
sığınaklık yapması olduğu tahmin edil
mektedir. 

Zend ve Kaçar hanedanları döneminde 
Dünbüllü aşiretinin elinde kaldığı sanılan 
Makü, 1747'den itibaren Bayat aşiretinin 
bir kolundan gelen hanların başşehri oldu. 
Nadir Şah'ın hizmetinde bulunan hane
danın kurucusu Ahmed Sultan. onun 20 
Haziran 1747 tarihinde öldürülmesi üze
rine karargahta çıkan karışıklık ve yağ
malama sırasında dul kalan eşlerinden 
birini ve hazinesinin bir kısmını alarak 
Makü'ya gidip yerleşti. Ahmed Sultan'ın 
ve oğlu Hüseyin Han'ın hakkında fazla bir 
şey bilinmemektedir. Hüseyin Han'ın oğlu 
Ali Han nüfuz! u biri olarak tanınır. Ali Han, 
özellikle Kırım savaşı sırasında (ı 853-

1856) izlediği tarafsızlık politikasıyla han
lığını büyük devletler arasında ezilmekten 
korudu. Oğlu Teymur Paşa Han da babası 
gibi davrandı ve bunun büyük faydasını 
gördü. Bu arada bölgede çıkan bir isyanı 
da bastırdı; onu kurtarıcı kabul eden 
Azerbaycan halkı tarafından kendisine 
"Makü padişahı" unvanı verildi. Ondan 
sonra başa geçen oğlu Murtaza Kulı Han. 
genişleme politikası izleyin ce I. Dünya Sa
v aşı'nın başlarında Ruslar tarafından Tif
lis' e sürgüne gönderildi. 1917'de Bolşevik 
ihtilali'nin çıkmasıyla Azerbaycan'daki Rus 
kuvvetlerinin dağılması üzerine geri dön
düyse de 1923'te İran 'da tahtı ele geçiren 
Rıza Şah Pehlevi tarafından tutuklandı 
ve götürüldüğü Tebriz Hapishanesi'nde 
öldü. Makü merkezden gönderilen vali
lerce yönetilen Makü. İran'ın bir vilayeti 
haline geldi. 

Günümüzde Makü, iran'ın idari bölüm
lerinden Batı Azerbaycan ustanı içinde 
yer alan ve kendi adını taşıyan bir şehris
tanın merkezidir; nüfusu 2003 yılı tah
minlerine göre38.000 kad:oırdır. Halkının 
çoğunluğunu Bayat ve Pörnek başta ol
mak üzere çeşitli Türkmen aşiretleri 
oluşturur. Türkiye'nin Gürbulak sınır ka
pısından çıkıp Tebriz'eyönelen karayolu 
üzerindeki MakG. iran'ın ilk önemli mer
kezidir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müstevfi. Nüzhetü '1·/ı:ulub (Strange ). s. 89; 
Evliya Çelebi, Seyahatname, IV, 279-280; Uzun
çarşılı, Osmanlı Tarihi, lll/1 , s. 205; Fahrettin 
Kırzıoğlu. Osmanlıların Kafkas-Elleri 'ni Fethi, 
Ankara 1976, s. 147, 252, 317, 318, 334; Ab
dülhüseyin-i Saldiyan. Serzemfn u Merdum·i 
İran Tahran 1369 h ş., s. 366-367; Abdürrefi' 
Ha~kat. Ferheng·i Tarf/]1 ve Cogra{ya·yi İran, 
Tahran 1376 hş., s. 554-557; V. Minorsky. "Ma
kü", Ef2 (ing.). VI, 200-203. 

li] RlZA KURTULUŞ 

L 

MA'KÜL 
(J~f) 

Akılla kavranabilen, 
düşünülür olan varlık ya da kavram 

anlamında felsefe terimi. 
_j 

Sözlükte "nesnelerin gerçekliğini kavra
mak" anlamındakiakl masdanndan ism-i 
mef'GI olan ma'kül (çoğul u ma'kul.3t) "ak
letme ile kavranan her şey" demektir. Te
ri m anlamıylamahsfısun (duyulur) karşı
tıdır. Arapça terminolojide akıl ve ma'kül 
arasındaki etimolojik ilişkinin benzeri, kla
sik Grekçe 1 Latince terminolojide kulla
nılmış olan "nous 1 intellectus" (akıl) ve 
"noeton 1 intelligibilis" (akledilir) terimleri 
arasında da bulunmaktadır. Akledilir dün
ya ( kosmos noetos, Ar. el-alemü'l-ma'kül, 
alemü'l-ma'kulat) tabiri de akledilir nes
nelerin hepsini ifade eder. Günümüz 
Türkçe'sinde ma'kül genellikle "düşünü
lür" kelimesiyle karşılanır. Batı felsefesin
deki "intelligible" terimini "anlaşılabilen" 
şeklinde çeviren İsmail Fenni (Ertuğrul). 
skolastik felsefenin ilk akledilirler (ma'kü
Iat- ı Ola) ve ikinci akledilirler (ma'külat-ı sa
niye) ayırımı üzerinde durmaktadır. Buna 
göre ilk akledilirler insan, ağaç gibi dış 
dünyada varlığı bulunan ve onlara yük
lem olabilen kavramlar (mesela , "Ahmet 
insandır"), ikinci akledilirler ise tümel ve 
soyut kavram olup onların dış dünyada 
kendilerine yüklem olabileceği karşılıkları 
yoktur (mesela, "İnsan türdür") . Farabl, 
İbn Sina terminolojisinden farklılık arze
den bu ayınma (aş. bk.) müslümanların 
yazdığı bazı terminoloji kitaplarında da 
rastlanmaktadır (et-Ta'ri{at, "Ma'külat". 
md.; Tehanevl. Keşşaf, ll. 1035). 

