
(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). 
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MA'KÜS 
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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. 

_j 

_j 
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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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MAL 

şında daha geniş kapsamlarda farklı kul
lanımiara sahiptir. Mesela kelime tekil 
olarak kullanıldığında "servet. mal varlı
ğının aktif kısmı. özel mülkiyet hakkı" gibi 
anlamlara gelirken emval kelimesi "mu
amelat alanındaki man ilişkiler" anlamın
da mal varlığı hukukunu. kul haklarını, 
devlete ait bütün gelirleri ifade eder. 

a) Mahiyeti ve Şartları. Hanefiler'in 
mal anlayışları ve bunu ifadede geliştir
dikleri terminoloji diğer fıkıh ekallerinden 
farklıdır. Hanefiler malı mal ve mütekav
vim mal şeklinde iki aşamalı olarak ele 
alırlar. Onlar açısından gerçek anlamda 
mal mütekavvim maldır. Mütekawim 
mallarla. hiçbir şekilde mal olmayan nes
neler arasında ara bir kavram olan mü
tekawim olmayan mal bulunur. 

Hanefiler'in mal tanımında örfi ve ta
bii unsurlar ön plandadır. Mesela MeceJ
Je'nin. "Tab'-ı insani mail olup da vakt-i 
hacetiçin iddihar olunabilen şeydir" (md. 
126) biçimindeki tanırnma göre mal, in
sanın tabiatı icabı kendisine bir ihtiyaç 
ve istek duyduğu ve lüzumu olduğunda 
kullanılmak üzere doğrudan saklanıp ko
runması mümkün olan şeydir (Hamevl, 
IV, 5; Ali Haydar, I, 228). Bu tanımdaki ifa
deler ve doktrinde malla ilgili ileri sürü
len görüşler dikkate alındığında Hanefi
ler'de bir nesnenin mal niteliği taşıması 
için iki temelunsura sahip olması gerek
tiği görülür. Birincisi insanların bir ihti
yacını gidererek fayda temin etmesi. ya
ni örfen iktisadi bir değer taşıması dır. Bir 
şeyin mal olabilmesi için o şeyden yarar
lanmanın müslümanlar açısından caiz ol
masa da ilahi bir dinin mensupları (Ehl-i 
kitap) tarafından mubah görülmesi yeter
lidir (Kasanl, VII, 147: Ali Haydar, ı , 332). 
Malın ikinci unsuru müstakil bir fiziki var
lığının bulunmasıdır. Tanımında yer veri
len iddihar olabilme özelliği üzerinde doğ
rudan ferdi hakimiyet kurulabilmesi un
surunu ifade eder. Bu unsur. bilhassa bir 
malın kullanılması ile elde edilecek fay
dayı ifade eden "menfaat"i mal tanımının 
dışında tutmak gayesiyle tanıma eklen
miştir. Zira menfaatlerin doğrudan ihraz 
edilmesi Hanefiler'e göre mümkün de
ğildir. 

Mecelle, malla mütekawim malın iki 
ayrı kavram olduğunu ima edecek şekil
de malın tanımından sonra mütekawim 
malı tanımlamıştır (md. ı 27). Hukuki ve 
teknik anlamda mütekawim mal "kulla
nılıp faydalanılması mubah olan şey"dir. 
Dolayısıyla bir malın mütekawim olması 
için İslam hukuk sisteminin o maldan ya
rarlanmayı müslümanlar açısından mu-
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b ah görmesi 1 yasaklamaması gereklidir. 
Malın bu vasfı kazanması (tekawüm) onun 
hukuki değer taşıması anlamına gelmek
tedir. 

