedir. Müellif bu konuda Fransız 
fılozofu Charles Renouvier'in düşüncele
rinden hareketle Kant kritisizminin an
lamsız bir şüpheciliğe ve agnostisizme 
düştüğünü ileri sürmektedir (a.g.e., s. 
28). Ayrıca Lamarck, Charles Darwin ve 
Herbert Spencer'in evrende bir gayenin 
varlığını reddeden evrimci felsefelerine 
de eleştiriler yöneltınektedir (a.g.e., s. 77-

1 16). Bu arada panteizm ve vahdet-i vü
cQd doktrini arasındaki temel farklar da 
ele alınmıştır. Ancak müellif. Oliver Lod
ge'un "pek yüksek panteizm" olarak ad
landırdığı bir görüşü vahdet-i vücudun 
Batı bilim çevreleri tarafından kabulüne 

bir işaret saymaktadır (a.g.e., s. 30ı). 
Comte'un pozitivizmi ise bilimi pozitif 
verilerle sınırlandırmasıyla dikkate alın
makta, fakat onun din ve metafiziği ta
rihin mezarlığına görnıneye çalışmakla 
büyük bir yanılgıya düştüğü vurgulan
maktadır. İsmail Fenni'ye göre materya
listlerin hatası pozitif yöntemin sınırlarını 
zorlayarak metafizik konuları çözmeye 
çalışmaları , pozitivistlerin hatası ise bu 
sınırları aşma endişesiyle metafizik ve 
dini meseleleri araştırınayı büsbütün ter
ketmeleridir (a.g.e., s. 678-679). 

Hilmi Ziya Ülken'in değerlendirmesine 
göre Maddiyyun Mezhebinin İzmihld
li. daha önce aynı konuda Şehbenderza
de Filibeli Ahmed Hilmi'nin yazdığı Hu
zur-ı Akl ü Fende Maddiyyun Meslek-i 
Dalô.leti adlı eserden (İstanbul ı 333) 
daha ölçülü ve daha kuwetlidir. Kitap İs
tanbul'da basılmış (ı 928). Abdülhalim 
Kılıçsoy tarafından Materyalizmin İflô.sı 
ve İslô.m adıyla sadeleştirilerek tekrar 
yayımlanmıştır (İstanbul ı 996). 
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Sözlükte "bir yerde ikamet etmek, yer
leşmek" anlamına gelen adn kökünden 
türemiş mekan ismi olan ma'den (ma'
din) "bir şeyin kökünün bulunduğu yer, 
merkez, ocak" demektir. Örfi kullanımda 
ise yer altında bulunan ve topraktan ayrı 
olarak ekonomik değer taşıyan madde
leri veya böyle maddeler içeren yeri (ma
den ocağın ı 1 yatağını) ifade eder. 

Madenler mülkiyet, işletme ve vergi
lendirme açısından tabi olacağı hukuki 
statüyü belirlemek amacıyla fıkıh ilim da
lında ele alınmış. genel prensiplerden ve 
uygulamadan edinilen tecrübelerden ha
reketle düzenleyici nitelikte bazı hüküm 



ve öneriler getirilmiştir. Bunlarda şüphe

siz fakihlerin gözlem ve tecrübe birikim
leri kadar yer altı zenginliklerinin o günkü 
anlam ve öneminin günümüze nisbette 
hayli farklı olmasının ve konunun özel 
hukuk prensipleri dahilinde çözümlenile
bilir oluşunun da etkisi vardır. Öte yan
dan m adenler tabii zenginlik oluşu , işlet

me teknolojisi. maden sanatları gibi açı
lardan da İslam coğrafya ve medeniyeti
nin farklı alanlarına konu olmuştur. 

Klasik dönem İslam hukukçularının ma
den tanımları oldukça kapsamlıdır. Hane
fi fakihlerinden Kasani madeni "Allah'ın 
arzı yaratırken onda halkettiği mal'' (Be
da'i', ıı. 65). İbnü'l - Hümam kelimenin 
kök anlamıyla bağını vurgulayarak "Al
lah'ın arzı yaratırken onda terkip ettiği 
müstekar cüzler" (Fetl).u'L-kadlr, ll . 178) 
şeklinde tanımlar. Fukahadan bir kısmı. 
yer altında gömülü veya su altında batık 

olarak bulunan ve fıkıhta "rikaz" denilen, 
altın ve gümüş gibi kıymetli metallerden 
yapılmış eşya ve sikkelerden oluşan de
finelerin de maden statüsünde olduğu
nu ileri sürmüştür. Bunlar arasında EbG 
Hanife, Süfyan es-Sevrl. Evzai ve Ca'fer 
es-Sadık sayılabilir. Bu fakihlerin görüş
lerini, rikazın madenler gibi beşte bir ver
giye tabi olduğunu belirten hadise (el-Mu

uana', "Zekat", 9; Buhar!, "Zekat", 66; 
Müslim, "I::Iudüd", 45-46) dayandırdıkları 
rivayet edilir. İmam Malik ve Şafii ise ma
denle rikazı ayırır. İki grup arasındaki gö
rüş ayrılığı vergilendirme oran larının aynı 

veya farklı olması gerektiği görüşünden 

kaynaklanmaktadır. Fakihler. değerli taş

ların vergiye tabi olmadığını beyan eden 
hadisten hareketle (Abdullah b. Yusuf ez
Zeylal, Il, 382-383) bunlarınmaden statü
sünde kabul edilmeyeceğinde hemfikir
dir. 