Eflatun felsefesinde duyulur ve düşü
nülür nesnenin bilgisi kesin biçimde bir
birinden ayrılır. İkincisi, ruhun akleden 
gücüyle kavranan ve aşkın varlığa sahip 
olup form yahut idea adını alan varlıkla
ra karşılık gelir. Aristo'ya göre ise akledi
lir olan. akıl tarafından kavranmadan ön
ce bilkuvve, algılandıktan sonra bilfiil adı
nı almaktadır. Bilfiil akledilirlere ait ma
hal bilfiil akıldır. Aristo ilk hareket ettirici 
olarak Tanrı'nın. nesnesi kendisi olan. 
böyle olduğu için de ezell olan bir düşün
me etkinliği içinde olduğu fikrindedir. 
Tanrı kendisini veya düşünüyor olduğunu 
düşündüğü için O'nun varlığı aynı zaman
da düşünülür olmaktadır. Plotin ise bir
akıl- ruhtan oluşan üç uknfım (hypostasis) 
teorisinde birin düşünme etkinliği oldu
ğu teorisini reddetmiş. akledilirlerin bir
den ayrı olan kozmik akılda bulunduğunu 
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ileri sürmüştür. Ancak Plotin akledilirle
rin. ilki kozmik akılda birlik halinde bulu
nan idealar olarak, ikincisi de insan aklın
da bulunduğu çokluk halindeki kavram
lar olmak üzere iki derecesi olduğunu 
düşünmektedir. Akledilirler insan aklına 
bir aşkın akıl olan formlar vericiden gel
mektedir(Peters. s. 109-110. 121-138) . 

Farabi ve İbn Sina'nın öncülük ettiği is
lam Yeni Eflatunculuğu'nda ma'kül olan. 
akli algının nesnesi olması bakımından 
psikoloji ve bilgi teorisinin bir problemi 
olarak ele alınırken ontolojik gerçekliği 
acısından metafizikte incelenir. Allah'ın 
k~ndisi ve öteki akledilirler hakkındaki 
bilgisi bağlamında ise teolojik bir kavram 
halini alır. İnsan aklının kavrayışı söz ko
nusu olduğunda maddeyle birlikte yani 
cismanl nitelikte olan akledilir formlar bir 
soyutlama işlemi ardından bilinir. Düşü
nülür nesne akıl tarafından kavranma
dan önce bilkuvve ma'kül. kavrandıktan 
sonra bilfiil ma'kül adını alır. Dolayısıyla 
akledilirlerin bilkuvve halleri dış dünya
daki nesnelerde içkin biçimde bulunur
ken fiilen kavranmış formları bilfiil akılda 
kavramsal gerçekliğini kazanmış olur. Bu 
kavramı akla ileten "sGretler verici" ilke 
yani faal akıldır. Akıl gücünde mantığın 
ilkeleri şeklinde hasıl olan ve ayrıca akli 
bir çabayla ulaşılmayan ilk akledilirler de 
(el-ma'külatü'l-Ola. evail) insan aklına esa
sen faal akıl tarafından verilmiştir. İkinci 
akledilir formlar (el-ma'külatü's-saniye, el
ma'külatü'l-müktesebe) denilen ve bilfiil akıl 
tarafından kazanılan bilgiler ilk akledilir 
ilkelere dayalı olarak kavranır. Ancak tü
mel nitelikli akledilir formlar dış dünya
da ontolojik bir gerçekliğe sahip değildir. 
Çünkü tümellik akli algının bir niteliğin
den ibarettir. Bunun yanı sıra akledilir 
nesnenin kendisi cismanl olmayan bir 
varlık yani bilfiil ma'kül ise insan aklı ta
rafından bir soyutlama işlemine gerek 
kalmaksızın doğrudan doğruya kavranır. 

