
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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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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kültürel alanlarda diğer topluluklardan 
daha geri kalmasına yol açtı. Malabar 
müslümanları bunun da etkisiyle ı. Dünya 
Savaşı sonrasında ortaya çıkan Hindistan 
Hilafet Hareketi'ne büyük destek verdi
ler. Osmanlılar'a karşı ilgi ve sempatinin 
arttığı bu dönemde ingiliz hakimiyetine 
karşı direniş eylemleri düzenlendi. İngi
lizler, 1921 'de Mappilla müslümanlarının 
başlattığı silahlı ayaklanmayı S-1 0.000 
arasında müslümanı öldürerek bastıra
bildiler. Direnişin ardından Malabar müs
lümanları uzun süre siyasi faaliyetlerde 
bulunamadılar. İngilizler 1947'de Hindis
tan'dan çekilirken bölge yeni kurulan Hin
distan Devleti'nin sınırları içinde bırakıldı. 
Malabar müslümanlarının yaşadığı ümit
sizlik binlerce kişinin Pakistan'a göç et
mesine sebep oldu. 

19S6'da Kerala eyaleti oluşturulurken 
Malabar toprakları Calicut, Palghat ve 
Kannanur idari bölgelerine ayrılarak bu 
eyaletin sınırları içine dahil edildi. 1969'
da Mallappuram, 1980'de Wayanad ve 
1990'1arda Kasargode idari bölgeleri oluş
turuldu. Böylece eski Malabar toprakları 
altı idari bölgeye ayrılmış oldu. Malabar'ın 
en önemli şehri olan Calicut'un adı yakın 

tarihlerde Kozhikode olarak değiştirildi. 
Eyaletin en önemli limanı ise Koçin'dir. 
2001 rakamlarına göre 31.838.000 olarak 
tesbit edilen Kerala nüfusunun yüzde 
24'ünü müslümanlar o luşturmaktadır. 

Bölgede Katolikler'den başka Aziz Tho
mas, Süryanl ve Keldanl hıristiyanları da 
bulunmaktadır. 
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(bk. MALEKA). 

MALA KA 
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Malezya'da eyaJet merkezi şehir. 
L ~ 

Malaka M alay yarımadasının güneyba
tı sahilinde, başşehir Kuala Lumpur'dan 
Singapur yönünde güneydoğuya giden 
anayolun orta kesimlerinde ve adını aldı 

ğı Malaka nehrinin ağzında bulunmakta
dır. Batı dillerinde Malacca şeklinde yazı
lan ismin aslı Melaka'dır; Malayca'da 
"mahfuz sığınak" anlamına gelen bu is
min, fırtınalarda küçük gemi ve kayıkla
rın nehrin içlerine kadar sokulup sığına
bilmelerinden dolayı verilmiş olması muh
temeldir. Malay yarımadasını Sumatra 
adasından ayıran boğaz da üzerine kuru
lan Malaka'nın büyümesinden sonra aynı 
adla tanınmıştır. 

Malaka 1390'lı yılların ortalarında, 
daha önce Sumatra'daki Palembang'
dan kaçarak birkaç yıl Singapur'da hü
küm süren ve ardından oradan da ayrıl
mak zorunda kalan Srivicaya kraliyet 
ailesine mensup Prens Paramesvara ta
rafından bir liman şehri olarak kurulmuş
tur. Prens Paramesvara. bağazın en dar 
kısmına rastlayan ve ağzında yer aldığı 
n ehir vasıtasıyla yarımadanın iç kesimle
riyle de bağlantısı bulunan bu liman sa
yesinde kısa zamanda güçlenmiş. burada 
sonraları Malaka Sultanlığı denilen kü
çük bir devlet kurmuştur (b k MALEZVA) 
Bu devlet varlığını , Çin- Hindistan- Batı 

deniz ticaretinin bölgedeki en işlek lima
nı haline gelen Malaka'ya borçlu olduğu 
için yöneticileri şehrin imarına, özellikle 
liman tesislerinin mükemmelleştirilme
sine büyük önem verdiler; geniş antre
polar. hırsızlık ve yangınlara karşı yer altı 
ambarları inşa ettirdiler. Ayrıca şehirdeki 
yabancı tüccarların ve mallarının korun
masına yönelik çeşitli güvenlik tedbirleri 
aldılar. Tüccarlar lehine yapılan hukuki 
düzenlemeler, rüşvet ve hilekarlığa karşı 

