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tion Association bu şehirde kuruldu. Man
gochi, Mulanje, Blantyre, Machinga, Ded
za, Chiradzulu, Lilongve, Salima ve Nkho
takota müslümanların yoğun olarak bu

. lundukları diğer şehirlerdir. 1984'te ülke 
genelinde cuma namazı kılınan 6000 ca
mi bulunuyordu. Malavi müslümanları
nın kurdukları Limbe Muslim Jamaat, 
The Lilongwe Muslim Jamaat. The Kan
yenda Mohammedan Schools Associa
tion, N uru Islam Association gibi kuruluş
lar The Muslim Association adı altında 
toplanmıştır. Ülkenin her tarafında müs
lüman çocuklarını eğiten Kur'an okulları 
bulunmaktadır. 

1928'den itibaren Hindistan'dan Ma
lavi'ye genellikle ticaretle uğraşan müs
lümanlar gelmeye başladı. Bunlar özellik
le Blantyre ve Zomba şehirlerinde cami 
ve medreseler inşa ettiler. 1950-1960 yıl
ları arasında Güney Afrika üzerinden ye
ni bir Asyalı müslüman göçü oldu; göç
menler daha ziyade Lilongve, Zomba, 
Limbe ve Blantyre'e yerleşmeyi tercih 
ettiler. 

Müslümanlar sömürgecilik döneminde 
ve bağımsızlık sonrasında misyonerierin 
idaresindeki okullara devam edemedik
lerinden ülkede devlet memuru olarak 
çalışan müslüman sayısı yüzde bir sevi
yesindediL 1970'li yıllarda müslüman 
gençler ilk ve orta öğretim okullarına, 
üniversitelere ve teknik okullara devam 
etmeye başladı. 197S'te Güney Afrika'
daki müslümanlarla münasebetler geliş
tirildL İki yıl sonra Güney Afrika'da yapı
lan müslüman gençlik konferansına Ma
lavili müslüman gençler de temsilci gön
derdiler. lll. Güney Afrika Müslüman 
Gençler Konferansı'nın 1981 yılında Ma
lavi'nin Blantyre şehrinde toplanması ül
kede İslami faaliyetleri güçlendirdi. Kü
veyt'te kurulan Malawi Muslim Commite 
adını 1982'de Africa Muslim Ageney ola
rak değiştirdi. Bu kurumun görevlendir
diği Şeyh Sa'd et-Talib'in Malavi'deki gay
retleriyle on yıl içinde 300 cami, yirmi 
eğitim merkezi ve iki klinik açıldı. Mala
vi'de İslamiyet'in canlanmasında Doğu 
Afrika sahillerinden gelen alimler ve Pa
kistan Tebliğ Cemaati mensupları da et
kili olmuştur. 
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MAlAYANi 
(~Yl.o) 

Kişinin 

dini ve dünyevi hayatı bakımından 
fayda sağlamayan gereksiz söz 

.J 

L ve davranışları ifade eden bir tabir. _j 

Sözlükte "kişi için bir anlam ve değer 
taşımayan, onu ilgilendirmeyen" mana
sındaki ma la-ya'nl tabiri "insanın yap
maması halinde günah işlemiş olmaya
cağı , şahsının veya malının zarar görme
yeceği davranışlar" (krş. Gazzall. III, 113); 
"kişinin ihtiyaç duymadığı, kendisi için 

gerekli olmayan. fayda sağlamayan işler, 
fuzQII sözler" (Teftazanl, s. 57) olarak açık
lanmıştır. 