Madenierin mülkiyeti ve işletilmesiyle 
ilgili olarak Hz. Peygamber'den gelen ri
vayetlerden biri onun Me'rib tuzlasına dair 
uygulamasıdır. Rivayete göre ResGl-i Ek
rem, Me'rib arazisini Ebyaz b, Hammal 
el-Müzenl'ye ikta etmiş, fakat Akra' b. 
Habis et-Temlml'nin, "Ya ResGlellah! Ona 
kendi kendini bir akarsu gibi yenileyen 
bir tuz madeni ikta ettiniz" demesi üzeri
ne iktadan rücu etmiştir ( ibn Ma ce, "Rü
hGn", 17; Ebu Davüd, "İmare", 36; Tirmizi. 
"AJ:ıkam", 39; Ebu Ubeyd Kasım b. Sel
lam. s. 358) Madenlerle ilgili ietihadlarda, 
Hz. Peygamber tarafından Kabeliye altın 
madenierinin Bilal b. Haris'e ikta edilmiş 
olması da delil olarak kullanılır (Ebu Da
vud. "İmare", 36). Yine ResGl-i Ekrem'den 

su. otlak ve ateşin kamunun ortak malı 
olduğu, taşların zekata tabi bulunmadığı 

rivayetleri madenlerle ilgili ictihadların 
kaynağını oluşturur ( Maverdl, s. ı 78; Ab
dullah b. Yusuf ez-Zeylat, ll, 282-283 ). 

Fakihler, madenieri mülkiyet ve vergi
lendirme problemini çözmeye yardımcı 
olması için açık ve gizli madenler, sıvı ve 
katı m adenler şeklinde bazı tasniflere ta
bi tutarlar. Klasik fıkıh doktrininde açık 
m adenler "yüzeyde veya yüzeye yakın. iş
letilmesi kolay, herkesin ihtiyaç duyduğu 
ve istifade edebileceği madenler" olarak 
tanımlanmıştır (Şafii. ıv. 42; Maverdl, s. 
197; Ebu Ya'la ei-Ferra, s. ı ı 2; ibn Kuda
me, VI, ı 56; M. Cevad Mağniye, V. 55) 
Çağdaş İslam iktisatçılarından Muham
med Bakır es-Sadr açık madenieri yapısı 
itibariyle taş ve toprakla karışık halde bu
lunmayan, açığa çıkarılması için ayrıca 
izabe ve tasfiye gibi ameliyelere gerek 
duyulmayan madenler olarak kabul eder 
(islam Ekonomi Doktrini, s. 465 ). Kaynak
ların çoğunda gizli madenler "özü ancak 
emek sarfedilerek bir ameliye ile elde 
edilebilen madenler" diye tanımlanmıştır. 
Maverdi onu "yerin derinliklerinde bulu
nan ve çıkarılmak için hafriyat gerektiren 
madenler" olarak tarif eder ( el-AI).kamü 's
sultan iyye, s. ı 97- ı 98). Bunlara altın. gü
müş. bakır. demir ve kurşun gibi maden
Ier örnek gösterilmiştir. 

Hanefi fakihleri madenieri sıvı ve katı 
olarak ikinci bir ayınma tabi tutmuşlar
dır. Petrol ve ziftin sıvı madenler katego
risine girdiğinde ittifak vardır. Civanın 
katı mı sıvı mı olduğu konusunda ihtilaf 
edilmiştir (Serahsl. ll, 2 ı ı; Kasanl, ll, 67; 
ibnü'I-Hümam, ll, ı 79, 185). Katı maden
ler de kendi içinde eritilebilen ve eritile
meyenler olmak üzere ayrıca tasnif edil
miştir. Eritilebilen katı madeni er ısıya ma
ruz bırakıldığında eriyen ve cevheri ancak 
bu şekilde ayrıştırılabilen madenlerdir; 
demir. bakır, kurşun örneğinde olduğu 
gibi. Eritilemeyen katı madenler ise ısıya 
maruz bırakılınca fiziksel ve kimyasal ya
pısı değişen. bu sebeple eritilmeye uygun 
olmayan madenlerdir. El mas. yakut, züm
rüt gibi kıymetli taşlarla mermer ve gra
nit gibi sınai değeri olan taşlar eritileme
yen madenlerdendir. Bu ayırım Hz. Pey
gamber'den, "Taşlar vergiye tabi değil 

dir" şeklinde rivayet edilen hadisle te
mellendirilmiştir (Abdu llah b. Yusuf ez
Zeylal, ll, 282-283). 