Bir nesnenin mal olmasının en temel 
üç sonucu, ayni haklara ve hukuki işlem
lere konu olabilmesiyle bunlar üzerindeki 
hakların hukuken koruma altında olma
sı, yani itlafı halinde tazmin yükümlülü
ğünün doğmasıdır. Mal niteliği taşıma
yan şeyler hiçbir şekilde ayni hakların ve 
hukuki işlemlerin konusu olamaz. Müte
kawim mallar ise her türlü ayni hakka ve 
hukuki işleme konu olabilir ve bunlar üze
rinde kurulan haklar hukuken korun ur. 
Mütekawim olmasa da Hanefiler tarafın
dan mal olarak kabul edilmiş şeyler an
cak belirli şartlar altında ve kısıtlamalarla 
ayni haklara konu olabilir. Mesela hamr 
(şarap) ve domuz Hanefiler'e göre maldır. 
Bundan dolayı bunlar üzerinde mülkiyet 
gibi ayni hakların kurulması hukuki işlem
ler dışındaki bazı sınırlı yollarla ve geçici 
bir tedbir şeklinde mümkündür. Kişinin 
domuz ve hamra malik iken müslüman 
olması . böyle bir malın miras yoluyla in
tikali. şıranın hamra dönüşmesi gibi du
rumlar böyledir ve bu hukukun devamı
na. devredilmesine ve hukuki işleme ko
nu olmasına müsaade ettiği ve koruduğu 
bir hak değildir. Buna göre mesela ham
rm ya dökülmesi ya da s irkeye çevrilmesi 
gerekir (İbn Abid!n, IV, 125; Mustafa Ah
med ez-Zerka, lll, ı 25). Mütekawim olma
yan bir malın akdin konusu olması butlan 
ile sonuçlanırken bedel ya da semen ol
ması durumunda söz konusu akid in'ikad 
etmekle birlikte fasit olur ve akde fasit 
akdi n hükümleri uygulanır (Mecelle, md. 
212, 371, 382). Ayrıca bu mallar üzerinde
ki haklar hukuki korumadan yararlana
madığı için malınitlaf edilmesi durumun
da tazmin edilmez. Ancak müslüman 
toplumda yaşayan Ehl-i kitabın kullandığı 
ve dinen de mubah olduğuna inandığı 
şarap ve domuz gibi şeyler onlar tarafın
dan mütekawim mal olarak kabul edil
diği için bu mallar onlar için mütekav
vim maldır; kendi aralarındaki işlemler
de her türlü ayni hakka ve hukuki işleme 
konu olabilir. 

Şafii. Hanbeli ve Maliki mezheplerinde 
mal terimi Hanefiler'deki "mütekawim 
mal" anlamına kullanır. Şafii hukukçusu 
Zerkeşi malı, "Kendisinden faydalanılan 
ya da faydalanılması mümkün olan şey
dir" diye tanımlar ( el-Menşür fi'l-l<:ava'id, 
lll , 222). Hanbeli hukukçusu Hırakl'nin ta
nımı ise şöyledir : "Kendisinden faydala
nılması genel bir ihtiyaç ya da zarurete 

bağlı olmaksızın mubah olan şeylerdir." 
Bu son tanıma göre hiçbir faydası olma
yan haşereler. yasaklanmış bir faydası 
olan ha mr vb. ile ihtiyaç dolayısıyla fayda
lanılması mubah kılınan köpek vb. tanım 
dışında kalır (BuhOtl, Keşşafü'l-/<:ına', ı , 

7). Bu mezheplerde menfaat mal kabul 
edildiğinden Hanefiler'den farklı olarak 
malın tanımında "iddihar ve ihraz edil
me", yani "fiziki bir varlığa sahip olma" 
unsurunun esas alınmadığı, ayrıca açık 
olarak ifade edilmese de bir nesnenin 
mal olması için şer'an temiz olması . yani 
necis olmaması şartının arandığı görü
lür. Bu son şart sebebiyledir ki bu hukuk 
ekallerinde Hanefiler'deki "mütekawim 
olmayan mal" kavramına benzer ara bir 
kavram olarak "muhterem mal" tabiri 
ortaya çıkmıştır. 

Malik!, Şafii ve Hanbeli mezheplerinde 
bazı necis sayılan nesneler. mal olmadık
ları için üzerinde mülkiyet gibi ayni hak 
gücünde yetkiler kurulamasa da bunlar 
üzerinde yarı ayni denilebilecek bazı hak
lar kurulabilmektedir (bk. MİLK). Bu "ih
tisas hakkı" denilen özel bir hak türüdür 
(İbn Receb, s. 192; Hacak,s. 244vd). Dola
yısıyla bu tür nesneleri, ayni haklara ko
nu olan maldan ve hiçbir şekilde bir hak
ka konu olmayan şeylerden ayıran yeni 
bir terime ihtiyaç duyulmuş ve "muhte
rem (şey)" kavramı böylece ortaya çıkmış
tır. Burada muhterem vasfı köpek, hamr 
gibi şer'an aynı temiz olmadığı ve mal 
sayılmadığı halde kendisinden bir şekilde 
istifade edilmesine cevaz verilmiş olan ve 
bu bakımdan -ayni hak gücünde olmayan
ihtisas hakkı niteliğinde birtakım hakla
ra konu olabilen şeyler üzerinde hukukun 
sağladığı sınırlı korumayı ifade etmekte
dir. Muhterem nesne terimi ve ilgili teo
riler özellikle Şafii ve Hanbeli doktrinler
de daha ayrıntılı biçimde ele alınır. Muh
terem nesnelere örnek olarak da malikin 
kastı olmadan şıradan dönüşen hamr, 
eğitilmiş köpek. tabaklanmamış meyte 
derisi, hayvan gübresi, necis yağ, Maliki
ler'de ayrıca kurban derisi zikredilir (Bu
hutl, Şerl:ıu Müntehe'l-iradat, lll, 368; Bü
ceyrim!, III, 272; Ali b. Ahmed ei-Adevl, 
VII, 78). 