Kur'an-ı Kerim'de malayani tabiri geç
memekle birlikteabes (boş, amaçsız, ge
reksiz iş) (el-Mü'minGn 23/115). lağv (boş 
ve manasız söz) (el-Mü'minGn 23/3; el-Ka
sas 28/55).lehv ve Ia'b (oyun ve eğlence) 
kelimeleri malayaniye yakın anlamlarda 
kullanılmıştır. Ayrıca insanların hayatla
rını din ve dünyaları için hayırlı, yararlı 
işlerle zenginleştirmeleri gerektiğini ifa
de eden pek çok ayet vardır. Hadislerde 
ise malayani tabiri geçmektedir. Buha
rl'nin el-Cfımi'u 'ş-şaJ:ıil:ı'inde bir bab, 
çok soru sormanın ve kişinin kendisini il
gilendirmeyen (ma la-ya'nl) işler yapma
ya kalkışmasının rnekruh olduğuna dair 
hadisiere ayrılmıştır ("İ'tişam", 3 ). Hz. 
Peygamber. İslam ahlak kültüründe ına
layaninin terim halini almasına kaynaklık 
eden bir hadisinde, "Kişinin malayaniyi 
terketmesi müslümanlığının güzelliğin 

dendir'' demiştir (Müsned, ı . 20 ı; İbn Ma
ce,"Fiten", !2;Tirmizi,"Zühd", !!).Bu 
hadis, başta kırk hadis literatürü olmak 
üzere daha çok ahlaka dair hadislerin top
landığı eserlerde "İslam'ın merkezi ilke
leri" (medarü'I-İslam), "ahlakın temel pren
sipleri" (usGlü'l-edeb) ve "iyi davranış ku
rallarının özeti" (cimau adabi'l-hayr) sayılan 
dört hadisten biri olarak gösterilmiştir 
(diğerleri şunlardır: "Allah'a ve ahiret gü
nüne iman eden kişi ya hayır söz söylesin 
ya da sussun" [Buhar!, "Edeb", 31, 85[; 
"Kendisine öğütte bulunmasını isteyen bir 
kişiye Resül-i Ekrem, 'Öfkene hakim ol' 
buyurmuştur" [Buhar!, "Edeb", 76[; "Kişi 
kendisi için sevip istediği bir şeyi din kar
deşi için de istemedikçe iman etmiş ol
maz" [Buhar!, "Iman", 71). Hz. Lokman'ın, 
ahlak ve erdemde bulunduğu düzeye 
ulaşmasını doğru sözlQ olmasına , emane
teriayet etmesine ve malayaniyi terket
mesine borçlu olduğunu belirttiğine dair 
Malik b. Enes'in aktardığı rivayet (el-Mu

uatta', "Kelam", 17), İslam kültüründe bu 
davranışların evrensel ahlak normları ola
rak tanındığını göstermektedir. 

Kaynaklarda hadislerde geçen malaya
ni tabiri, açıkça haram kılınmış veya ha
ram olup olmadığı şüpheli söz ve davra
nışların yanında mekruhları, hatta yapa
nına göre gereksiz olan mubahları da 
kapsayacak şekilde açıklanmıştır. Hz. Pey
gamber'in malayaniyi terketmeyi kişinin 
müslümanlığının güzelliğinden sayması . 

bir davranışın malayani olup olmadığının 
şahsi isteklere göre değil İslami ilkelere 



ve bu ilkelerle uyuşan akli ve örfi hüküm
lere göre belirlenmesi gerektiğini göster
mektedir. Bu ilkelere ve hükümlere göre 
insanların dünya ve ahiretleri için yararlı 
olan söz ve davranışlaramayani (ma ya'
nl =kişiyi ilgilendiren şey). faydasız olan
larına da malayani denilmiştir (İbn Receb, 
S. 105-107) 

Birçok ayet ve hadise göre kişinin yakın 
ve uzak çevresine, topluma ve insanlığa 
yararlı olan sözleri ve davranışları aynı za
manda kendisine de sevap kazandırdığın
dan bunlar onun için mayani, zararlı olan
ları ise kendisini günahkar yaptığından 
malayani sayılır. Hatta genel olarak canlı 
ve cansız tabiata karşı sorumluluk doğu
ran davranışları da bu çerçevede düşün
mek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis
lerde çeşitli örnekleri görülen emir ve ya
saklar insanlarda hayatın oyun ve eğlen
ceden ibaret olan ( el-En'am 6/32; el-Hadld 
57/20). bu sebeple de malayani kapsamı
na giren yönüne bilinçsizce kapılıp gitmek 
yerine gerek bizzat işleyeni gerekse baş

kaları için iyiliği ve yararı kalıcı olan, dola
yısıyla Allah katında sahibine hayırlı kar
şılıklar kazandıracak olan (el-Kehf 18/46; 

Meryem 19/76) faaliyetlerle hayatı zen
ginleştirme sorumluluğunu geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. Malayaniyi terk tasav
vufta daha da önem kazanıp masivayı 
terk olarak anlaşılmış. dünya ile sırf dün
yalık elde etmeye yönelik bir irtibat kurul
ması malayani ile uğraşma olarak kabul 
edilmiş ve kınanmıştır (bk MASiVA). 