a) Mülkiyeti ve işletilmesi. Madenierin 
mülkiyeti meselesi. madenierin veya için
de maden bulunan arazilerin iktaı konu-
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suyla bağlantılı bir husustur. ikta, devle
tin tasarrufu altındaki arazinin mülkiyet 
veya menfaatini kişilere tahsis etmesi 
demek olup tabiat kaynakları üzerinde 
verimlilik için iş gücü paylaştırması yön
temlerinden biridir. Kendisine maden ve
ya arazi ikta edilen kişilerin madenin veya 
arazinin mülkiyetini değil sadece işletme 
hakkını , bir anlamda intifa hakkını kazan
mış olacağı Hulefa-yi Raşidln dönemin
den itibaren benimsenmiş bir görüştür. 
Kaynakların verdiği bilgiye göre ResGl-i 
Ekrem tarafından Bilal b. Haris'e ikta 
edilen Ka beliye arazisinin ve altın maden
Ierinin işletilemeyen kısmını Hz. ömer 
hilafeti döneminde Bilal'den geri alarak 
başkalarına ikta etmiş ve Bilal'in itirazını 
dinlememiştir (Ebu Yusuf, s. 62; EbG 
Ubeyd Kasım b. Sellam. s. 368; İbn Kuda
me. VI. 165). Yine Hz. Ömer ResGlullah'ın 
ikta ettiği, fakat zilyetlerince işletileme
yen arazileri alarak bunları ihya edenlere 
vermenin doğru olacağını. fakat Hz. Pey
gamber' e saygısından dolayı bunu yap
madığını belirtmiştir (Ebu Yusuf, s. 61; 
Yahya b. Adem, s. 86-87; Ebu Ubeyd Ka
sım b. Se l lam . s. 366; diğer örnekler için 
bk. Ebu Ubeyd Kas ım b. Se llam, s. 350-
371; Heyseml, VI, 8). Fakihler, bu deliller
den hareketle işletilemeyen madenierin 
ikta ile mülkiyetinin kazanılamayacağı so
nucuna varmıştır. 

Öte yandan fakihler madenierde iktaın 
cevazını maden türüne göre de tartışır. 
Çoğunluk açık madenierin ikta edilerne
yeceği fikrinde iken azınlık böyle bir ayı
rım yapmaksızın madenierin iktaını ku
ral olarak caiz görmez. Çoğunluk, görüş
lerini ResGl-i Ekrem'in ikta ettiği Me'rib 
arazisinde kendi kendini sürekli yenile
yen bir tuz madeninin bulunduğu itirazı 
üzerine iktaı geri almış olmasına dayan
dırır. Devlet başkanı bu tür madenieri ik
ta etmiş olsa bile bu ikta hukuki bakım
dan muteber sayılmaz (Maverdl, s. 197-
198: İbn Kudame. VI, 156: ibn Abidln, VI, 
434). Fukahanın açık madenierin özel ki
şilere ikta edilerneyeceği hükmü devle
tin bu madenierden yararlanmayı önle
yeceği veya onları denetlerneyeceği de
ğil, sınırlı bir kesim ve bölge halkı yerine 
toplumun bütün fertlerinin yararlanma
sına yol açacak bir işletme statüsü getir
mesinin gerektiği anlamını taşır. Nitekim 
Hz. Peygamber Husayn b. Müşmit'e su 
ikta etmiş. fakat bu sudan başkalarının 
yararlanmasına engel olmamasını tem
bih etmiştir (Kasant, vı. 194) Cahiliye dö
neminde, ResGl-i Ekrem zamanında ve 
daha sonraki devirlerde sözü edilen Me'-
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rib tuz yataklarından büyük şehirlere tuz 
nakliyatı yaparak geçinen bir tacirler sı
nıfı mevcuttu(Cevad Ali, VI. 522-523) . Bu 
madenler rezerv olarak mülkiyete mevzu 
olmazsa da yataktan istihsal edildikten 
sonra özel mülk sayılır. Mülkiyetin sağla
dığı bütün haklar bu madenler üzerinde · 
ancak bundan sonra kullanılabilir. 