Muhterem nesne üzerinde sadece ih
tisas hakkı kurulabildiğinden bu nesne
ler üzerindeki haklar oldukça zayıftır ve 
sınırlı şartlarda korunur. Bunlar üzerin
deki hak dış muhtevası açısından kural 
olarak yok sayıldığından bu şeylerin gasbı 
ve itlafı tazmin yükümlülüğü doğurmaz 
(İbn Kudame, N, ı 72; BuhOt!, Keşşa{ü'l
/<:ına', lll, I54).Ancakgasp durumunda 



geri verilmesi dini bir yükümlülük olarak 
gereklidir. Muhterem nesneleri ellerinde 
bulunduranların bunları kendi hakimiyet 
alanlarında bulundurma ve bunlardan 
belli yönleriyle yararlanma hakları vardır. 
Mesela muhterem nesnelerin ayniarı ne
cis olsa bile menfaatleri istifade konusu 
olabilir. mirasla intikal edebilir. Özellikle 
Şafii ve Hanbeli doktrinlerinde zamanla 
hibe, vasiyet, vedla gibi işlemlerde muh
terem nesneler bazı açılardan mal gibi 
değerlendirilmiştir. Buna göre bu tür 
nesneler üzerinde sahiplerinin ihtisas 
haklarıyla birlikte zilyedliklerinin bulun
duğu ve bunun hukuken korunan bir zil
yedlik olduğu ileri sürülmüş. bu tezin ge
liştirilmesiyle bu nesnelerin ayniarı üze
rinde gerçekleşen bazı hukuki işlemler 
zorlama bir yolla "zilyedliğin nakli" ola
rak yorumlanmaya başlanmış, bunların 

kiraya verilmesi de bazı fakihlerce "zil
yedliğin naklinden muavaza" (bedel alma) 
şeklinde görülerek caiz sayılmıştır (İbn 
Kudame, IV, ı 72; İbn Receb, 198; İbn Ha
cer ei-Heytem!, VI , 304; Şirblnl. ll, 34 I; lll , 
563; KalyQbl, lll, 160). 

Ayn-Menfaat Ayırımı. Muamelat ala
nının mali nitelikteki haklarını özellikle 
mal varlığı hukukunu belirlemede malın 
ayn-menfaat şeklinde ikili ayırımı ve bu 
iki terime yüklenen anlamlar hayli önem
lidir. Burada ayn eşyanın maddi yapısını 
ve menfaatlerden yalıtılmış halini, men
faat ise bu eşyanın aynının kullanımın
dan elde edilecek faydayı ifade eder. Ade
ta aynın fiziksel varlığı gibi menfaate de 
bir varlık atfedilmiş ve hal<kın iki ayrı ko
nusu gibi düşünülmüştür. Ayni hakların 
ve hukuki işlemlerin konusu olarak da 
doğrudan mal terimi gösterilmeyip ma
lın aynı ya da menfaati gösterilir. Buna 
göre bir eşyanın satımı ayn üzerinde ger
çekleşen ve milkü'l-ayn doğuran bir işlem 
iken mesela bir kira akdi -hakim anlayışa 
göre- eşyanın aynı ile hiçbir il işkis i olma
yan ve salt eşyanın menfaatleri üzerinde 
gerçekleşen bir işlem gibi tasarlanır. Bu
nun eşya üzerindeki haklara yansıması 
da bu tür işlemlerle elde edilen hakkın 
eşyadan neredeyse tamamen bağımsız 
olduğu tasarlanan menfaatler üzerinde 
kurulduğunun (milkü'l-menfaa) ifade edil
mesi ve bu şekilde eşyanın bizzat kendisi 
gibi eşyadan elde edilecek faydaların da 
müstakil bir varlık ve hak konusu olarak 
tasarlanmasıdır. Yine gasıbın gasbettiği 
malın kullanıldıktan sonra geri alınması 
durumunda malın aynından bütünüyle 
ayrı olarak menfaatlerin gasbından bah
sedilmesi de aynı anlayışın bir uzantısıdır. 

