
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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MALAZGİRT MUHAREBESi 

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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lar'ı iyi tanıyan tecrübeli aklncı beyleriyle 
Artuk, Tutak, Danişmend. Saltuk, Mengü
cük, Çavlı. Çavuldur ve Porsuk gibi Sel
çuklu devletinin en değerli emirleri bulu
nuyordu. Alparslan. öncü savaşlarından 
bir süre sonra Ahlat'tan ayrılarak Ahlat
Malazgirt arasındaki Rahve ovasında 
karargahını kurdu ve bir kısım askerini 
tepelere yerleştirip ovayı kontrolü altına 
aldı ( 25 Zi !ka de 463 1 24 Ağustos 1 07 1) . 
Arkasından, Bizans ordusuna oranla kendi 
ordusunun küçüklüğü sebebiyle bir mey
dan muharebesine girişıneye henüz ka
rar vermediğinden görünüşte barış tek
lifinde bulunmak. gerçekte ise düşmanın 
durumunu tesbit etmek rtıaksadıyla im
paratora bir elçilik heyeti gönderdi. Öncü 
savaşlarını kaybetmesine rağmen asker
lerinin çokluğuna ve iyi donatılmış olma
sına güvenen imparator Alparslan'ın bu 
elçilikheyetini köşeye sıkıştığı için gön
derdiğini zannederek teklifini sert bir şe
kilde reddetti. Bunun üzerine savaşın ka
çınılmaz olduğunu gören sultan ordusu
nu savaş düzenine soktu ve bir kısım atlı 
kuwetlerini küçük bir yarma vadi boyun
ca pusuya yatırırken bizzat kumanda 
edeceği 4000 kişilik hassa askerini mer
kez hattına yerleştirdi. Bir süre sonra. 
merkez hattında Romanos Diogenes ol
mak üzere Nikephoros Bryennios, Aliat
tes ve Andronikos Du kas gibi kumandan
ların yer aldığı Bizans ordusunun da sa
vaş düzenine girmesiyle iki ordu karşı 
karşıya geldi ve 26 Zilkade (25 Ağustos) 
son hazırlıklar la geçirildi. Bu arada Abba
si Halifesi Kaim- Biemrillah da o sıralarda 
bütün İslam dünyasının yakından ilgilen
diği Malazgirt Muharebesi'nin Alparslan 
tarafından kazanılması hususunda bir 
dua metni hazırlatarak cuma namazında 
bütün İslam ülkelerindeki minberierden 
okutulmasını emretti. 27 Zilkade 463 
(26 Ağustos 1071) Cuma günü öğleye ka
dar orduyu denetleyen ve kumandania
rına son direktiflerini veren Alparslan, 
imamı ve fakihi Buharalı Ebu Nasr Mu
ham med'in bütün müslümanların İs
lam'ın zaferi için dua ettikleri cuma gü
nü öğle vaktinde düşmana saldırması 
tavsiyesine uyarak ordusuyla birlikte cu
ma namazını kıldıktan sonra "Öiürsem 
kefenim olsun" dediği beyaz bir elbiseyle 
askerin karşısına çıktı ve şöyle dedi: "Ben, 
müslümanların camilerde bizim için dua 
etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın 
üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek 
arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşmiş olur, 
yenilirsek şe h id olarak cennete gideriz. 
Bugün burada ne emreden bir sultan ne 

482 

de emir alan bir asker var; ben de içiniz
den biri olarak sizinle birlikte savaşaca
ğım; benimle gelmek isteyenler peşime 
düşsünler. istemeyenler serbestçe geri 
dönebilirler" . Alparslan bu ünlü konuş
masının ardından ilk hücumu başlattı. 

Şiddetle saldırıya geçen hassa askerle
ri birkaç saat içerisinde, Alparslan'ın biz
zat yönettiği sahte ric'at harekatı ile baş
larında Romanos Diogenes'in bulunduğu 
Bizans merkez kuwetlerini peşlerine dü
şürerek pusudaki birliklerin önüne çek
meyi başardı lar. Pusudaki Selçuklu atlıları 
taarruza geçtikleri sırada Alparslan da 
çekilmekte olan kendi kuwetlerini geri 
çevirerek hücuma kaldırdı. İmparator ha
tasını anladığında artık çok geç kalmıştı . 