Kavranmış olsun ya da olmasın onlar on
tolojik bakımdan bilfiil ma'küller olarak 
mevcuttur. Farabi ve İbn Sina 'nın siste
minde maddeden ayrık göksel akılların 
Tanrı'ya ve kendilerine yönelik akletme 
etkinliği onları aynı zamanda bu türden 
birer bilfiil ma'kül kılmaktadır. Tanrı da 
kendini ezelden beri akleden akıl olarak 
bilfiil ma'küldür; böyle olması için de ken
disini akleden başka bir varlığa muhtaç 
değildir; çünkü O'nun bölünme kabul et
mez tekliğinde akıl. akıl ve ma'kül bir ve 
aynı zattır. O'nun kendisi dışındaki ma·
külleri bilmesi kendini akletmesiyle olur. 
Çünkü ilk varlık olarak Tanrı öncelikle ken-
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dini akleder. O'nun bilfiil ma'kül olarak 
kendini bilmesi, aynı zamanda kendini 
varlığın ilkesi olarak bilmesi olduğundan 
ilkesi olduğu öteki varlıkları da ma'küller 
olarak ve aşkın bir bilgiyle bilir (Farab!, s. 
46-47, ı o ı -1 04; ibn Sina, eş-Şifa' el-ilahiy
yat [2], s. 356-361 ;Avicenna's De an ima, 
S. 49-50,209-216,234-236, 241-248) . 

Aristocu filozof İbn Rüşd. Gazzall'nin 
Tehô.fütü'l-felô.sife adlı eserinde Tanrı'
nın kendisi ve başkası hakkındaki bilgisi
nin aynı bilgi olamayacağı yolundaki iti
razlara cevap verirken Yeni Eflatuncu çiz
gisine muhalefet ettiği filozofları bu me
selede desteklemektedir. Filozofa göre 
insan aklı, soyutlama sonucu kavradığı 
maddi formlar ile "bir açıdan" aynı iken 
cismanl olmayan ma'külleri kavrayan akıl, 
kavradığı şeyle "her bakımdan" aynıdır. 
Nesnelerin akledilir formları onların ha
kikatleri demek olduğundan bilen akıl ile 
bilinen ma'külün aynı olmasında itiraz 
edilecek bir husus yoktur. Ayrıca Tanrı'

nın kendinde aklettiği evrensel düzen bu 
düzene bağlı varlıklardan öncedir ve on
ların varlık sebebidir. O insan aklı gibi var 
olan bir düzenin ma'küllerini kuweden 
fiile çıkarmak anlamında ve eksik biçim
de kavrıyor değildir ( Tehtı.fütü 't- Tehtı.füt, 
S. 338-341). 

Fahreddin er-Razi meseleyi bilginin im
kanı çerçevesinde ve mahsusat- ma'külat 
ayırırnma dayalı olarak tartışmıştır. Ona 
göre kendisinin de içinde bulunduğu bil
ginler grubu duyu algısı ve akl! ilkelere 
dayalı bilginin kesinliğinde birleşmiştir. 
Ancak bunlardan birini ya da her ikisini 
kesin bulmayan felsefi ekaller de vardır. 

Razi Eflatun'un yanı sıra Aristo, Batlam
yus ve Callnus gibi filozof ve bilim adam
larını mahsusatın kesinlik ifade etmedi
ğini, kesinliğe ma'külat bilgisiyle ulaşıldı
ğını savunan düşünürler grubunda sayar. 
Ünlü kelamcıya göre üçüncü gruptaki du
yumcu düşünürler duyu algısının olma
ması durumunda ma'külatın da olmaya
cağını ileri sürmüş ve kesin bilginin kay
nağını sadece duyulara bağlamıştır. Her 
ikisinin de kesinlik ifade etmediği görü
şünde olan sofistler ise bilginin imkanını 
reddetmektedir ( el-Muf:ıaşşal, s. 20-40; 
meselenin Razi çizgisindeki geniş bir tar
tışması için bk. Şerf:ıu 'l-Meval<:ıf,l , 29-43). 
Razi'nin eserine bir telhis yazan Naslrüd
d!n-i Tusl, kendisinin mensup olduğu Ye
ni Eflatuncu epistemolojide mahsusatın 
kesin sayılmadığı iddiasını eleştirmekte
dir. Bunda da bir bakıma haklıdır ; çünkü 
Farabl - İbn Sina ekolü mahsusatın akli 
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ilkeler, deneye dayalı bilgiler ve kaynağı 
güvenilir doğru haberler gibi kesinlik ifa
de ettiğini savunmaktadır ( Tell]fşü '1-Mu

f:ıaşşal, s. 20). 