İslam hukukçuları eşyayı ayn-menfaat 
şeklinde ayırarak atomize edilmiş bir eşya 
tasarımı geliştirmişlerdir. Nitekim malın 
ayn-menfaat şeklinde iki ayrı parçadan 
oluşuyormuş gibi tasarianmasının temel
leri eşya ile ilgili olarak atom cu evren an
layışı doğrultusunda yapılan cevher-araz 
ayırımıyla ilişkilidir. Hanefi metinlerinde 
aynın cevher, menfaatin araz niteliğinde 
olduğu belirtilir (Serahsi, XV, 79-80). Bu 
bakış tarzı Hanefiler'in menfaatleri mal 
niteliğinde görmemelerine yol açmıştır 
(bk. MENFAAT) Şafii. Maliki ve Hanbeli 
mezhepleri ise her ne kadar ay n-menfa
at ayırımını Hanefiler gibi kullansalar da 
eşyanın menfaatlerinin de eşyanın aynı 
gibi mal olduğu, hukuki işlemlere konu 
olabilme noktasında kural olarak ayn ile 
menfaat arasında bir fark gözetilmeye
ceği görüşündedir. 

İslam hukukçularının malı bütüncül bir 
bakışla değil bu şekilde ay n- menfaat şek
linde iki ayrı parçadan oluşuyor g)bi algı
lamaları İslam hukukunun orijinal bir yö
nüdür. Bu anlamda İslam hukukunun eş
ya tasarımı Roma hukukundan ve kara 
Avrupa'sı hukuk sisteminden belirgin bir 
farklılık arzeder. Bu iki hukuk sistemin
de böyle bir ayınma rastlanmayıp eşyanın 
satımında olduğu gibi kira akdinde de 
akdin konusu yine eşyanın kendisidir. Ro
ma hukukundan gelen maddi ve gayri 
maddi mal ayırımı ilk bakışta ayn- men
faat ayırımını çağrıştırsa da bu iki ayırım 
arasında ilişki yoktur. Zira maddi mal ve 
gayri maddi mal ayırımı özellikle normal 
mallarla fikir ve sanat eserlerini, dolayı
sıyla eşya hukuku ile fikri hukukun konu
larını birbirinden ayırmaya yöneliktir. Fi
kir ve sanat eserleri üzerinde de bir tür 
ayni hak benzeri yetkinin varlığı kabul 
edildiğinden bunların gayri maddi mal 
(eşya) olduğundan bahsedilmektedir. Do
l ayısıyla eşya hukuku maddi malları , fikri 
hukuk ise bu tür gayri maddi malları in
celemektedir. Yine mal kavramı ile mal 
üzerinde kurulan hakları da birbirinden 
ayırmak gerekir. Ayni hakların konusu ku
ral olarak sadece mallardır. Bunun için 
irtifak, intifa vb. herhangi bir hakkın mal 
niteliği taşıdığını ileri sürmek mümkün 
olmayıp bu hakla hakkın konusunun bir
birinden iyi ayrıştırılmamasından kaynak
lanmaktadır. 

Ayn-Deyn Ayırım ı . Malla ilgili diğer 
önemli bir kavram ikilisi de ayn- deyn ayı
rım ıdır. Ayn- menfaat ayırımı daha çok 
eşya hukuku açısından önem taşırken 
özellikle borçlar hukuku alanında bu ayı

rım önemini yitirerek yerini büyük oran-
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da ayn -deyn ayırırnma bırakır. Bir eşya
nın somut varlığı ve zatı ayn olarak nite
lenirken nihayetinde somut bir ayn şek
linde ifa edilecek olan borç (deyn) zim
mette sabit bir sıfat olarak nitelenmiştir 
(Zerkeşi, lll, I 38; Ham evi, IV, 5). Başka bir 
deyişle hukuki işlemin konusu fert olarak 
belirlenmiş bir nesne ise burada konu
nun ayn olduğundan. fert olarak belirlen
meyip cins olarak ya da para şeklinde 
belirlenmiş ise bu durumda onun deyn 
olduğundan bahsedilir. İslam hukukçula
rının çoğunluğuna göre deyn malın bir 
var oluş biçimidir. Zira zimmette bir borç
luluk sıfatı olarak sabit olan bu deyn so
nunda bir mal olarak ödenecektir ve bu 
ödeme ile deyn bir sıfat olma vasfından 
çıkarak somut bir zata ve ayna dönüşe

cektir. Hakim kanaate göre deyn hükml 
bir mal olarak tasawur edildiğinden deyn 
üzerindeki haklar ekseri hukukçular ta
rafından mallar üzerindeki ayni hak nite
liğine yakın bir mahiyette düşünülmüş
tür. 