Romanos Diogenes sol kanattan yardım 
istediyse de pusudan çıkmış bulunan Sel
çuklu atlıları buna engel oldular. Öte yan
dan sağ kanat kuwetlerinin çoğunluğun u 
teşkil eden Türk kökenli askerler başların
da Tamış adlı beyleri olduğu halde Selçuk
lu tarafına geçtiler ve bu olay ordunun 
dağılmasına sebep oldu. Bu durum kar
şısında imparator askerlerini geriye çe
kip karargahın arkasında toparıanmak is
tediyse de geri çekilişi kaçış şeklinde de
ğerlendirildi ve önce ihtiyat kuwetleri, 
arkasından Ermeni kıtaları savaş alanını 
terketti. Sonuçta öğle vaktinden geceye 
kadar devam eden bu meydan muharebe
sinde Bizanslılar ağır bir yenilgiye uğra
dı. Ordunun büyük bir kısmı kılıçtan ge
çirilmiş, imparator ve çok sayıda general 
esir alınmış. askerlerin ancak bir bölümü 
kaçarak canlarını kurtarabilmişti. 

İslam. Bizans, Ermeni ve Süryanl kay
naklarının belirttiğine göre Alparslan im
paratora bir savaş esiri değil bir konuk 
hükümdar muamelesi yapmış. hatta onu 
yanına oturtmuştur. İki hükümdar ara
sında geçen müzakereler sonunda aşağı
daki maddeleri ihtiva eden bir barış ant
Iaşması imzalandı: 1. İmparator kurtu
luş akçesi olarak 1 ,5 milyon altın vere
cek. z. Bizans Devleti her yıl Selçuklular'a 
360.000 altın vergi ödeyecek. 3. Bizans'ın 
elinde bulunan bütün İslam esirleri ser
best bırakılacak. 4. Bizanslılar gerektiğin
de Selçuklular'a askeri yardımda buluna
cak. S. İmparator kızlarından birini sulta
nın oğluna nikahlayacak. 6. Antakya, Ur
fa, Menbic ve Malazgirt Selçuklular'a bı
rakılacak. Barış antlaşmasının imzalan
masından bir gün sonra Alparslan, mai
yetine iki hacib ve 1 00 hassa askeri verdi
ği Romanos Diogenes'i İstanbul'a doğru 
uğurladı . Ancak Bizans Senatosu, mağiQ
biyet haberini alınca Romanos Diogenes'i 

tahttan indirip yerine VII. Mikhail Dukas'ı 
imparator ilan etmişti. Bizans kuwetleri 
tarafından teslim alınan Romanos Dio
genes getirildiği Kütahya'da gözlerine mil 
çekilerek hapse atıldı; ertesi yıl da Kınalı
ada zindanında öldü. 

Savaştan sonra İsfahan'a giden Alpars
lan. başta Abbasi halifesi olmak üzere bü
tün İslam hükümdarlarına fetihnameler 
göndererek kazandığı zaferi müjdeledi. 
Bu haber ulaştığı her yerde büyük coş
kuyla karştiandı ve bütün müslümanlar 
üzerinde derin bir etki meydana getirdi . 
Halife Kaim-Biemrillah, Alparslan'a de
ğerli armağanlarla birlikte özel bir mek
tup göndererek kazandığı zaferden do
layı onu kutladı ve ona çeşitli unvanlar 
verdi. Diğer İslam memleketleri hüküm
darları da Alparslan'ı özel heyetlerle de
ğerli armağanlar ve tebriknameler gön
derip kutladılar. Ayrıca devrin şair ve 
edipleri sultan hakkında kasideler. çeşitli 
övgü yazıları kaleme aidılar. Birçok tarihçi 
bu büyük zaferi. Hz. Ömer devrinde Bi
zans'a karşı kazanılan Yermük ve Sasanl
ler'e karşı kazanılan Kadisiye zaferlerine 
benzetmiştir. Yalnız İslam dünyasında de
ğil Batı dünyasında da dikkat ve ilgiyle 
izlenen bu zaferden birkaç yıl sonra Ana
dolu ve Suriye'de hakimiyetin müslüman 
Türkler'in eline geçmesi üzerine bütün 
Avrupa bir araya gelmiş ve Haçlı seferle
rinin hazırlıklarına başlamıştır. 

