MADALYA
(1896-97)

Te'sisat-ı

askeriyye iane mave alüminyum; 1314
(1896-97) Yunan muharebesi madalyası
gümüş: 1315 (1897) Eviad-ı şüheda ve
ma'!Glin-i guzat asakir-i şahane iane sergisi madalyası yaldızlı gümüş, gümüş. bakır ve nikel: 1317 (1899) Maarif madalyası altın ve gümüş: 1318 (1900) Hamidiye
Hicaz demiryolu madalyası altın, gümüş
ve nikel; 1322 (1904) Hamidiye Hicaz demiryolu Maan mevkiinin açılış madalyası
altın. gümüş ve bakır; 1322 (1904) Harir
müsabakası madalyası altın. gümüş ve
bakır: 1324 (1906) Cem'iyyet-i umumiyye-i Belediyye madalyası bakır; 1325
(1907) Darülfünun madalyası alüminyum:
1OTemmuz 1324/24Cem.3ziyelahir 1326
(24 Temmuz 1908) KanOn-ı Esasi madalyası altın ve gümüş; 1326 (1908) Hamidiye Hicaz demiryolunun Medine-i Münewere mevkiine ve Aynüzzerka suyunun
demir borularla Medine'ye ulaşması ve
Hamidiye Camii'nin inşasının bitmesi,
elektriğin getirilmesi hatırası madalyası
gümüş ; 1326 (1908) Macar zuwari hatı
rası madalyası yaldızlı bakır; 1326 ( 1908)
Galatasaray futbol kulübü madalyası gümüş ve bakır; 1326 ( 1908) Kadıköy ittihad-ı Osmani Mektebi madalyası bakır
ve alüminyum.
dalyası altın, gümüş

V. Mehmed Reşad devrinde çıkarılan
madalyalar: 1325 r. (1909) Bursa sergisi
madalyası altın ve gümüş; 1326 r. (191 O)
Galatasaray Terbiye-i Bedeniyye Kulübü
ma dalyası bakır: 1327 r. (1911) Hatıra- i
Abide-i Meşrutiyet madalyası altın; 1328 r.
(1912) Donanma madalyası altın. gümüş.

Liyakat madalya s ı (İbrahim Artuk fotograf koleksiyonu)

bakır, nikel, alüminyum: 1329r. (1913)
Hamidiye kruvazörü madalyası bakır;
1330 r. (1914) Tayyare madalyası altın,
gümüş ve bakır; 1330r. (1914) Müdataa-i
Milliye biçki yurdu madalyası altın. gümüş; 1330 r. (1914) Harp madalyası fakfon (bafon): 24 Mart 1330 (6 Nisan 1914)
Kah i re seyahat-ı havaiyyesine mahsus
madalya altın, gümüş, tunç: 1332 r.
(1916) Bezmialem Valide Sultanisi madalyası gümüş; 1332 r. (1916) Ticaret
Mekteb-i Aıisi madalyası gümüş; 1333 r.
(1917) Fenerbahçe idrnan Vurdu madalyası bronz: 1333 r. (1917) Kadıköy Fukaraperver Cemiyeti madalyası gümüş;
1333 r. (1917) Alman mülakat madalyası
altın, gümüş ve bakır: 1334 r. ( 1918)
Avusturya mülakat madalyası altın, gümüş ve bakır: 1334r. (1918) Çanakkale
ziraat sergisi madalyası gümüş ve bakır.
Sultan Vahdeddin döneminde çıkarılan
madalyalardan 1337 r. (1921) Çiçek m eş
heri madalyası gümüş ve bronz: 1337 r.
( 1921) Traktör müsabakası madalyası altın, gümüş ve bronzdan yapılmıştır.

