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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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daki bir arkadaşına yazdığı mektupta Hz. 
İbrahim'in, Hz. Muhammed'in ve diğer 
bütün peygamberlerin mekanı olan kut
sal topraklarda bütün ırk ve renklerden 
insanlarda gördüğü kardeşlik ruhunu. ko
nuk severli ği anlatan ve her renkten in
sanın gösterdiği bu cana yakınlık karşısın
da büyülendiğini, Amerika'nın ırk proble
mini ortadan kaldıran İslam'ı anlamasının 
şart olduğunu söyleyen Malik eş-Şahbaz, 
Amerika'ya dönünce gerçek anlamda si
yah- beyaz kardeşliğini esas alan bir top
lum meydana getirmeyi amaçlayan Mus
lim Mosque (Mart 1964) ve Organization 
of Afro-Arnerican Unity (Haziran 1964) 

adlı teşkilatları kurdu. Fakat kısa bir 
müddet sonra kendisine ve ailesine yö
nelik tehditler almaya başladı, evi kun
daklandı. Bu gelişmelerden fazla yaşatıl
mayacağını hisseden Malcolm, o sıralarda 
kendisiyle sürekli görüşerek biyografısini 
yazmakta olan Alex Haley'e kitabı yayım
lanmış olarak okumaya ömrünün yetme
yeceğini söylemiş ve bir süre sonra 21 
Şubat 1965'te Harlem'de konuşma ya
parken öldürülmüştür. Suikast bir mu
amma olarak kalınakla birlikte üzerinde 
en fazla konuşulan ihtimal Elüah Muham
med ve Centralintelligence Ageney (CIA) 
iş birliğiyle gerçekleştirilmiş olduğudur. 

Müslümanlar. özgürlükçüler. insan hakla
rı savunucuları. sosyalistler ve daha bir
çok grup kendilerinde Malcolm X ile öz
deşleştirecekleri bir yan bulmuşlardır. 
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MALDİVLER 

Hint Okyanusu'nda bir adalar ülkesi. 

L 

1. FiziKi ve BEŞERi COGRAFYA 
ll. TARİH 

Hint Okyanusu'nun kuzeyinde, Seylan 
adasının yaklaşık 650 km. güneybatısın
da irili ufaklı 2000 civarında adadan olu
şan Maldivler'in yüzölçümü 298 km2 , 
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nüfusu 329.685'tir (2003). Başkanlık ti
pi cumhuriyetre yönetilen ülkenin resmi 
adı Divehi Cumhuriyye, başşehri Male'dir 
(81.000 nüfus) . Diğeryerleşim birimleri
nin nüfusu 1 O.OOO'in altındadır. 

I. FiZİKİ ve BEŞERI COGRAFYA 

Maldiv adaları çok sayıda mercan ada
ları topluluğudur. Adaların üstü basık ve 
yükseklikleri azdır. Ülkenin en yüksek 
noktası sadece 24 metredir (Wilingili ada
sında). Ekvatoral iklim tipinin hakim ol
duğu Maldivler'de sıcaklıkyaz ve kış he
men hemen aynı kalır (30° C dolayların
da) . Güneybatıdan esen musanlar mayıs
ağustos aylarında yağış getirir. Adalar, 
aralarında hindistan cevizi ve ekmek 
ağaçlarının bulunduğu, tropik çalılık
lardan oluşan gür bir bitki örtüsüne sa
hiptir. 

Genel olarak adalardan sadece 200 ka
darında yaşayan nüfus ataları Seylan ada
sından geldiği için Sinhali diye bilinen top
luluklar. Tamiller ve az sayıda Araplar'dan 
oluşur. Ülkede Hint-Avrupa dil ailesinden 
olan Divehi dilinin yanı sıra Arapça, Hint
çe ve İngilizce konuşulmaktadır. Halkının 
tamamı Şafii mezhebine mensup Sünni 
müslümandır. 