Malazgirt Muharebesi Türk ve dünya 
tarihinin dönüm noktalarından birini 
oluşturur. Bu zafer sonunda, Bizanslı
lar'ın bütün maddi imkanlarını kullana
rak hazırladıkları büyük ordu dağıldı
ğından daha sonraki yıllarda Türkler 
önemli bir direnişle karşılaşmadan Ana
dolu içlerine akarak kısa zamanda Ege ve 
Marmara kıyılarına kadar ilerlemişler ve 
bu defa istila ve yağma amacı taşıma
dan fethettikleri toprakları vatan edinip 
Saltuklu, Mengücüklü, Danişmendli. Dil
maçoğulları, Ahlatşahlar. Yinaloğulları, 

Çubukoğulları ve Artuklu devletlerini 
kurmuşlardır. 
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Iii ALi SEVİM 

MALCOLM X 
(1925-1965) 

Amerikalı zenci m üslüman lider. 
_j 

19 Mayıs 192S'te Omaha'da (Nebraska) 
doğdu. Asıl adı Malcolm Little'dir. Zenci
lerin Amerika Birleşik Devletleri 'nde öz
gürlüklerine kavuşamayacaklarına ve do
layısıyla Afrika'ya geri dönmeleri gerekti
ğine inanan Reverend Earl Little adlı bir 
Baptist rahibinin oğludur. Dört kardeşi 
beyazlarca öldürülen babası 1931 'de faili 
meçhul bir cinayet sonucu hayatını kay
bedince Malcolm ve bir kısmı üvey olan 
yedi kardeşi Refah Kurumu tarafından 
çeşitli ailelerin yanına yerleştirildi, annesi 
de akıl hastahanesine yatırıldı. On üç ya
şında iken Islahevi Okulu'na gönderilen 
Malcolm'un "beyaz adam"la ilgili olumsuz 
düşünceleri burada oluşmaya başladı. Be
yaz insanlarla ilişkileri Refah Kurumu gö
revlileri ve mahalleden tanıdığı birkaç be
yaz çocukla sınırlı olmakla birlikte yaşa
dığı bazı olaylar bu düşüncelerini keskin
leştirdi. 

Islahevi Okulu'ndan ayrıldıktan sonra 
Bostan'da yaşayan üvey abiasının yanına 
giden Malcolm konser salonunda ayak-

kabı boyacılığı, müşterileri zenci olan bir 
lokantada garsonlukyaparken gece haya
tıyla tanıştı. On altı yaşında Bostan- New 
York arasında çalışan trenlerde sandviç 
satmaya başladı: New York'a gidip gel
dikçe zencilerin yaşadığı Harlem'i tanıdı. 
Harlem'de çalışmaya başladığı barda ken
disini uyuşturucu ve kadın ticaretinden 
antika eşya hırsızlığına kadar giden kirli 
bir hayatın içinde buldu. 1946'da hırsız
lıktan hapse mahkum oldu. Charlestown 
EyaJet Hapishanesi'nde iki yıl yatıp ardın
dan Concord Hapishanesi'ne nakledildL 
Bu dönemde zenci milliyetçiliğini savu
nan ve hatta Tanrı'nın da zenci olduğunu 
söyleyen Elüah Muhammed'in görüşlerini 
benimseyerek hepsi onun anlattığı çerçe
vede müslüman olan kardeşlerinden ba
zılarıyla görüşmeye ve mektuplaşmaya 
başladı. 1948'in sonlarında nakledildiği 
Narfaik Hapishanesi'nde kardeşleri ara
cılığıyla Elüah Muhammed'le de mek
tuplaştı. Hıristiyanlık'tan başka din tanı
mayan ve beyaz adamın dini olarak gör
düğü bu dinden nefret eden Malcolm'un 
beyaz adama duyduğu kin ve düşmanlık 
onun Elüah'nın görüşlerini benimseme
sini kolaylaştırdı. 