Söz konusu madalyaların şekillerinin
kimlere ne şekilde takılacağı
hususunda nizamnameler hazırlanmış
t ı r. Madalya geleneği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra da sürmüş
tür. Cumhuriyet döneminin ilk madalyası istiklal madalyasıdır ( 1926-1931 ). Milli
Mücadele sırasında cephe Herisi ve gerisinde başarı gösteren asker ve siviilere
verilmek üzere çıkarılmış olup savaşa fiilen katılanlara kırmızı , cephe gerisinde
çalışanlara beyaz. Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyelerine yeşil kurdeleli pirinç madalyalar verilmiştir. 1971'de çıkan savaş
madalyası yanında şeref, övünç, üstün
hizmet madalyaları da vardır.
nasıl olacağı,
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MADDE
(c~

wı)

Kilinatın kendisinden
meydana geldiği şey, varlığın
henüz şekil almamış belirsiz hali,
sırf güç ve mutlak imkanı ifade eden
cevher anlamında felsefe terimi.

L

_j

Sözlükte "eklendiği şeye bitişik olan ziyade" anlamına gelen ve Farsça'da maye
kelimesiyle karşılanan madde, "ahşap eş
yanın kendisinden yapıldığı kereste ve i nşaatta kullanılan diğer malzeme" manasındaki Grekçe hyle (Arapça'da heyfıla)
kelimesinin karşılığı olarak kullanılmak
tadır. Latince'si materiadır.
Grek ve İslam Felsefelerinde Madde.
tarihinde bir felsefe terimi olarak madde üç ayrı anlamda kullanılmak
tad ır. Bunlardan birincisi, tamamen metafizik anlamda ''cisimlerin duyu verileriyle algılanamayan aslı" manasma gelmektedir ve heyOla ile eş anlamlıdır (bk. HEYÜLA). Bunun metafizikteki karşılığı sGrettir. Bu anlamıyla madde. mevcudu
tahlil ederken diğeri sGret olarak kabul
edilen cisimlerin mütemmim cüzlerinden
biridir. Madde ikinci anlamında üç boyutlu olan ve yer kaplayan mevcudu ifade
etmekte. üçüncü olarak da kıyasta önermeler ve onların muhtevasına "kıyasın
maddesi" denilmektedir (aş. bk.)·
Düşünce

Antikçağ'dan beri filozoflar fiziki, kimyevi ve biyolojik açıdan her an değişen bu
alemde değişmeyen bir ezeli ilkenin varlığı ve onun niteliği üzerinde çok farklı
teoriler geliştirmişlerdiL Diğer bir ifadeyle varlığa hakim olan birlik ve çokluğu, etki ve edilgiyi, tamlık ve eksikliği, her tür
zıtlık ve karşıtlığı yorumlamak üzere bir
ilk prensipten veya maddeden söz etmek
zorunda kalmışlardır. İlk Yunan filozoflarında bugünkü anlamda bir madde anlayışına rastlanmaz. Her şeyi bir maddi ilke
ile açıkladıkları için Aristo bunları "fizikçiler" olarak niteliyorsa da (Metafızik, 1,
94) onların madde anlayışları ruhanilikten
tam arınmış sayılmadığından hayli karmaşıktır. Mesela ilk İyonya (lonia) filozofu
olan Thales bu ilk maddenin su olduğunu.
cisimlerin suyun değişmesi sonucunda
meydana geldiğini söyler. Fakat su her
şeye hayat verdiğinden ne tam maddi ne
de saf ruhani bir ilkedir. Madde onu canland ıran bir güçle (ruh) birlikte tasarlandığından filozofun sistemi tam bir hilozoizmdir. Onun öğrencisi Anaximandros
bu ilkeye "sonsuz, sınırs ız ve belirsiz" anlamında "apeiron" diyordu. Apeiron son-
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suzca hareket ettiği ve soğuk- sıcak, yaş
kuru gibi karşıtlıkları içerdiği için varlık
türlerine şekil (form) veren bir ilkedir.
Thales'in diğer öğrencisi Anaximenes havayı varlığın ilkesi saymakta, varlık türlerinin meydana gelişini canlı (ruha sahip)
olan havanın seyrek (latif) ve yoğun (kes if)
oluşuyla açıklamaktadır. İlk dönem fizikçilerinden olan ve zıtlıklar (paradokslar)
üzerine spekülasyonlarıyla tanınan Herakleitos var olan her şeyin ana maddesinin ateş old uğunu. her şeyin ateşten gelip yine ateşe dönüşeceğini söyler. Ona
göre bu varlık düzenli aralıklarla yanıp sönen yani sürekli değişen canlı bir ateşti r.
Empedokles'e gelince o, kendisinden önceki filozofların varlığın ana maddesi olarak ileri sürdükleri su. hava ve ateşe toprağı ilave ederek bir sentez oluşturmuş
ve ilkenin basit haldeki bu dört unsurdan
ibaret olduğunu savunmuştur. Ona göre
mahiyeti itibariyle madde değişmez. fakat cisimler sürekli olarak değişmektedir.
Değişim dört unsurun belli oranda birleş
me ve ayrışmasıyla gerçekleşmektedir.
Bir cismin başka bir cisim olmasını aklın
kabul etmeyeceğini ileri süren Anaxagoras varlığın sayılmayacak kadar çok, gayet küçük ve ezeli olan parçacıklardan
yani tohumlardan (spermuta) meydana
geldiğini söyler. Bu parçacıklar yok olmaz,
oluş ve bozuluşa uğramaz. eşya ezelden
beri var olan bu parçacıkların bir araya
gelmesiyle gerçekleşir. Ona göre olmak
bir araya gelmektir. Ancak parçacıkların
hareketini ve bir araya gelmesini sağla
yan şey onların dışında çok ince ve akış
kan bir madde olan "nous"tur. Nous aynı
zamanda zeki ve aşkın bir varlık olarak
telakki edilir. Antikçağ'ın materyalistleri
olarak bilinen Leukippos ve Demokritos'a
göre alem, gayet küçük ve sonsuz sayı
daki moleküllerin ayrılması ve birleşmesi
sonucunda oluşur veya bozuluşa uğrar.
Sürekli hareket halinde olan bu moleküller bölünmez(atom). Bunların hareketini
sağlayan aşkın bir prensip değil zorunluluktur.
Antikçağ'da