Eğitim ve öğretimle ilgili klasik islam! 
eserlerde mayani ve malayani ölçüleri 
eğitime de uygulanmış, genel olarak kişi

lerin dini hayatı ve uhrev! kurtuluşu için 
gerekli olan bilgilere öncelik verilmesi ya
nında eğ itim ve öğretim sürecinde her 
öğrencinin yaşına. yeteneğine ve diğer 
özel durumlarına göre ilm! konular ara
sında onu ilgilendirenle ilgilendirmeyen, 
hemen ilgilendiren veya ileride ilgilendi
recek olan yönleriyle bir öncelik sırasının 
izlenmesi gerektiği üzerinde önemle du
rulmuştur (mesela bk. Gazzall, ı, 16-55; 

İbn Haldun, lll, 1243-1248; Ahmed b. Ab
dullah eş-Şevki. s. 8-1 5). 
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1071 'de Bizans'la yapılan 
ve Türkler'e Anadolu'nun 

kapılannı açan meydan savaşı. 

Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu 
sağlayan Dandanakan Savaşı'ndan ( 4 311 
ı 040) sonra Merv şehrinde toplanan bü
yük kurultayda cihan hakimiyeti mefku
resi doğrultusunda tesbit edilen fetih 
planları çerçevesinde Selçuklular bilhassa 
batı yönünde büyük fetih hareketlerine 
başladılar. Anadolu'nun bir Türk yurdu 
haline getirilmesi uğruna yapılan bu mü
cadeleler sırasında Selçuklu kuvvetleri 
Sivas'a kadar ileri hareketlerine devam 
etmişler ve buradaki Bizans kaleleri ve 
müstahkem mevkilerini geniş çapta tah
rip etmişlerdir. Anadolu'daki Selçuklu is
tila ve fetih hareketlerinin hızla devam 
ettiği sıralarda Bizans'ta imparator olan 
IV. Roman os Diogenes, gittikçe artan Türk 
fetihlerini durdurmak amacıyla çeşitli 
milletlerden meydana getirdiği bir orduy
la Mart 1 068'de Anadolu'da Selçuklu kuv
vetlerine karşı harekata başladı ve Ma
raş'a kadar gitti. Ancak kesin bir başarı 
kazanamadan geri döndü. Yen iden baş
layan Selçuklu akıniarına karşı sevkettiği 
kuvvetlerin yenilmesi üzerine imparator, 
Sivas ve Malatya'ya iki ordu gönderdiği 
gibi kendisi de üçüncü bir orduyla bizzat 
harekete geçerek Harput yörelerine ka
dar ilerledi. Fakat Selçuklu kuvvetlerinin 
Orta Anadolu'nun merkezi durumundaki 
Konya başta olmak üzere birçok şehir ve 
kasabayı fethetmeleri karşısında hiçbir 
başarı elde ederneden istanbul'a dönmek 
zorunda kaldı (ı 069). imparatorun 1 070 
yılında saraydaki muhalefet sebebiyle 
başşehirden ayrılamadığı için en güveni
lir kumandanları emrinde gönderdiği or
dular da başarılı olamadı. Bunun üzerine 
Romanos Diogenes. doğrudan iran'a ula
şıp merkezlerini ele geçirmek suretiyle 
Selçuklu problemini kökünden halletmek 
için Ayasofya Kilisesi'nde düzenlenen bü
yük bir törene katıldıktan sonra 13 Mart 
1071 günü öncekilerden daha güçlü bir 
orduyla yola çıktı. Çeşitli kaynaklarda 
600.000'e varan rakamlar verilmekle bir
likte 200.000 kişi civarında olduğu tah
min edilen bu ordu Balkanlar'daki Peçe
nek, Uz, Kıpçak ve Hazar Türkleri ile is
