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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 



(fıil) ve edilgi (infıal) başlıklarıyla on kate
goriden oluşan bir tablodur. Bunlardan 
ilki olan cevher her zaman konu. diğer do
kuz kategori ise yüklem olmak durumun
dadır. Çünkü Aristo'ya göre yalnız cevher 
bir varlık tarzı dır. diğer kategoriler ancak 
cevherin nitelikleri olarak var olabilir (Fa
rab!, Kitabü '1-Hurüf. S . ı o ı) Bu durumu 
şöyle bir örnekle açıklamak mümkündür: 
"Farabi (cevher) 870 yılında (zaman) Fa
rab şehrinde(mekan) Muhammed'in oğ
lu (ilişki) olarak doğmuş (edilgi); kendisi 
kısa boylu(nicelik), kumral (nitelik). üs
tün bir zekaya sahip ( iyelik) olarak bir
çok öğrenci yetiştiren (etki) ve Bağdat'ta 
iken öğrencileriyle Dicle kenarında gezi
nerek (konum) felsefe meselelerini tar
tışmayı seven bir filozoftu". Bu on kate
gori nihai ve en yüksek kavramlar olarak 
başka bir kategoriye indirgenemez. Me
sela "beyaz" bir renk, renk de bir "nite
lik"tir. fakat nitelik başka bir terim ara
cılığıyla ifade edilemez. açıklanamaz. 

Aristo'nun kategorileri on sayısıyla sı
nırlaması sonraki mantıkçılar tarafından 
eleştirilmiş, birçokları yeni kategori tab
loları düzenlemiştir. Mesela Stoalılar'a 
göre kategoriler cevher, nitelik, iyelik ve 
ilişki olmak üzere dörttür. Farabi de tü
mevarım yöntemiyle elde edildiğinden bu 
en yüksek cinsleri sayı ile sınırlandırma
nın geçerliliğinin tartışmalı olduğunu be
lirterek bazılarının bunların sadece cev
her ve arazdan ibaret olduğunu, bazıla
rının ise ilişki ifade eden nitelikleri birbi
rine indirgeyerek kategorileri beş. altı ve
ya yedi şeklinde tasnif ettiklerini belirtir. 
fakat kendisi bu indirgemeci yaklaşımı 
benimsemez (a.g.e., s. 91-95). İbn Sina 
da kategorilerin ondan fazla olamayacağı 
gibi bir kategorinin ifade ettiğini bir diğe
rinin ifade edemeyeceğini söyleyerek sa
yının ondan daha aşağı inemeyeceğini sa
vunur (eş-Şifa' el-Mantık [2], s. 82 vd.). Bu
nunla birlikte İbn Sina, en-Necat'ta ta
rif)erden söz ederken kısaca temas ettiği 
kategorilere el-İşarat'ta hiç yer vermez. 
Ali Sedad'ın da belirttiği gibi İbn Sina 
sonrası mantıkçılar, Gazzali, İbn Rüşd ve 
Savi gibi bazıları dışında kategorileri ge
nel olarak mantığın değil metafiziği n ko
nusu kabul ederek mantık eserlerinde 
"zati, arazi, külli, cüz'i" gibi kavramlar ve 
beş tümeli inceledikleri "tasawurat" bö
lümlerine ağırlık vermişler: kategorileri 
metafizik eserlerinde ve Tavali', el-Me
vai:cıf ve el-Mal:cüşıd gibi temel kelam 
eserlerinin ve bunlara yazılan şerh ve 
haşiyelerin genel meseleler bölümünde 
cevher ve araz bahisleri altında ele almış-

lardır (Gazzall, s. 304-318; Fahreddin er
Razi, ı. 233-585; isfahanl. s. 156-236; Adu
düddin el-Tel. s. 96-18 I; Ömer b. Se h lan 
es-Sav!, s. 57-74; Ali Sedad, s. 4-5). 

Öte yandan varlığı madde ve form (he
yO la ve sOret) ilkeleriyle yorumlayan Aris
to'nun bu tezine karşı "cevher-i ferd" 
(atom) nazariyesini temeliendiren kelam
cılara göre atomlardan oluşan bu alemi 
Allah kesintisiz olarak yaratmaktadır. Bu 
durumda sadece sürekli hareket eden 
cevher-i ferdierin yani atomların varlığı 
söz konusudur. Şu halde kategoriler, cev
herle niteliğin ifade ettiği arazlar ve ha
reketin üzerinde gerçekleştiği mekan 
olmak üzere üçtür. Diğer kategoriler ise 
dış dünyada karşılığı bulunmayan zihni 
birer kavramdan başka bir şey değildir 
(eş-Şifa' el-Mantık [2], İbrah im MedkOr'un 
girişi, s. I 3). 