İster derinde bulunan. ister cevheri el
de etmek için izabe ve tasfiyeye gerek 
duyulan gizli madenler sahipsiz arazide 
dahi bulunsa ikta veya imar edilmek su
retiyle özel işletmelere bırakılabilir. Zira 
bu madenler istifade edilebilmek için üze
rinde emek harcamayı gerektirir. işlet
meye açınamakla veya özel kişilerin işlet
mesine izin vermemekle toplumun men
faati korunmuş olmaz (İbn Kudame. VI, 
156; Lokkegaard, s. 51 ). Gizli madenierin 
özel işletmeye bırakllabileceği hükmü on
ların arazinin bir cüzü olarak kabul edil
miş olmasıyla da alakalıdır (İbn Kudame, 
VI, 158) 

Madenieri katı ve sıvı olarak tasnife ta
bi tutan Hanefi fakihlerine göre sıvı ma
denler suya kıyas edilir ve sulara uygula
nan statü aynen bu madeniere de uygu
lanır. Bu görüşe göre yüzeydeki sıvı ma
denler toplumun ortak malıdır ; herkes 
bunlardan faydalanma hakkına sahip
tir. Bu madenler ihya veya ikta edilmek 
suretiyle mülkiyet altına alınamaz. Esa
sen kamu otoritesinin bu madenieri 
ikta etme yetkisi de yoktur (Serahs!, II , 
2 ı 2). Diğer mezheplere göre derindeki 
sıvı madenierden yararlanılabilmesi için 
hafriyat, izabe ve rafine edilmeye gerek 
bulunduğundan bu madenler diğer gizli 
madenler kategorisinde kabul edilmiştir. 

Bu görüş açısından derindeki sıvı maden
ler özel işletmelere bırakıla bilir. İmam Şa
fil'ye göre izabe, tasfiye ve rafine edilmesi 
gereken yüzeydeki madenler bile özel ki
şilere ikta edilebilir ( Şa fil , ıv, 42-43) . 

imam Şafii, iktaı caiz olmayan açık ma
denler işletilmesi için birtakım işlemlere 
ihtiyaç gösteriyorsa, mesela kullanılabi
lir duruma getirilmesi için karışım halin
de bulunduğu şeylerden tasfiye edilmesi 
gerekiyorsa, kamu otoritesinin genellikle 
açık m adenler statüsüne giren bu evsaf
taki madenieri uygun kişilere ikta edebi
leceği görüşündedir (a.g .e., IV, 42-43) . Zi
ra sözü edilen madenler bu haliyle gizli 
madeniere benzemektedir. İkta edilmiş 
olmaları toplumun istifadesini engelle
memekte, üstelik faydalanılamayan bir 
tabii servet işletHip fertlerin hizmetine 
sunulmaktadır. 
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Klasik dönem fakihlerinin çoğunluğu 
madenierin bulunduğu araziye tabi oldu
ğu, ona sahip olanın madene de sahip ola
cağı görüşündedir. Bir şahsın m ülkü olan 
arazide yer alan madenler arazinin cüzü 
sayılarak arazi sahibinin m ülkü kabul edil
miştir ( Kasan!, VI, 194) Bu görüşe göre 
mülk arazideki madenler başkalarına ikta 
edilemez. Bir maden yatağını içinde ba
rındıran arazinin malikinin o madene de 
sahip olması ilke olarak kabul edilebilirse 
de o madenin işletilmesi toplum yararı 
için vazgeçilmez bir önem taşıyorsa arazi 
sahibinin sadece öncelikli işletme hakkı
na sahip olduğu. maliki tarafından işletil
meyen madenierin istimlak edilerek veya 
tazminat ödenerek ya da elde edilen ma
den gelirinin belli bir oranı arazi sahibine 
verilerek malikin hukukunu koruyan bir 
yöntemle özel veya tüzel kişilerce işletil
mesinin yolunun açılması gerektiği anla
şılmaktadır. Fakihler arasında azınlıktaki 
diğer bir görüşe göre ise maden araziye 
tabi sayılmaz. arazi sahibi maden üzerin
de mülkiy~t iddia edemez (İbn Kudame, 
VI, ı 58) . Bu konuda bir ayırım yapan İmam 
Malik'e göre Arap yarımadası içinde bu
lunan madenler toprağın mülkiyetine ta
bidir; arazinin sahibi aynı zamanda arazi
de mevcut madeniere de sahip olur. Ver
gisini ödemek şartıyla madeni işletme 
hakkı arazi sahibine aittir. Yarımada dı
şındaki madenler ise devlete aittir; bun
ları dilediği kimselere ikta eder (SahnOn. 
l, 288) 