idealist felsefenin temsilcisi olan Eflatun'a göre maddecisim değildir, fakat "ide"nin şekil (form) kazandı
rıcı etkisiyle cisim olma potansiyeline sahip bir şeydir. idenin ona verdiği şekiller
den ayrı olarak düşünülen madde tamamen belirsizdir. Madde herhangi bir olumlu nitelikten yoksun bulunduğundan belli
bir kelimeyle ifade edilemez. Bu durumda madde tarif edilemeyen. şekilsiz ve
görülemeyen bir şeydir. Fakat bu özelliği

yanında

idenin etkisiyle mümkün olan bütün şekilleri ve nitelikleri almaya, duyusal varlıkların esası küll1 bir kap olmaya
elverişlidir. Bu açıdan bakıldığında madde mekanla (uzay) ve cisimlerin· yeriyle
(mahal) aynı anlama gelmektedir (Weber. s. 60).
Ef!atun'un öğrencisi olan Aristo idenin
yerine formu koyarak varlıktaki oluş ve
bozuluşu yorumlar. Varlık madde ve formun birleşmesiyle gerçekleşen ezel'i bir
olgudur. Ancak Aristo maddeyi "hyle"
terimiyle ifade ederek biri ilk ve mutlak,
diğeri ikinci olmak üzere maddenin iki
farklı halinden söz eder. İlk madde belirsiz, pasif bir güçtür. tabiatta asla kendi
başına yalnız olarak bulunmaz. Sıcakla soğuk, yaşla kurunun ürünü dört unsurun
basit birieşi m leri olan dokulara göre maddedir. Fiziki varlıklarda madde ile form
ayırımı yalnız zihnin soyutlama işleviyle
yapılır. Şekle bürünmüş olan ikinci madde ise fiziki varlıkların her aşamasında
kendi başına vardır (Ross, s. 9 ı). Madde
formun karşıtıdır, ancak her formda
maddi bir yan bulunur. bu sebeple tabiatta maddesiz form ve formsuz madde
yoktur. Aristo felsefesinde madde daima
bir gelişimin hareket noktası ve daha yüksek bir düzeye ulaşmanın başlangıcıdır.
Bir başka ifadeyle madde ile form arasın
daki ilişki izafidir, bir konumda madde
olan bir başka konumda form olmaktadır. Mesela fidana göre çekirdek madde,
fidan ise onun formudur; ağaca göre fidan madde, ağaç formdur; meyveye göre ağaç madde, meyve onun formudur.
Madde ile form organik ve inorganik varlıklarda oluş ve bozuluşun ayrılmaz iki
ilkesi olarakher düzeyde vardır. İkisi de
cevher olmakla birlikte madde güç, form
ise fiil halini ifade eder (Kaya, s. 2 ı 221 5)
İ slam Meşşal filozoflarının madde anlayışı