Kategorilerin antolajik veya epistemo
lojik içerikte olduğu ayrı bir tartışma ko
nusudur. Özellikle Ortaçağ skolastiklerin
den bunları varlığın genel formları sayan 
realistlerle sırf isimden ibaret. zihnin ürü
nü genel kavramlardan ibaret gören no
minalistler arasındaki tartışmalar yüzyıl
lar boyu sürüp gitmiştir. Aristo. gerek 
Kategoriler'de gerekse bu konuyu tar
tıştığı Metafizik' in beşinci kitabında 
probleme açıklık getirmemiştir (Meta
fızik, S. 252-253). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Aristo. Organ on (tre. Ha md i Ragıb Atadem ir). 
Ankara 1963, s. 4; a.mlf., Metafizik (tre.. Ah
met Arslan). İstanbul 1996, s. 252-253; Farabi, 
Kitabü'L-Jjurüf(nşr. Muhsin Mehdi}, Beyrut 
1986, s. 91-95, 101; a.mlf., el-Makülat(el-Man
ıık 'inde'L-Faril.bi içinde. nşr. Refik ei-Acem ). 
Beyrut 1985, 1, 89-131; İbn Sina. eş-Şifa' el-Man
tık (2), s. 82 vd ., ayrıca bk. İbrahim Medkur'un 
girişi, s. 13; Gazzali, Mi'yil.rü '1-'ilm, Beyrut 
1990, s. 304-318; Fahreddin er-Razi, el-Mebil.
/:ıişü'L-meşrikıyye [nşr. Muhammed el-Mu'tasım
Billah el-Bağdadl). Beyrut 1410/1990,1,233-
585; İsfahani , Metali'u'L-enzar, jbaskı yeri yokj 
1887 (HulOsi Efendi Matbaası), s. 156-236; Adu
düddin ei-İci, el-Mevakıf, Beyrut, ts . (Aiemü' l
kütüb), s. 96-181; Ömer b. Sehlan es-Savi, el
Beşa'irü 'n-naşiriyye fi 'ilmi'l-mantık, Beyrut 
1993, s. 57-74; Ali Sedad. Mizanü'L-ukil l fi'L
mantık ve'L-usill, İstanbul 1303, s. 4-5; Rıza 
Tevfik, Mufassal Kamils-ı Felsefe, İstanbul1336-
38, ll, 89-134; Nihat Keklik, islam Mantık Tari
hi ve Farabi Mantığı, İstanbul 1969-70, ll, 2-3; 
Cemil Salibil.. el-Mu'cemü'L-felsefi, Beyrut 1982, 
ll, 410-41 1; Mahmut Kaya , islam Kaynaklan 
lşığznda Aristate/es ve Felsefesi, İstanbul 1983, 
s. 85-91; A. Lalande. Mevsil'atü Lafand el-fel
se{iyye [tre. Halil Ahmed Halil- Ahmed Uvey
dat). Beyrut 1996, 1, 152-153; Ferid Cebr v. dğr .. 
Mevsil'atü muş(alaf:ıil.ti 'ilmi'L-man(ık 'inde'l
'Arab, Beyrut 1996, s. 990-993. 

~ MAHMUT KAYA 

r 

L 

r 

L 

ı 

L 

MAL 

MA'KÜS 
(..,..~ı) 

Metnindeki kelime 
veya cümleler arasında takdim yahut 
tehir yapılan hadis anlamında terim 

(bk. MAKLÜB). 

MAKYAJ 

(bk. SÜSLENME). 

MAL 
( JWI} 

Ayni haklara 
ve hukuki işleme konu olabilen 
nesne anlamında hukuk terimi. 
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Mal kelimesi (çoğulu emval) Arap di
linde "malik olunan her türlü şey"' anla
mında olup Türkçe'ye de bu manasıyla 
geçmiştir. Günlük hayattaki kullanımının 
yaygınlığı dolayısıyla klasik sözlükler ma
lın anlamının açık olduğunu ve tanıma 
gerek bulunmadığını belirtir. Kelimenin 
kazandığı özel anlamlar, mesela göçebe 
toplumlarda mal denince hayvanların, Cil
hiliye Arapları'nda devenin ya da altın ve 
gümüşün anlaşılması bu tür malların ma
lik olunanlar arasındaki önemi ve önceliği 
sebebiyledir. 

Kur'an ve Sünnet'te sıkça geçen mal 
kelimesi sözlük anlamıyla ve daha çok 
özel mülkiyet, servet ve zenginliği ifade 
edecek bir içerikle kullanılır. Ancak dini 
literatürdeve örfte geniş kapsamlı ola
rak yaygın biçimde kullanılan ve açık bir 
anlama sahip bulunan mal kelimesinin 
fıkıhtaki terim anlamı aynı ölçüde kolay 
ve açık değildir. Bu durumun temelinde, 
fıkıh ekallerinin mal kelimesine yaklaşım
larının farklı olması ve teknik anlamda 
mal anlayışıyla, gündelik dildeki malın 
her zaman örtüşmemesi yatar. Mal, İs
lam hukukunda mülkiyet başta olmak 
üzere ayni hakların konusunu belirleyen 
temel bir terimdir. Bir şeyin mal sayıl
ması, onun ayni haklara konu olabileceği 
ve üzerinde her türlü hukuki işlemin ya
pılabileceği anlamını taşır. Nelerin ayni 
haklara konu olabileceği ve hangi nesne 
üzerinde hangi hukuki işlemlerin yapıla
bileceği ise İslam hukukçuları arasında 
geniş tartışmalara yol açmış, bu durum 
mal teriminin tanımlanmasını da aynı öl
çüde güçleştirmiştir. 

Mal terimi, fıkhın birçok alanında eşya 
hukukundaki teknik ve dar anlamının dı-
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