Klasik dönem fakihleri arasında cere
yan eden, madenin toprağın mülkiyetine 
tabi olup olmayacağı veya hangi şartlar
da işletmeye açılacağı tartışmalarını, ge
nelde küçük çaplı madenierin iktaı ve iş
letilmesi çerçevesinde yapılmış tercihler 
ve düzenleyici hükümler olarak görmek, 
madenierin milli ve milletlerarası ekono
mik değer, hatta stratejik önem kazandı
ğı günümüzde isemaden hukukunu yeni 
şartlar ışığında değerlendirmek gerekir. 
Petrol. kömür, bor. altın gibi maden ya
taklarının ve bunun gibi yer altı zengin
liklerinin ülkelerin ekonomileri açısından 
taşıdığı önem, Kur'an'da servetin belli ke
simlerin elinde toplanmasının kınanmış 
olmasıyla birlikte göz önüne alınırsa (ei
Haşr 59/7) bu zenginiikierin kural olarak 
devlete ait olacağı görüşü ağırlık kaza
nır. 

b) Vergilendirilmesi. Kur'an'da özel ola
rak madenlerle ilgili mali bir mükellefi
yerten söz edilmez. Ancak Allah'ın insan
lar için yerden çıkardığı şeylerin helal ol-

duğu bildirilmekte ve iyisinden Allah yo
lunda harcamada bulunulması emredil
mektedir (el-Bakara 2/267) . Hendek Gaz
vesi 'nden önce, altın işletmeciliğiyle şöh
ret kazanmış olan Süleymoğulları altın 
madeninden vergi olarak bir miktar altın 
getirmişlerdi r; Hz. Peygamber'in Bilal b. 
Haris'e ikta ettiği Kabeliye altın made
ninden de vergi alınmıştır (Ebu DavCıd , 

"İmare", 35; EbQ Ubeyd Kasım b. Sellam, 
s.423) 

Hadislerde de madenierden alınacak 
vergi oranı konusunda bir açıklık yoktur. 
Zühri. EbQ Hanife ve onun mezhebine 
mensup fakihler ResGl-i Ekrem'in "Rikaz 
beşte bir oranında vergiye tabidir" hadi
sini (Buhar!. "Zekat" , 66, "Diyat" , 28-29; 
Müslim, "I:Iudud", 45-46) esas alarak ma-. 
denlerden beşte bir oranında vergi alın
ması gerektiğini söylemişlerdir. Bu görü
şe sahip olan fakih ler rikaz kelimesinin 
hem defıne hem de madeniere şamil bir 
isim olduğunu ileri sürmekte (Kasan!, Il, 
67; İ bnü'I-Hümam, ll, 179). görüşlerini 
ayrıca madenieri ganimete kıyas ederek 
güçlendirmeye çalışmaktadır (İ b n ü' 1-H ü
mam, ll , 179; İbn Nüceym, Il , 252) . Vergi 
mükellefinin müslüman veya gayri müs
Iim, kadın veya erkek, çocuk veya yetiş

kin olmasının önemi yoktur (Serahsl, ll, 
215-216) . Zirnınller de müslümanlarla 
aynı oranda vergiye tabi tutulur (İbnü ' I

Hümam, ll, 180; İbn Nüceym, VIII. 239). 

Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam madenie
rin ganimet statüsünde olduğu kanaatin
dedir (el-Emval, s. 426-428) . Hasan-ı Bas
ri, Evzai ve Süfyan es-Sevri gibi alimler 
de bu görüşte olduğundan Arap yarıma
dasındaki madenler için kırkta bir, fet
hedilen topraklardaki madenierden ise 
beşte bir oranında vergi alınması gerek
tiğini ileri sürerler ( Bedreddin el-Ayni. IX, 
IOO). Rivayete göre Hz. Ali madenieri ri
kaz olarak adlandırmıştır (E bO Ubeyd Ka
sım b. Sellam, s. 425-426). Ca'ferifakihleri 
de madenierin ganimet olduğu görüşün
den hareketle bunların beşte bir oranında 
vergilendirilmesi gerektiğini, denizden 
çıkarılan bütün madenler ve inci gibi kıy
metli şeylerin de beşte bir oranında ver
giye tabi olacağını ileri sürerler (İbn Ba
beveyh, ll, 2I; EbO Ca'fer et-TOs!, IV, 12I-
124). 

Malikl, Şafii ve Hanbeli mezheplerine 
göre madenler kırkta bir oranında zekata 
tabidir. Bu görüş sahipleri Rebia b. Ebu 
Abdurrahman'dan nakledilen, Hz. Pey
gamber'in Bilal b. Haris'e ikta ettiği Ka
beliye altın madenierinden kırkta bir ver-



gi alındığı rivayetini esas almışlardır (Yah
ya b. Adem, s. 30; Sahnün, ı, 287; Kasa n!, 
ll , 67; ibn Rüşd, 1, 219). Bu görüşe katıl
mayan fakihlere göre ise kırkta bir vergi
lendirme rivayeti Resül-i Ekrem'in emrini 
değil sadece bir uygulamayı haber ver
mektedir. Diğer bir ifadeyle Hz. Peygam
ber'in em rini içeren bir hadise dayanma
yıp örfi bir uygulamayı bildiren bu rivayet 
bağlayıcı bir eser olarak görülmez. An
cak Malik bu uygulamayı "Medineliler'in 
ameli" olarak kabul etmekte ve bu riva
yeti delil olarak almaktadır (Kurtubl, lll, 
325). 