Aristo'nun bu konudaki görüşünün
mahiyetindedir. Nitekim Kindl
heyiliayı "çeşitli şekilleri kabul eden pasif
bir güç" olarak tarif eder (Felsef[ Risaleler, s. ı 86). Filozofa göre madde her çeşit
niteliği kabul ettiği halde kendisi nitelik
olmayan, şekli (sOret) koruyan. fakat kendisinin korunmasına gerek olmayan şey
dir. Her varlık henüz şekle bürünmemiş
olan ilk maddeden kaynaklanır. Bu ilk
madde ortadan kalkacak olsa her şey yok
olur. Zıtlıkları kabul ettiği halde değişme
den kendisiyle özdeş kalan madde bütün varlığın dayandığı temel cevherdir ve
onun kesin bir tarifine ulaşmak zordur.
bir

açılımı

Bu ilk maddenin sahip olduğu güç (potansiyel) sayesinde varlık ondan neşet eder.
işte o güç surettir. şu halde madde surette gerçekleşen bir cevherdir denilebilir. Mesela basit iki nitelik olan sıcaklık ve
kuruluk birleştiklerinde ateş meydana
gelir. Demek ki madde basit olan sıcaklık
ve kurulukta bulunmaktadır, silret ise
ateştir (a.g.e., S. 282). Kindl'ye göre alemin çekirdeğini temsil eden madde ve
onu görür kılan silret ve bunların birieşi
miyle oluşan cisimler dünyası ezel'i olmayıp Allah'ın irade ve kudretiyle yaratıl
mıştır.

Farabi'nin sudilrcu sisteminde madde,
gökcisimlerinin iç içe dairesel hareketleri
ve faal aklın etkisi sonucunda meydana
gelmiştir. Bu sebeple faal akla "vahibü'ssuver" (şekilleri veren) denilmektedir. iniş
ve çıkış sırasında madde inişin en son.
çıkişın ilk basamağını oluşturduğundan
en basit ve en bayağı bir varlık sayılır. Fakat her varlık türünü kemale erdirecek
bir potansiyele sahip olduğu için onu duyusal bir varlık kıvamına getiren suretle
birleştikten sonra sırasıyla ustukuslar
(hava, ateş, su ve toprak). mineraller, bitkiler, hayvanlar ve son aşamada en değerli
varlık olan insan meydana gelmiştir (elMedinetü'l-fazıla, s. 66. 76-79). Madde ve
silret arasında böylesine sıkı bir ilişki bulunmakla birlikte biri diğerinin varlık sebebi değildir. Ancak ferdiyeti temsil konusunda duyutarla algılanabilir olduğun
dan silret maddeden daha yetkin bir cevherdir.
İhvan-ı Safa felsefesinde de madde "şe
killeri kabul eden bir cevher" olarak tarif
edilir. Onlar, varlığın farklı özellik ve görünümlerini dikkate alarak dört çeşit heyCıladan söz ederler. Bunlar duyutarla algılanamayan, sadece akılla kavranan "heyCıla'l-Cıla". "kainatın mutlak maddesi" veya "mutlak cisim" anlamına gelen "heyilla'l-kül", dört unsuru ifade eden "heyilla't-tabla" ve yapay cisimler anlamında
"heyilla's-sınaa "dır (er-Resa'il, ı ı. 5-8).
İbn Sina mevcudu madde ile sOretin
birleşmesi

olarak görür ve bunların birolarak bilfiil bulunamayacaklarını söyler. Aralarında böylesine sıkı bir ilişki bulunmakla birlikte bunlar izafi kavramlar türünden değildir.
Çünkü insan bir cismin madd€sini düşünmeden de onun şeklini tasariayabilir
(eş-Şifa' el-İlahiyyat, s. 80). Öyleyse ferdiyeti temsil eden silret maddeden önce
gelir ve madde sOret sayesinde tarif edilir; bunu sağlayan da fiili bir gerçeklik
olan en. boy ve derinlik kavramlarıdır.