M alla ilgili olarak kullanılan ayn- men
faat ve ayn- deyn kavram çiftleri malla il
gili bir sınıflama değildir. Bunlardan ayn 
menfaat ikilisi malın algılanış biçimi ve 
malın kendi iç yapısıyla ilgilidir. Her ne 
kadar İslam hukukçuları zaman zaman 
malın ayn ya da menfaat olduğunu söy
leseler de bu malların ayn ya da menfaat 
şeklinde iki sınıfa ayrıldığını belirtme ga
yesinden çok, Hanefiler'in görüşünün ak
sine menfaatlerin mal niteliğinde görül
düğünü ifade etmeye yönelik bir kulla
nımdır. Yine ayn- deyn tarzındaki ayırım 
da malın hukuki işlem lerde bulunduğu 

şekilleri ve süreçleri ifade etmektedir. 

b) Malların Sınıflandırılması. İslam hu
kukçuları , malları sahip oldukları farklı 
hükümleri göz önünde bulundurarak de
ğişik açılardan sınıflandırmışlardır. Bun
l arın başlıcaları şunlardır: 1. Mütekavvim 
Olan ve Olmayan Mal. Özellikle Hanefiler 
tarafından kullanılan bu ayırım aslında 
mallarla ilgili bir sınıflamadan çok, ara bir 
kavram üreterek malla ilgili derecelen
dirme yapmaya yöneliktir. Çünkü gerçek 
anlamda mal olan mütekawim maliarta 
hiçbir şekilde mal olmayan nesneler ara
sında yer alan üçüncü ve ara bir grup nes
neyi Hanefiler gerçek anlamda mal ola
rak görmese de "mütekawim olmayan 
mallar" olarak nitelemiştir. Bunlar da 
hamr. domuz ve meyte şeklinde dinen 
haram kılınan üç şeyden ibarettir. Bun
ların ortak özelliği, müslümanlar açısın
dan değer taşımadığı halde Ehl-i kitap 
nezdinde gerçek anlamda mal olarak gö-
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rülmesidir. Mütekawim mal kavramının 
yukarıda açıklanan hukuki ve teknik an
lamının dışında ikinci bir kullanımı daha 
vardır. Buna göre mütekawim terimi, bir 
malın ele alınan özel bir hukuki işlem ba
kımından bilfiil ihraz edilmiş olduğunu 
ifade eder. Mesela balık gerçek anlamda 
bir mal yani mütekawirn bir maldır. An
cak bir satım sözleşmesinde henüz satı
cının zilyedliği altına girmemiş denizdeki 
balığın satılması durumunda bu balığın 
mütekawim olmadığından söz edilir. Bu 
tür aslen mütekawim olan nesnelerin hu
kuki işlemler bakımından da mütekawim 
hale gelmeleri için fiilen ihraz edilmeleri 
gerekir (Abdülaziz el-Buhar!, IV, 522; Me
celle, md. 127; Ali Haydar, I, 229). Buradaki 
mütekawim kelimesi değişken ve ele alı
nan özel durumlarla ilgili olup bu malın 
sürekli bir şekilde mütekavvim olmadığı 
anlamını taşımaz. Hukuki işlemler bakı
mından fiilen ihraz edilmemiş olan mal
ların mütekawim olmadığından bahse
dildiği gibi müstakil bir varlığa erişme
miş olan nesneler için de aynı niteleme 
yapılmaktadır. Bu noktada İslam hukuk
çuları , mesela hayvanın göğsündeki sü
tü sağılıp müstakil bir varlığa erişene ka
dar mütekawim bir mal olmaktan çok o 
hayvana ait bir "sıfat" niteliğinde görerek 
üzerinde satım akdi gibi hukuki işlemle
rin kurulmasına izin vermezler. İcare ak
dinin akid esnasında ma'dum olan men
faat üzerine kurulduğunun ve menfaa
tin elde edilmekle mütekavvimlik kazan
dığının söylenmesi de bu sebepledir. Mü
tekawim vasfı hukukun pek çok alanın
da, mütekawim mal terimindeki anlamı
nın ötesinde hukukun değer verdiği ve 
koruduğu şeyleri ifade etmek için de kul
lanılmaktadır. Buna göre mallar gibi can
larda da mütekawim olma söz konusu
dur. Tıpkı mütekawim bir malınitlaf edil
mesinde tazmin söz konusu olduğu gibi 
bir kişinin öldürülmesinde kısas, diyet vb. 
müeyyidelerin gerekınesi için öldürülen 
canın mütekawim olmasının gerektiğin
den bahsedilir (Kasa n 'i. VII. ı o ı, 132, 147). 
Bunlara ilaveten Şafii kaynaklarında bu 
terimin çok defa kıyeml malı ifade etti
ğini de belirtmekgerekir (Nevevl, IV, 276; 
KalyObl, lll, 69). 