Madenierde vergi oranı konusundaki 
delillerin kesinlik ifade etmemesi sebe
biyle bir grup fakih vergi oranlarını tak
dirde serbestlik fikrine sahiptir. Buna gö
re büyük güçlüklerle az miktarda istihsal 
edilebilecek bir madenle az bir ernekle bol 
miktarda istihsal edilebilecek bir made
ni aynı oranda vergiye tabi tutmak. Hz. 
Peygamber'in vergi tarhında ortaya koy
duğu ernekle verginin ters orantılı olması 
prensibine aykırı bir tutum olur. Nitekim 
Resül-i Ekrem yağmur suyu ile sulanan 
arazi ürünlerinden onda bir. kuyu ve ka
nal sularıyla sulanan ürünlerden ise yir
mide bir vergi alınmasını emretmiştir 
(Yahya b. Ade m, s. ı ı 2- ı ı 3; Ebu Ubeyd 
Kasını b. Sellanı, s. 576-578) İmam Ma
lik'in kolayca istihsal edilen madenierin 
beşte bir nisbetinde vergilendirilmesi gö
rüşünde olduğu aktarılır(Sahnun, l, 287-
288; ibn Rüşd, ı, 21 9). Ona göre kolayca is
tihsal edilen madenler rikaza benzer. Ma
denler için sabit bir vergi oranı belirle
mekten ziyade istihsal güçlükleri dikkate 
alınarak kolay istihsal edilen madenier
den beşte bir. istihsali güç olan maden
Ierden kırkta bir oranında vergi alınması 
fikri fakihler arasında hayli taraftar bul
muştur (Maverdl, s. ı 98; Şirblnl, I, 394). 
Sonraki dönem uygulamalarında vergi 
oranları emek. setmaye ve risk faktörleri 
esas alınarak tesbit edilmiştir (Ebu Yu
suf, s. 23-25,38-49, 57-58; Yahya b. Adein, 
s. 23; Maverdl, s. 174). 

Hububat vergisinin hasat günü öden
mesini emredenayetide (el-En 'anı 6/141) 
dikkate alan Ebu Hanife, Malik ve fukaha
nın büyük bir kısmı maden vergilerinin 
madenler peyderpey istihsal edildikçe 
cevherin ocaktan geçmesinden önce 
ödenmesi gerektiği görüşündedir. Ancak 
Malik, altın ve gümüş gibi izabe ve tasfi
yeye tabi tutulması gereken madenierin 
vergisinin bu işlemlerden sonra ödenece
ğini. çünkü vergi miktarının ancak izabe 
ve tasfiyeden sonra belli olacağını söyler 

(Sahnün, I, 288). Hz. Peygamber'in altın 
madeninden getirilmiş. fakat işlenmemiş 
altını vergi olarak kabul etmediği belir
tilmiştir (Abdürrezzak es-San'anl, IV, ı 16; 
Xl, 12). 

Hangi maden türünün vergiye tabi tu
tulacağı konusu da fakihler arasında tar
tışmalıdır. Ebü Ubeyd Kasım b. Sellam 
madeniere rikaz nazarıyla bakılırsa hep
sinin vergiye tabi tutulması, eğer zekat 
nazarıyla bakılırsa ancak altın ve gümüş 
madenierinden vergi alınması gerektiği
ne işaret eder ( el-Emual, s. 428). Fukaha
dan bir kısmı sadece altın ve gümüş ma
denlerinin vergiye tabi olması görüşünü 
ileri sürerken bir kısmı bütün madenier
den vergi alınması gerektiği kanaatini ta
şır. Ahmed b. Hanbel' e göre ise yerden 
çıkan ve değeri olan her şey, katı. sıvı, 
eritilebilen, eritilemeyen bütün maden
ler. yakut. zümrüt. elmas gibi kıymetli 
taşlar tamamıyla vergiye tabidir (Neve
vl, VI, 75-82). Ebü Hanife. suya kıyas ede
rek petrol ve zift gibi sıvı madenierin 
vergiye tabi olmadığı görüşündedir (Se
rahsl, ll, 212) Ebu Yusuf ve Said b. Cü
beyr mücevherat olarak kullanılan kıy
metli taşların vergiye tabi olduğu kanaa
tindedir (Yahya b. Adenı, s. 30; Maverdl, 
s. 198). İmam Şafii'den altın ve gümüş 
madenieri dışında diğer madenierin ver
giye tabi olmadığı görüşü nakledilmek
teyse de Şafi'i fukahası diğer madenierin 
de vergiye tabi olacağı görüşünü benim
semiştir (Yahya b. Adenı, s. 30; Şafii, ıv, 
42; Şirblnl, 1, 394). Ca'ferlfukahası da ka
tı ve sıvı bütün madenierin vergiye tabi 
olacağını söyler (ibn Babeveyh, ll, 2 ı; Ebü 
Ca'feret-Tüsl, lV, 122). 