Muhyiddin İbnü'l-Arabl'nin vahdet-i vü
cudcu terminolojisinde ma'kül. "rahma
nın nefesi''nin bulut (ama) adını alan ilk 
formundaki evrensel gerçekliğin (hakl
~atü'l-hakaik, el-haklkatü'l-külliyye) akle
dilirliğini ifade etmektedir. İlahi ve koz
mik varlık mertebelerine ait mahiyetleri 
kendinde birleştiren bu akledilir gerçeklik 
(el-haklkatü'l-ma'kületü'J-camia) alemin zu
hur edişinin akli ilkesini teşkil eder (el
Mu'cemü'ş-şüfi, s. 345-347, 820-826). 
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İnsan düşüncesinin ve varlığın 
en genel, en nihai taksim ve tasnifini 

ifade eden terimler, kategoriler; 
bir önermede yüklemin 

konuya izafe edilme tarzı anlamında 
mantık terimi. 

_j 

Grekçe'de "bir şeyi niteleme, tarif, ifa
de" anlamındaki kategoreinin Arapça 
karşılığı olan kavl kelimesinden türetilen 
makiii e ve çoğul u makülat "bir varlık ve
ya nesne karşısında onu tarif etmek için 
söylenen sözler" manasma gelmektedir 
(Farabl, el-MaJ<:ülat, s. 116) Arapça'ya ya
pılan tercümeler döneminde Grekçe ka
tegoriasın çoğul biçimi Arapça'da katl
gurya ve katlguryas şeklinde bir süre 
kullanılmışsa da sonraları bunun karşılığı 
olan makülat yaygınlık kazanmıştır. Te-

rim olarak mantıkta bir yüklem şekli ve 
bir yüklemin konuya izafe edilme tarzıdır. 
Bir felsefe sistemindeki ana fikir veya 
kavramdır. 

Kategoriler. mümkin varlıkların en ge
nel ve nihai sınıflarını gösteren birtakım 
kelimeler olup insan düşüncesinin en ba
sit, fakat en geniş kadrosunu teşkil eder. 
Bunlar, insan zihninin tikelden tümele 
yükselerek ulaşabildiği en yüksek ve en 
genel cinslerdir (el-ecnasü'l-aliye). Bunun 
için zihin çeşitli nesneler arasında ben
zerlikler tesbit eder. sonra bu benzerlik
lerden hareketle birçok ferdi bir kadro 
içinde toplayarak bir sınıf meydana geti
rir. Ardından bu sınıflar arasında benzer
liklerden ve ortak ilişkilerden hareketle 
daha geniş ve daha kapsamlı bir sınıf 
oluşturur. Giderek daha yüksek kadrola
rı içinde toplayan sınıfiara ulaşır. Bu işle
min sonunda zihin en yüksek cinslere ula
şır ki bunlar kategorilerdir. Bu bir tüme
varım (istikra) işlemidir ve bu işlernde te
mel alınan zihnin soyutlama ve genelle
me işlevidir. Zira her ferdi özel nitelikle
rinden soyutlamadıkça fertler arasında 
ortak bir nitelik elde edilemez; böyle ol
mayınca da genelierne olmaz. dolayısıyla 
bir kategoriye ulaşılamaz. Şu halde zih
nin yaptığı bu işlem, farklı ve çeşitli alan
lara ait bilgileri belli kadrolar içinde top
layıp tasnif etmekten ibarettir. Mantık 
disiplininde bir şeyin tarifini yapabilmek 
için bu tasnif büyük önem taşımaktadır. 

İlkçağ Hint ve Yunan filozoflarından Ye
niçağ'a gelinceye kadar birçok filozof in
san zihninin nihai formlarını ve varlığın 
en genel cinslerini ifade etmek üzere ka
tegorileri belli sayı ile sınıriayarak çeşitli 
tablolar oluşturmuştur. Bunlardan en 
yaygın olanı Aristo'nun kategorileridir. 
Filozofun Organon olarak bilinen man
tık kOliiyatının ilk kitabının adı da Kate
gorias'tır. Aristo'ya göre mantığın gaye
si bilimsel kanıta ulaşmaktır. Bu kanıtla
ma kıyas yöntemiyle gerçekleşir, kıyas ise 
önermelerden oluşur, önerme de en az 
iki terimden meydana gelir. Bu iki terim
den birincisi konu, ikincisi yüklemdir. Şu 
halde kanıtiayabilmek için en başta kav
ram ve terimierin incelenerek bir .kadro 
altında toplanması gerekir. Bu düşüncey
le Aristo "bütün, bazı, değildir, veya" gibi 
mantık! ifade! erin dışında kalan ve başka 
bir ifadeye bağlanmayan terimierin on 
ayrı sınıf olduğunu söyler ( Organon, s. 4 ). 
Bunlar cevher (töz), nitelik (keyfıyet). nice
lik (kemiyet), ilişki (izafet) , mekan, zaman, 
konum (vaz', durum), iyelik(mülkiyet), etki 