getirilen cezal müeyyideler yabancı tüc
carları limana çekmeye başladı. Öte yan
dan Malaka karşılıklı güney ve kuzey mu
son rüzgarlarının buluştuğu bir kavşak 
üzerinde kurulduğu için Hindistan ve Ba
tı' dan gelen gemiler mart-ocak, Çin'den 
ve doğudaki adalardan gelenler kasım
mart ayları arasında buraya ulaşıyor ve 
rüzgarın durumuna göre mecburen be
lirli bir süre Jimanda kalıyordu. Böylece 

Malaka çok kısa bir sürede dünya ticaret 
merkezlerinden biri oldu ve buna paralel 
biçimde siyasi itibarı arttı. Kurulmasın

dan birkaç yıl sonra henüz 1403 yılında bir 
Çin heyetinin ziyarete gelmesi ve 1407'
de Çin donanmasının limana uğraması 
kazandığı itibarın bir göstergesidir. 

Malaka kurulduğu ilk yıllarda, aniden 
artan zenginliğine ve siyasi itibarına rağ
men 2000 nüfuslu küçük bir yerleşim 
merkeziydi. Fakat daha sonra yarımada
nın diğer kesimlerinden ve Sumatra'dan 
gelen göçmenlerle, ayrıca Hint ve Çin 
asıllı yabancı tüccarlarla nüfusu hızlı bir 
şekilde artarak XV. yüzyılın ortalarında 
40-SO.OOO'i buldu; XVL yüzyılın başların
da 1 OO.OOO'e ulaştığı zannedilmektedir. 
Batı kaynakları bu sayıyı 100.000 civarında 
gösterirken M alay kaynakları 190.000' e 
kadar yükseltirler. 1 s 1 O yılında bölgeyi 
ziyaret eden Portekiıli seyyah Tome Pi
res. Malaka'nın 10.000 haneli büyük bir 
şehir olduğunu , caddeleri nde seksen dört 
çeşit dil konuşulduğunu ve şehirde4000 
civarında yabancı tüccarın ikamet ettiğ ini, 

Malaka nehri boyunca geniş bir ticaret 
mahallinin. özellikle güney sahillerinde 
milliyetlerine göre ayrı ayrı oturan halkın 
evlerinin ve Sertam tepesinde -Prens Pa
ramesvara'nın yaptırdığı saray dahil- bü
yüleyici binaların bulunduğunu belirtir. 
Ona göre Malaka, yaklaşık 2,4 milyon 
"cruzado" (haç biçiminde Portekiz altını) 
değerinde ticaret hacmine sahip, dün
yada eşine rastlanmayan önemli bir tica
ret merkeziydi. Avrupa'nın o dönemde en 
zengin ticaret merkezlerinden biri sayı
lan Sevilla'nın ise XVI. yüzyılın sonunda 
ancak 4 milyon cruzadoya ulaşan bir ti
caret hacmine sahip olduğu bilinmekte
dir. Aynı döneme ait Portekiz kaynakları
na göre şehirdeki savaşçı sayısı da 4000 
civarındaydı ve çevredeki güçlerle birlik
te 1 OO.OOO'e ulaşıyordu. En kuwetli ihti
malle ikinci hükümdar Megat İskender 
Şah'tan ( 1414- ı 423) itibaren İslamiyet'i 
benimseyen Malaka sarayı, özellikle XV. 
yüzyılın ikinci yarısında davet ettiği ya
bancı alimler vasıtasıyla Malaka'yı İslam 
din ve kültürünün bölgedeki merkezi 
haline getirdi. Böylece İslamiyet'in çevre 
adalara, Filipinler'in güneyine, Borneo ve 
Cava'ya yayılması hızlandırıldı . 

XVI. yüzyılın başlarından itibaren Por
tekiıli sömürgecilerin dikkatini çeken Ma
laka 1 O Ağustos 1 S 11 tarihinde Alfonso 
de Albuquerque tarafından ele geçirildi 
ve yağmalanarak cam ileri, hanedan me
zarları ve diğer kagir binaları taşları kale 
yapımında kullanılmak üzere yıkıldı. Por-