Tarih ve Sanat. İslam medeniyet tari
hinde madenler kullanım alanlarının çe
şitliliği ve genişliğinden dolayı müslüman . 
devletlerin ve hanedanlıkların ekonomik 
ve teknolojik gelişmesiyle sanat ve kül
tür hayatında önemli bir yer tutmuştur. 

Bir taraftan ekonomik hayatın işleyişinde 
madeniere geniş ölçüde ihtiyaç duyu I
muş, diğer taraftan maden işletmeleriyle 
teknolojilerin geliştirilmesi için çaba sar
fedilmiştir. Madenierin toplum hayatın
daki rolü bununla da sınırlı kalmamış. 
üretilen madenler ev eşyasından süsle
meye, alışverişten sanata kadar geniş bir 
alanda günlük hayatta kullanılan çeşitli 
tüketim maliarına dönüştürülerek uygar
lık tarihi açısından belirgin etkiler bırak
mıştır. 

İslam'ın klasik çağında ziynet eşyası 
olarak altın ve gümüş, dinar, dirhem ve 
diğer madeni paraların üretiminde altın, 
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gümüş ve bakır madenieri yoğun bir şe
kilde kullanılıyor; askeri araçlar ve gereç
ler başta olmak üzere günlük hayat. tica
ret ve sanat hayatı için gerekli üretimie
rin yapılabilmesine imkan veren demir, 
kurşun. çinko gibi madenler o günkü İs
lam coğrafyasının çeşitli bölgelerinden 
çıkartılıyordu. O dönemde mesela Kızıl

deniz'in batı ve doğu kıyıları ile Yukarı Nil 
havzasında . Ustrüşene çevresinde altın; 
Endülüs, Kuzey İran ve Orta Asya'da gü
müş yataklarının bulunduğu; Endülüs, 
Batı Cezayir. Güney Hazar, Azerbaycan. 
Fars ve Maveraünnehir'in bakır madeni; 
Belh. Yukarı Mezopotamya, Anadolu, Do
ğu Cezayir ve Endülüs'ün kurşun madeni 
yönünden ihtiyaca cevap veren bir zen
ginliğe sahip olduğu kaydedilir. Hem En
dülüs hem Derbend, Musul, Fars, Hora
san. Fergana. Kirman gibi Doğu İslam 
dünyası zengin demir yataklarına sahipti 
( E/2 ı ing ], V, 964-968). İstahrl. İbn H av
kal, Blrünl. Şerif el-İdrlsl. T'ifaşl, Zekeriy
ya b. Muhammed el-Kazvlnl, Ebü'I-Fida 
gibi İslam coğrafyacılarının eserleri ma
den yatakları ve madenierin elde ediliş 
usulleri hakkında önemli bilgiler içerir 
(Ala b. Hüseyin el-Beyhakl, neşredenin 
girişi, s. 12-18; M. Fethllvazullah, s. 61-
80; Ef2 ı ing ], V, 964-973) Öte yandan mi
mariden ev eşyasına, alet ve edevata. 
süsleme sanatına ve günlük kullanım 
araçlarına kadar maden sanatının İslam 
toplumlarının kültür ve sanat hayatında 
işgal ettiği yeri ve taşıdığı önemi konu 
alan literatürün sayısı da azımsanmaya
cak ölçüdedir ( L. A. Ma yer, Islami c Metal

workers and Their Work, Geneva l 959; 
Muhammed Abdülazlz Merzük, el-Fünü

nü 'z-zul].rufiyyetü '1-İslamiyye fi Mışr 
kable'l-Fatımiyyfn, Kahire 1974; el-Fü
nünü 'z-zul].ru{iyyetü 'l-İslamiyye fi'l-'aş
ri'l-'oşmanf, Kahire 1974; el-FünQnü'z
zul].ru{iyyetü'l-İslamiyye fi'l-Magrib ue'l
Endelüs, Beyrut, ts. ı Darü's-sekafe 1); Ge
za Fehervari, lslamic Metalwork, London 
ı 976; ülker Engin soy, İslam Maden Sana

tının Gelişmesi, istanbul 1978). 
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MAnER-i MEVLANA TEKKESİ 

(bk. KARAMAN MEVLEVIHANESİ). 