tav, Alman, Bulgar, Frank, Ermeni ve Gür
cüler'den oluşturulmuş ve en güçlü si
lahlarla donatılmıştı. öte yandan Fatımi 
Veziri Nasırüddevle el-Hamdanl'nin dave
tiyle, fakat aslında önceden beri tasarla-
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dığı fetih amacıyla Horasan'dan Mısır'a 
doğru hareket eden Selçuklu Sultanı Al
parslan da Hal ep önlerine gelmiş bulunu
yordu. Halep'i bir süre kuşattıktan (Şa
ban 463 1 Mayıs ı 071) sonra şehri elinde 
tutan Mirdasl Em!ri Mahmud'un. huzura 
çıkıp itaat arzetmesi üzerine Alparslan 
Mısır'a gitmek üzere Halep'ten ayrıldı. 
Yolda Romanos Diogenes'in elçisi kendi
sine yetişip imparatorun Menbic, Ahlat 
ve Malazgirt'in iadesini istediğini, aksi 
takdirde bir orduyla harekata başiayaca
ğını bildirdi. O sırada başka kaynaklardan, 
Bizans imparatorunun çok önceden hare
kata başladığını ve kalabalık bir orduyla 
Erzurum yönünde ilerlemekte olduğunu 
haber alan sultan, elçiyi sert bir cevapla 
geri gönderdikten sonra Mısır seferini ya
nda kesip Doğu Anadolu'ya yöneldi ve yi
yecek sıkıntısı sebebiyle bir kısım yaşlı as
keri terhis ederek Urfa üzerinden Diyar
bekir yöresine vardı. Silvan'da iken impa
ratorun Malazgirt Kalesi'ni zaptedip hal
kını kılıçtan geçirdiğini öğrenince Erzen
Bitlis Bağazı yoluyla Ahlat'a doğru yola 
çıktı . Aynı günlerde imparator da Gürcis
tan ' ı yeniden ele geçirmek ve özellikle or
dusuna yiyecek sağlamak için 20.000 ki
şilik bir kuvveti kuzeydoğu ya gönderirken 
arkasını güven altına almak amacıyla 
30.000 kişilik bir kuvveti de Ahlat üzeri
ne sevketmişti. Alparslan Ahlat'a yakla
şırken bu ikinci kuvvet Selçuklu atlıları 
tarafından durduruldu ve geri çekilmek 
zorunda bırakıldı. Sultanın Ahlat'a geldiği 
haberi duyulunca im paratar bunun doğ
ruluğunu tesbit için Nikephoros Bryen
nios kumandasında yeni bir birlik gön
derdi. Bu birlik de Ahlat Selçuklu Garni
zonu kumandanı Emir Sunduk tarafın
dan bozguna uğratıldı . Sunduk, impara
torun Basilakes (Vasilakes) Magistros ku
mandasında gönderdiği kuvveti de yenil
giye uğrattı. Basilakes esir a l ındığı gibi 
beraberinde taşımakta olduğu büyük haç
da Selçuklu kuvvetlerinin eline geçti. Sul
tan bu haçın zafer alameti sayılarak Bağ
dat'taki halifeye gönderilmesi için o sıra
da Hemedan'da bulunan Vezir Nizamül
mülk'e ulaştırıtmasını emretti. Böylece 
büyük karşılaşmadan önce yapılan öncü 
savaşlarının tamamı Selçuklular tarafın
dan kazanılmış oldu. 

Çeşitli milletlerden oluşması sebebiyle 
birlikten mahrum 200.000 kişilik Bizans 
ordusuna karşılık Selçuklu ordusu hepsi 
aynı ideale hizmet eden yaklaşık 50.000 
kişiden ibaretti. Alparslan'ın beraberin
de Gevherayin. Afşin, Sav Tegin. Sunduk 
ve Ay Tegin gibi Anadolu'yu ve Bizanslı-
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