z. Misli Mal- Kıyeınl Mal. Özellikle borç
lar hukuku açısından mallarla ilgili en 
önemli ayırım misli ve kıyeml mal ayın
mıdır. Bu ayırırnda aynı türe ait olup gö
rünüm. iç yapı. ekonomik fayda vb. açı
sından eş özellikte olan ve bu sebeple dik
kate alınır bir fark olmadan birbirinin ye
rine geçebilen mallar misli. böyle olma-
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yan mallar ise kıyemldir. Misli-kıyemi ayı
rımı borçların cins borcu-parça borcu 
ayırımıyla olan paralelliği sebebiyle özel 
bir önem taşıdığı gibi itiM. müşterek 
mülkiyetin sona erdirilmesi. faizin söz 
konusu olup olmaması vb. konularda da 
bazı önemli sonuçları vardır (b k. KIYEMi; 
MİSÜ) 

3. Menkul-Gayri Menkul Mal. Özüne 
zarar vermeksizin bir yerden başka bir 
yere taşınabilen eşyalar menkul, taşına
mayanlar ise gayri menkuldür (akar). Cer
men hukukundan etkilenen sistemlerde 
eşya hukukunun bel kemiği bu ayırım 
üzerine kurularak hukukun birçok ala
nında kendisine önemli sonuçlar bağlan
mış ve tapu sicili gibi usuller geliştiril
mişse de İslam hukukunun klasik doktri
ninde bu ayırım aynı öneme sahip olma
yıp zilyedlik ayni hakların aleniyeti için 
yeterli görülerek gayri menkullere özgü 
ayrı bir sisteme teorik olarak ihtiyaç du
yulmamış, menkul ve gayri menkul ayırı
rnma bağlanan sonuçlar ikinci derecede 
önemli bazı farklılıklar olarak görülmüş
tür. Ancakyine de gayri menkul malların 
en esaslı kısmı olan arazi ile ilgili oldukça 
ayrıntılı ve neredeyse bağımsız bir hukuk 
dalından söz edilebilir. 

4. Tüketilen Mal-Kullanılan Mal. Kla
sik kaynaklarda içerik olarak yer alan bu 
ayınma göre bir defada ve ilk kullanımda 
mal varlığından çıkan. bir defa kullanıldık
tan sonra aynı tarzda tekrar kullanılmaya 
elverişli olmayan mallar tüketilir eşyadan
dır. Yiyecek, içecek gibi maddi bir tüke
timle istifade edilen mallarla para gibi 
ancak temlikyoluyla hukuki tarzda tüke
tilerek istifade edilebilen mallar bu grup
tan dır. Tüketime tabi olmayan mallar ise 
sonuçta yıpranıp tükense de bir süre kul
lanılmak suretiyle kendisinden istifade 
edilen mobilyalar, makineler. giyim eşya
sı gibi mallardır. Malların bu ayırımı bazı 
akid türlerini birbirinden ayırma nokta
sında önem taşımaktadır. Buna göre kira 
ve ariyet akidleri gibi bir malı kullanma 
gayesi taşıyan akidler kural olarak tüke
tilen mallar üzerinde kurulamaz. Yine pa
ra. hububat vb. tüketilen mallar üzerinde 
ariyet akdi yapılamaz. Yapılması halinde 
bu akid ariyet değil karz akdi olur. 

S. Bölünebilen-Bölünemeyen Mal. Eko
nomik değerinde dikkate değer bir azal
ma meydana gelmeksizin aynı vasıfta bir
den çok parçaya ayrıiabilen mallar bölü
nebilen, böyle olmayanlar ise bölüneme
yen mallardır. Canlı bir at, bir halı bölüne
meyen eşya iken gayri menkul kural ola
rak bölünebilen mallardandır. Bölünebi-

!ir olup olmama eşya hukukunda müşte
rek mülkiyetin sona erdirilmesinde önem 
taşır (Mecelle, md. 1130, 1131, 1139). 