birinden

bağımsız
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İbn Rüşd'e gelince, onun felsefesinde
mutlak yokluk (adem) mevcut olmadığın
dan bilfiil olmasa bile ezeli imkan anlamında bir ilk ve mutlak maddeden söz
edilir. Basit olan bu ilk maddenin tarifi yapılamaz; pasif ve çoğalma karakteri taşı
yan madde duyusal varlıkların algılanışı
nın , aktif olan sGret ise akl edilirliğin sebebi sayılmaktadır (Tehafütü't-Tehfi{üt, 1,

190) .

islam filozofları , varlığın yorumunda
Aristo'yu izleyerek madde-suret düalitesini birer ilke olarak dikkate almışlardır.
Ancak İbn Rüşd gibi bazı filozoflar alemin
sonradanlığını (hudQs ) kabul etmekle birlikte heyOla denilen ve ezeli imkan anlamına gelen maddenin varlığından söz etmenin akldeye bir zarar vermeyeceği görüşündedir. Zira onlara göre imkanın ezeliliği ezelinin imkanını gerektirmez. Ayrı
ca faili olan bir şey yani alem bu anlamda
ezeli değil sonradandır ( Sarıoğ lu , s. 177179). Madde "belli bir formu olmayan.
yalnızca bilkuwe var olan, gerçek bir varlıktan yoksun bulunan cevher, mekanda
yer kaplayan , zamanla sın ı rlı ve yaratıl
mış varlık olarak" tanımlanmıştır. İslam
felsefesinde oluşun gerçekleşmesi için
basamak basamakyükselen bir gelişmeye
gerek duyulduğundan. varlık basamakla-

larnındaki kullanım şeklinin mutlaklaştı
rılması

ile gelişm i ş . bu anlamıyla kendisine izafetle ve kendisinden türetilen
maddecilik gibi Çeş itli dünya görüşle ri
nin ve bunları ifade eden terimierin mesnedi olmuştur (Çankı , II, 383 -389; bk. MATERYALİZM ) .
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rında aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça

alttaki her kat üstteki için form ya da şe
kil alma kapasitesine sahip olan madde
vazifesi gör ür (Cevi zci, s. 559) .
Madde ikinci olarak "üç boyutu olan ,
beş duyu ile alg ı lanabilen ve yer kaplayan,
dolayısıyla hareket edebilen mevcut" anlamına gelmektedir ve bu haliyle cisim
manasında kullanılmaktadır. Bu anlamıy
la madde terimi ruh ve canlılığın mukabilidir: Mekanda yer tutma, en . boy ve
derinlik gibi üç boyutluluk, duyularla algılanabilirlik, üzerinde gözlem ve deney
yapılır olma ve değişim potansiyeline sahip bulunma maddenin başlıca özellikleridir (b k. CİSİ M). Bu anlamıyla madde felsefenin tabliyyat kısmının konusunu teş
kil etmektedir (Kadi Mlr MeybQdl, s. 6 vd .;
bk. TABIİYYAT)
Madde, mantıkta birinci anlamıyla irtibatlı olmakla birlikte bundan biraz daha
farklı bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle kıyas söz konusu olduğunda kıyasta
önermeler ve onların muhtevasına kıya
sın maddesi denildiği gibi bunlar arasında
doğru çıkarım yapmanın şekillerine de
kıyasın sOreti veya formu denilmektedir
(Gazza ll, s. 173 vd.; bk. KIYAS).
Descartes ve sonrası Batı düşüncesin
de madde terimi esas itibariyle cisim an-
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Modern Fizikte Madde . Madde, görünen alemde enerjiyle birlikte bütün objektif olayların temelini oluşturan , kendisine ölçülebilir fiziki özellikler izafe edilebilen nesnedir. Maddenin makroskopik
zat'i özellikleri "gravitasyon" ve "eylemsizlik"tir. Gravitasyon, maddi nesnelerin
biribirini çekme özelliği , eylemsizlik ise
maddenin sükunet şartlarının veya hareketinin değişmesine karşı gösterdiği
dirençtir. Bir cismin kütlesi onun eylemsizliğinin ölçüsüdür. Özel rölativite teorisinin tahkik edilmiş sonuçlarına göre kütle ile enerji arasında eşdeğeriilik vardır ;
maddeyi enerjiye, enerjiyi maddeye dönüştürmek mümkündür. Makroskopik
ölçekte kütlenin enerjiye dönüşmesi
nükleer reaktörlerde vuku bulmaktadır.
1 gram uranyum-235 atomunun fisyon
yoluyla bir günde parçalanması sonucu
açığa çıkan enerji 1 megavat olup bu 3
ton kömürün yanmasıyla çıkan enerjiye
denktir. Enerjinin maddeleşmesi ise mikroskopik ölçekte vuku bulmaktadı r.