Maldivler'in ekonomik zenginliği balık
çılık ve turizme dayanır. Tarım toprakları 
çok az olduğundan pirinç gibi başlıca be
sin maddeleri dışarıdan alınır. Tarım ala
nında hindistan cevizi üretimi başta gelir. 
Yağından ve etli bölümünden besin ola
rak yararlanılan hindistan cevizinin kabu
ğunun liflerinden ip ve hasır yapılır. Eski
den gemi direklerini bağlamada kullanı
lan bu ipler Suudi Arabistan, Hindistan 
ve Çin'e satılırdı. Günümüzde ise eski 
önemini yitirmiştir. Sanayi etkinliği olarak 
balık konserveciliği dışında hazır giyim, 
tekneyapımı ve el sanatları (turizm e yö
nelik hediyelik eşya vb.) dikkati çeker. Ula
şım sektöründe sadece deniz ulaşımın
dan söz edilebilir. Başşehir Male'de ulus
lararası bir havaalanı vardır. İhracatında 
donmuş orkinos balığı , konserve balık, 
kurutulmuş balık başta gelir. Bunlar en 
çok Amerika Birleşik Devletleri. İngiltere, 
Tayland, Sri Lanka ve Japonya'ya satılır. 
Japonya ve Sri Lanka'nın öncelikli oldu
ğu ithalatında çeşitli makineler, madeni 
yakıtlar, kimyasal maddeler ön sırayı alır. 

Il. TARİH 

İsminin muhtemelen Sanskritçe'den 
geldiği kabul edilen Maldivler, Divehiler 
olarak bilinen yerli halkın dilinde Divehi 
Rajje diye adlandırılır. Bölgenin adı Arap-

ça kaynaklarda ise Dibi:l Mahal (Kadi Ha
san Taceddin. ı. 8). Zibete'J-Mehel (İbn 
Battfita, IV. 53). ed-Dibe (İbn Ma ci d, vr. 74b, 
75•), Cüzürü'z-Zib (Süleyman ei-Mehri, vr. 
24•-25•) şeklinde kaydedilmektedir. 

Milattan önce V. yüzyıldan itibaren yer
leşim yeri olduğu anlaşılan Maldivler. İs
lam dönemine kadar Hinduizm ve özel
likle Budizm'in etkisinde kalmış ve bura
da birçok tapınak inşa edilmiştir. Maldiv
ler'e İslamiyet'in ne zaman girdiği hususu 
açık olmamakla birlikte daha ilk asırlar
da müslüman tüccar ve denizciler vası
tasıyla bölgeye geldiği tahmin edilmek
tedir. İslam'ın Maldivler'de geniş ölçüde 
yayılmaya başlaması VI. (XII.) yüzyıldan 
itibaren olmuştur. Maldivler'e dair bir 
eser yazmış olan Kadi Hasan Taceddin'e 
(ö. 1139/1727) göre Maldivler'in Budist 
kralı, Tebriz'den gelen Şeyh Yusuf Şern
seddin et-Te b rizi vasıtasıyla 12 Rebiüla
hir 548 (7 Temmuz 1153) tarihinde müs
lüman olmuş ve Muhammed el-Adil (Siri 
Bavanaditta Maha Radun) adını almıştır. Ar
dından Sultan Muhammedei-Adil'in faa
liyetleri neticesinde İslamiyet bölgede ya
yılmaya başlamıştır ( Tarll;u islami Dibfi 
MaJ:ıal, ı, ı O) Maldivler'i 1 343- 1 344 ve 
1346 yıllarında ziyaret etmiş olan İbn 
Battuta ise adı geçen Budist kralın Maliki 
mezhebine mensup Mağribli Ebü'l-Bere
kat ei-Berberi vasıtasıyla müslüman olup 
Ahmed ismini aldığını ve Ebü'l-Berekat 
tarafından yaptırılan camideki bir kita-
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