6. Asıl - Semere, Asıl - Fer'. Bazı mallar 
tek bir bütünden oluşan müstakil ve ba
sit yapıda iken diğer bir kısım başka bir 
mala bağlı olup onun bir parçası, tamam
layıcı bir unsuru, teferruatı veya ondan 
türeyen bir mal olabilir. Bu durumda asıl 
malla bu mala bağlı mallar arasında bir 
ayınma gidilir. Özellikle akidlerde asıl eş
yanın akde konu olması durumunda bu
na bağlı olan semere ve cüzlerin akde 
hangi şartlarda konu olacağı önemli bir 
problemdir. İslam hukukunda bu nokta
da iki genel ilkeden bahsedile bilir. Bunla
rın ilki. bir eşyanın diğer bir eşyaya sıkı 
sıkıya bağlı olması durumunda biri üze
rinde gerçekleşen akidlerin ikincisini de 
içine alacağı, ancak fer'in kural olarak asıl 

eşyanın mütemmim bir cüzü olmayıp 
müstakil eşya olma özelliğini sürdürece
ğidir. İkinci ilke ise bir maldan ortaya çı 
kan semerelerinin asıl malın tazmin so
rumluluğunu elinde bulunduran kişinin 
mülkiyeti altında olacağıdır. 

7. Malın sahibinin malla ilişkisi bakımın
dan mallar sahipsiz mallar, özel mallar ve 
kamu malları şeklinde üç gruba ayrılabi
lir. a) Mubah mallar. Üzerinde mülkiyet 
hakkı olmayan sahipsiz mallardır. Ancak 
iki anlamda sahipsiz mal söz konusudur. 
Burada kastedilen, mülkiyet altına alın
maya elverişli olduğu halde bilfiil mülki
yet altında olmayan mallardır. İkinci an
lamda kullanılan sahipsiz mallar ise men
faati kamuya ait olduğu için mülkiyet al
tına alınamayan kamu malları olup bu 
müstakil bir mal türüdür. b) Özel mallar. 
Özel mülkiyet altında olan ve diğer in
sanların hakimiyet alanından çıkarılmış 
mallardır. c) Kamu malları . Özel mülkiyet 
altına alınmaya elverişli olmayan ve umu
mun ya da belirli bir bölge halkının ya
rarlanmasına terkedilen mallardır. Kamu 
malları, temel olarak doğal yapıları veya 
hukuk düzeni gereği mülkiyete konu ol
mayan sahipsiz mallarla (den izler, büyük 
göller, büyük nehirler vb. genel sular, 
kıyı lar, madenler ve orman lar) menfaati 
um uma ait olan orta mallarından oluşur. 
Orta malları umumi yollar, meydanlar, pa
zar yerleri, konak yerleri, mabedler gibi 
herkesin yararlandığı mallar ve mera, 
yaylak. kışlak, baltalıklar, harman yerleri 
gibi bir kısım halkın kullandığı mallar şek
linde ikiye ayrılabilir. Kamu malları dev
letin mülkiyetinde değil hüküm ve tasar
rufu altındadır. Devletin bu yerler üzerin
deki hakkı bir denetim yetkisidir. U mu-



m un bu mallardan yararlanma yetkisi ise 
ibaha karakterli bir yetki olup özel hu
kukla ilgili bir hak niteliğinde değildir. Bu 
sebeple kamu malları, eşya hukuku anla
mındaki dar ve teknik anlamda mal kav
ramının dışında olup kamu hukukuyla il
gilidir. Özel mal ve kamu malı ayırımının 
yanında her iki tür mala da benzeyen iki 
ayrı grup daha vardır: Vakıf malları ve 
devletin özel malları . Vakıf malları geniş 

anlamda kamu malına benzemekle bir
likte bazı açılardan özel mal statüsünde
dir (Mustafa Ahmed ez-Zerka, lll, 231) Yi
ne devletin özel malları olan hazine emla
ki kural olarak özel mülkiyet hükümlerine 
tabi iken hizmet malları kamu malı kav
ramı kapsamında değerlendirilir (Günay, 
S. 1 1 5). 

a. Hanbeli ve Şafii mezheplerinde ayrı
ca mütemewel olan ve olmayan mallar 
ayırımı yapılır. Mütemewel kelimesi bu
rada mal olarak kullanılmaya ve fayda
lanmaya elverişli kıymetli şey demektir. 
Mal cinsinden olan bir şeyin kıymeti yok 
denecek kadar az olan küçük birimlerine. 
insanlar bunları normal mallar gibi huku
Ki işlemlerde kullanmadıkları için müte
mewel olmayan mal denilir (SüyGt!, s. 
327) Mesela 1 kilo buğday mal ve müte
mewel iken tek bir buğday tanesi yine 
mal olmakla beraber mütemewel değil
dir (İbn Hacer ei-Heytem!, VI, 304). 
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MALABAR 

Hindistan' ın güneybatısındaki 
kıyı şeridinin adı. 