MADRAS 

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaJetinin 
merkezi olan şehir. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Hindistan'ın güneybatısındaki Bengal 
körfezinin Koromandel kıyısındadır. 1996'
dan beri resmi adı Chennai olan şehrin 
tarihi adı Madras hakkında ileri sürül
müş iki etimoloji teklifi bulunmakta ve 
bunların birincisinde. en eski haritalarda 
Madrasapatanam şeklinde görülen ismin 
bölgeye ilk yerleşen müslüman denizci
lerin kurdukları köyün medresesine nis
bet edilen adından, ikincisinde ise ma
halli bir liderin isminden (Mandaradzu > 
Mandarajapattan) geldiği belirtilmekte
dir (EF !İn g.). V, 1122). 

Madras. İngiliz Doğu Hindistan Şirke
ti'nin yarımadada geliştirdiği ilk büyük 
şehirdir. Chandragiri racasından kiralaya
rak buraya St. George adı altında küçük 
bir kale ve ticaret limanı inşa eden İngi
lizler'den önceki dönemlerde önemsiz ol
duğu, Güneydoğu Hindistan'ı gören İbni 
BatlOta'nın buradan bahsetmemesinden 
anlaşılmaktadır. Özellikle XIX. yüzyılda 
Hindistan'daki ingiliz sömürgeciliğinin en 
büyük idari ve iktisadi merkezlerinden 
biri haline gelen Madras, 16S3'e kadar 
daha önce burayı ele geçiren Java'daki 
Bentem Sultanlığı'na bağlı kaldı. Evreng
zib döneminde Babürlüler şehri kuşattı
larsa da alamadılar ( 1702). 1741'de Ma
ratalar'ın hücumundan kurtulan Madras 
1743'te Fransızlar'ın, 1746'da tekrar İn
gilizler'in eline geçti. 17S8'deki iki aylık 
yeni bir Fransız işgali hariç 1947'ye kadar 
onların hakimiyeti altında yaşadı. Bu ara
da iki defa Fransızlar'la iş birliği yapan 
Meysür Sultanı Haydar Ali Han'ın sal~ırı

sına maruz kaldı. Başlangıçta Madras'ın 
bir yerleşim merkezi olarak seçiminin 
ekonomik sebeplerden çok stratejik se
beplere dayandığı görülmektedir. Önce
leri ulaşım ve liman imkfmları açısından 
karşılaşılan coğrafi güçlükler XIX. yüzyılda 
gelişen teknoloji sayesinde kısmen aşılmış 
ve şehir. bölgenin siyasi ve askeri merkezi 
olmasının yanında Güney Hindistan'daki 
sömürge hükümetinin ekonomik faali
yetlerinin de merkezi haline gelmiştir. 
Böylece yeniden yapılanmaya başlayan 
Madras kaçınılmaz biçimde çok sayıda 

göçmeni kendine çekmiş ve okulları, bü
rokrasisi, sanat etkinlikleri ve çeşitli ku
rumlarıyla İngiliz kültürünün Hindistan'
daki başlıca temsilcilerinden birini oluş
turmuştur. Ancak Madras, XIX. yüzyılın 
sonlarından itibaren Hint milliyetçiliğinin 
de geliştiği önemli şehirlerden biri ve bu
nun yanı sıra Tamil milliyetçiliğinin mer
kezi durumundadır; nitekim Hintli devlet 
adamı Raciv Gandhi 1991 yılında burada 
uğradığı bir suikast sonucu ölmüştür. 

Bugün her türlü ulaşım imkanlarıyla 
Hindistan'ın diğer büyük şehirlerine bağ

lantısı bulunan Madras bölgenin gelenek
sel kültür ve sanat merkezidir ve bünye
sinde 18S7'de kurulan üniversiteden baş
ka t eknoloj i enstitüsü, devlet müzesi, 
müzik akademisi ve film stüdyoları gibi 
kuruluşları da barındırmaktadır. Aynı za
manda önemli bir sanayi merkezi olan 
Madras'ta otomobil, bisiklet, çimento, 
demir ve tekstil (özellikle "madras" adı 
verilen pamuklu kumaş) sanayileriyle de
ricilik çok gelişmiştir. Hindistan'daki en 
eski Anglikan kilisesi de (St. Mary's, 1680) 
buradadır. 

Madras Delhi, Bombay ve Kalküta'dan 
sonra Hindistan'ın en büyük dördüncü 
şehridir; eski kesiminin ( İngilizler'in yap
tırdığı kale ve çevresi ) kuzey ve kuzey
batısındaki sanayi tesisleri, batı ve gü
neyine doğru genişleyen mahalleleriyle 
172 km2 'lik bir alana yayılmıştır (met
ropolün tamamı 1.170 km 2 ); nüfusu 
( 2001) 4.216.268'dir (metropolün tamamı 
5.550. 100). Çoğunluğunu Tamil dili konu
şanların meydana getirdiği Hanefi mez
hebine mensup müslümanların şehrin 
nüfusunun yüzde 12'si civarında olduğu 
tahmin edilmektedir. 
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