Malcolm 19S2'de hapisten çıkınca Eli
jah Muhammed'in kurduğu Nation of ls
lam hareketine katıldı. Enerjisi. teşkilat

çılığı ve harekete bağlılığı ile dikkat çekin
ce Elljah onu teşkilat faaliyetleri için çe
şitli yerlerde. son olarak da Harlem'de gö
revlendirdi. 1952 yılına kadar Little, bu 
tarihten itibaren davasının isimsiz bir 
hizmetkarı olduğunu simgeleyen X soya
dını kullanmaya başlayan Malcolm büyük 
değer verdiği Elüah Muhammed'in konu
şan ağzı haline geldi. Şeytan diye tanımla
nan "beyaz adam"dan kurtulmayı amaç
layan, sözünü sakınmayan , korkusuz, ha
raretli bir hatip olarak zenci yerleşimle

rini faaliyete geçirdi. Zenci ırkçılığına da
yanan hareketin etkin bir savunucusu ol
du. Ocak 19S8'de Nation of Islam'abağlı 
olan Betty ile evlendi. Ondan isimleri Ba
tılılar ' a karşı duyduğu kinin izlerini taşı
yan Atilla, Kubilay, İlyas ve Cemile adlı 
dört çocuğu doğdu. 

M aleolm ile Elüah arasındaki sıcak ilişki 
sonraki yıllarda giderek bozulmaya baş
ladı . Malcolm'un yükselen grafiği Elljah 
Muhammed'i korkuturken Malcolm. Eli
jah Muhammed'in özel hayatını sorgula
maya girişti. İki eski sekreterinin, çocuk
larının babası olduğu iddiasıyla Elijah 
aleyhine nafaka davası açması onu Mal
colm'un gözünden iyice düşürdü . Elüah'
nın Kennedy suikastı üzerine (Kasım 1963) 
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Malcolm'a doksan gün süreyle konuşma 
yasağı koyması gerginliği arttırdı. Gergin
liğ in asıl sebebinin Elijah ' nın. hareketin 
Malcolm tarafından militan bir karaktere 
dönüştürülmesinden kaygı d uyması oldu
ğu da öne sürülmektedir (Breitman , s. 7). 
Basında konuşmalarının şiddet içerdiği 

gerekçesiyle Malcolm aleyhinde yazıların 
çıkması onun zenciler üzerindeki etkisini 
azaltmadı, aksine Amerika 'da bir isyan 
başlatabilecek ya da bastırabilecek tek 
zenci olarak görülmeye başlandı (Haley, 
S. 610). 

Mart 1964'te Elüah Muhammed ve Na
tion of Islam hareketinden ayrı lan Mal
colmartık yerinin Elijah ' nın yanı değil 

zenci yerleşimler olduğuna karar verdi. 
Bu dönemde İslam anlayışı değişmeye 
başladı, beyaz adamın şeytan olduğu gö
rüşünden vazgeçti. Müslüman ülkelerin 
diplomatlarıyla görüşerek İslamiyet hak
kında bilgiler aldı. Öteden beri aklında 
olan Afrika ile köklerin korunmasını , iliş

kilerin canlı tutulmasını savunan Afro
Amerikan tezini canlandırmak ve hacca 
gitmek amacıyla Ortadoğu ve Kuzey Af
rika ülkelerinde bir seyahate çıktı. Mek
ke'de dünyanın her tarafından gelen fark
lı ırklardan müslümanlarla tanıştı ve ı rk 

ayırırnma dayanmayan bir din anlayışına 
ulaştı. Tanıştığı kişiler arasında övgüyle 
bahsettiği parlamenter Kasım Gül ek de 
vardır (a.g.e., s. 657, 659) . Malcolm hayatı
nın bu döneminde el-Hac Malik eş-Şah
baz adını kullanmaya başladı. Güney As
ya'dan Amerika'ya gelen müslümanların 
Farsça'da "doğan" anlamına gelen, me
cazen "yiğit, yüksek görüşlü ve himmet 
sahibi" anlamındaki şahbaz ile (şehbaz) 
ilişkilendirdikl eri bu soyadının aslında 
Amerikan zencilerinin atalarının mensup 
olduğu ve Arapça "şa'bu izz" (yüce kavim) 
terkibinden bozulmayla Şabaz şeklinde 
telaffuz edilen bir kabile adına dayandığ ı 

belirtilmektedir (Yahya Monastra, XXXII/ 
ı [ 1993), s. 73-76). Mekke'den Amerika'-
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