_j 

Kuzeyde D' eli dağından güneyde Komo
rin Burnu'na kadar uzanan ve doğuda Batı 
aatlar'la sınırianan yaklaşık SSO kilomet
relik bir kıyı şeridi kaynaklarda Malabar 
adıyla anılmaktadır. İngilizler'in XVII. yüz
yılın sonlarında bölgeye hakim olmasın
dan itibaren Malabar daha çok bugünkü 
Kerala eyaletinin kuzey kısımları için kul
lanılmaya başlanmıştır. Bölgeye Malabar 
adıyla ilk defa Arap ve Fars denizcilerinin 
atıfta bulunduğu, kelimenin Dravid dilin
de "dağ" anlamına gelen malai ile Farsça 
"ülke" anlamındaki bar veya Arapça berr 
kelimesinin birleştirilmesiyle ortaya çık
mış olabileceği ileri sürülmektedir. Böl
genin yerli halkın dilindeki adı ise Malaya
lam ve Keralam'dır. İslam kaynaklarında 

MALABAR 

Malabar (Mellbar) isminin ilk defa muhte
melen idrisi'nin Nüzhetü'l-Müştô.l(ı ile 
Yaküt'un Mu'cemü'l-büldô.n'ında kulla
nıldığı kaydedilmektedir. Coğrafi yakınlı

ğı dolayısıyla Araplar'ın İslam öncesinde 
yoğun ticari ilişkilerinin bulunduğu bölge
ye müslümanlar hicretin hemen ardından 
gelmeye başladılar. Hindistan'da kendile
rine has bir kültürel kimlik taşıyan Map
pilla (Mopla) müslüman topluluğunun nü
vesini oluşturan bu ilk yerleşimden sonra 
İslamiyet yerli halk arasında yayılmaya 
başladı. Kuzey Hindistan'ın .aksine hiçbir 
siyasi ve asker! gücün desteği ve etkisi 
olmadan gerçekleşen bu yayılmada en 
büyük etken in bölgeye gelen müslüman
ların hayat tarzları olduğu söylenebilir. 
XIV. yüzyılın ilk yarısında Malabar toprak
larını dolaşan İbn BattCıta bölgenin he
men her yerleşim biriminde yerli müslü
manların bulundUğunu, bazı şehirlerde 

birkaç bin civarında Arap ve Fars asıllı ki
şinin yaşadığını söyler. Muhtemelen bu 
dönemlerde ihtida ederek Arakkal adıyla 
bilinen bir hanedanlığı başlatan Kanna
nur hakimi Ali Raca, aynı zamanda Mala
bar sınırlarındaki ilk bağımsız müslüman 
sultanlığının kurucusudur. XX. yüzyıla 
kadar devam eden bu hanedanlığın bazı 
üyeleri XVIII. yüzyılda İngilizler' e karşı Os
manlılar'dan destek aramışlar, ancak Os
manlılar o sırada Rusya ile savaş halinde 
oldukları için onlara destek verememiş
lerdir. 

XVI. yüzyıldan itibaren Portekizliler'in 
bölgeye gelmesiyle birlikte Malabar böl
gesinin refah ve istikrarı hızla bozuldu. Bu 
arada Portekiz hakimiyetiyle yoğunlaşan 
misyoner faaliyetleri ve hıristiyanlaştırma 
gayretleri Malabar müslümanlarını za
man zaman güç durumda bıraktı. XVII. 
yüzyılın ikinci yarısında bölgenin hakimi
yeti Hollandalılar'a geçti. Ardından İngiliz 
ve Fransızlar da buraya yerleşmeye başla

dılar. Bu rekabetten galip çıkan İngilizler 
bölgeyi hakimiyetleri altına aldılar. İngi
lizler'e karşı en güçlü direniş, XVIII. yüz
yılın ikinci yarısında bir dönem Malabar'a 
da hakim olan komşu MeysCır Sultanı 
Haydar Ali Han ve oğlu TipCı Sultan tara
fından gerçekleştirildi. İngilizler'e karşı 
direnişlerinde Osmanlılar'dan destek ara
yan MeysCır sultanının teşebbüsleri, Os
manlılar bu dönemde Rusya ve Fransa'ya 
karşı İngilizler'in desteğine ihtiyaç duydu
ğu için sonuçsuz kaldı. 1792'den itibaren 
Güney Hindistan'a da hakim olan İngiliz
ler'in uyguladığı politikalar Malabar müs
lümanlarının siyasi, ekonomik, sosyal ve 
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