Maddenin mikroskopik özellikleri hakilk düşünenler eski Yunan'da Leukippos ile Demokritos olmuştur. Bunlar
maddenin sonsuza kadar bölünemeyen
kında

taneciklerden oluştuğunu ileri sürmüşler
ve bu taneciklere atom (eski Grekçe'de
atom os "bölünmeyen" ) ismini vermişler
dir. Leukippos ve Demokritos, atomların
bir araya toplanarak maddeyi nasıl meydana getirdiğinin akla yatkın bir açıkla
masını verebilmek için bazı atomların toparlak ve bazılarının çengelli ol ması gerektiğini , çengelli atomların aralarındaki
ilgi ve çekim sayesinde birbirine çengellenerek katı maddeyi oluştu rduğunu savunmuştur. Bu model. sıvıların oluşumu
nu da toparlak atomların bir araya gelip
birbirinin üzerinden kaymasıyla açıklı
yordu.
BugünkÜ anlayışa uygun element kav1661 'de Robert Boyle tarafından tanımlanmış, kimyasal reaksiyonları açık
layıcı mahiyetieki atom ve molekül kavramları ise 1808'de Dalton ve 1811 'de
Avogadro tarafından geliştirilmiştir. Atarnun yalnızca kimyacı l arın değil fizikçilerin de ilgi odağ ı olması XIX. yüzyılın sonr amı

larına doğru gerçekleşmiştir.

Madde, moleküllerin yapısına has (mesel a kohezyo n kuvvetl eri ve va lans gibi)
özelliklerin, uygulanan s ı caklığın, basın
cın, iyaniaştırma sürecinin fonksiyonu
olarak gaz, sıvı , katı ya da plazma hallerinde ya da cüce yı l d ı zla r ve nötron yıl
dızlarında vuku bulduğuna inanıldığı gibi
soysuzlaşmış (dejenere) halde de bulunabilir.
Gelişen gözlem ve deney imkanları ,
uzun süre parçalanmaz sanılan atom ve
onun yapı taşları hakkında tutarlı bilgi
edinilmesini mümkün kılmıştır. Buna göre atom. etrafında elektronların do l andı
ğı bir çekirdekten oluşmaktadır. Atomlar
içinde en küçüğü etrafında tek (negatif
elektrik yüklü) elektronun dolandığı, çekirdeğinde -pozitif yüklü- bir proton bulunan hidrojen atomudur. Eğer hidrojen
atomunu 1 trilyon kere büyütmek mümkün olsaydı tek bir protondan oluşan çekirdeğin çapı 1 mm. ve kütlesi 1,7 milyon
ton, elektronun çapı ise 1 milimetrenin
bi nde birinden küçük, kütlesi de 900 ton
olurdu; bu elektron yaklaşık 100 m. çapındaki bir hacim içinde dolanırdı. Bu örnek atom un ne kadar büyük bir boşluk
içermekte olduğunu göstermektedir.

Diğer elementlerin çekirdeklerinde
protonlardan başka nötron adı verilen,
elektrik yüklü olmayan , kütlesi yaklaşık
protonunkine eşit tanecikler de bulunur.
Bu olgular karşısında maddenin yapı
taşlarının proton. nötron ve elektrondan
ibaret olduğu sanılm ı şt ı. Fakat bir süre

