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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. 
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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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bed e bu hususun kaydedildiğini ifade et
mektedir ( er-Ri/:ıle, IV, 62-63). Bugün ge
nellikle bölgede İslamiyet'in Şeyh Ebü'I
Berekat ei-Berberl sayesinde yaYı ldığı ka
bul edilmekte ve onun Male'deki türbesi 
en çok ziyaret edilen yerler arasında bu
lunmaktadır. 

Maldiv adalarında bir buçuk yıl süreyle 
kalan, burada evlenen ve kadı olarak ta
yin edilen İbn Battilta "dünyanın en ilginç 
yerlerinden biri" şeklinde tanımladığı 
Maldivler'e geniş yer ayırmakta, halkının 
tamamının müslüman olup dindar, halim 
selim ve dürüst olduğunu, adalarda bir
çok caminin bulunduğunu kaydetmekte, 
bölgenin örf ve adetleri, ticari gelenekleri, 
dönemin hükümdan Hatice Sultan başta 
olmak üzere kadınları hakkında bilgi ver
mektedir (a.g.e., IV, 53-77, 98-JOO).IX. 
(XV.) yüzyılın Arap denizeisi İbn Macid ve 
onu takiben Süleyman b. Ahmed el-M ehri 
de eserlerinde Maldivler'den bahsetmek
te ve özellikle denizciler için faydalı bilgi
ler vermektedir. 

VII. (XIII.) yüzyılda tamamen müslüman 
olduğu anlaşılan Maldivler965-981 (1558-
1573) yılları arasında Portekiz işgali altın
da kaldı. Portekizliler'le çarpışma esna
sında öldürülen (9651!558) Sultan Ali b. 
Abdurrahman "eş-Şehld" unvanıyla Mal
div tarihine geçti. Adalar Portekiz kuv
vetleri kumandanı Adiri Adiri'nin yöneti
mine verildi. Maldiv müslümanları, Por
tekiz işgaline karşı Muhammed ei-Hatlb 
Takurufanu ei-Utlml ve kardeşleri Ali ei
Hatlb ile Hasan ei-Hatlb liderliğinde ol
dukça etkili bir direniş gösterdiler. Ali ei
Hatlb bu mücadeleler sırasında öldürül
dü. 981'de (1573) Portekizliler adalar-

dan çıkarıldı ve Muhammed Takurufa
nu sultan ilan edildi. Adaletli ve mer
hametli bir sultan olarak "ei-Keblr" unva
nıyla anılan Muhammed Takurufanu ida
resinde (ı 5 73-1585) Maldivler en huzurlu 
dönemlerinden birini yaşadı. Ancak dini 
ilimler sahasında bir süre önce, başlayan 
gerileme özellikle Portekizliler'in Maldiv
ler'i istilası sırasında belirgin hale gelmiş 
ve adalarda yaygın olan Maliki mezhebini 
neredeyse öğretecek alim kalmamıştı. 
Bu sırada Hadramut'ta Şafii fıkhı tahsil 
eden Maldivli alim Muhammed Cemaled
din el-Mahalli ülkesine dönünce Sultan 
Muhammed Takurutan u tarafından kadı 
tayin edildi. Onun gayretleriyle adalarda 
hukuki uygulamalarda Maliki mezhebi
nin yerini Şafii mezhebi aldı ve halk ara
sında bu mezhep yayılmaya başladı. 

Portekizliler 1 034 ( 1625) yılında Mal
divler'e tekrar saldırdılarsa da Sultan Mu
hammed İmadüddin ( 1620-1648) tarafın
dan püskürtüldüler. Maldivıer bazan et
raftan gelen diğer saldırılara da maruz 
kaldı. Uzun süre tahtta kalan hükümdar
Jardan biri olan ve eğitim , savunma ve 
ticaretin gelişmesine önem veren Sultan 
İbrahim İskender b. Muhammed döne
minde ( 1648- ı 687) Güney Hindistan'dan 
gelen korsanlar adalara baskın yaptılar. 
ancak Sultan İbrahim karşısında mağlfıp 
oldular. 1166 ( 1752-53) yılında Malabar
lılar Male'ye saldırdılar. Sultanlık sarayını 
tahrip ettikleri gibi Sultan Muhammed 
ei-Mükerrem İmadüddin'i adalardan sür
düler. Maldivliler, Gazi Hasan İzzeddin ku
mandasında giriştikleri mücadele sonu
cunda Fransızlar'ın da yardımıyla Mala
barlılar' ı ülkeden çıkarmayı başardılar. 

XVII. yüzyılda Seylan'a hakim olan Hol
landa'nın ve ardından 1796'da Seylan'ı 
ele geçiren İngiltere'nin himayesine giren 
Maldivler 1887'de İngiltere'nin himayesi
ni resmen kabul etti. 1932 yılında demok
ratik bir anayasa yürürlüğe girdiyse de 
sultanlık 1953'te Muhammed Emin Dldl 
başkanlığında cumhuriyetin ilanma ka
dar devam etti. Aynı zamanda tarih ve 
biyografi gibi alanlarda birçok eser yaz
mış olan Cumhurbaşkanı Emin Dldl'nin 
bir süre sonra devritip öldürülmesinin ar
dından 1954'te tekrar sultanlığa dönül
dü. Temmuz 1965'te İngiltere'den tam 
bağımsız hale gelen Maldivler'de 1968 yı
lında yapılan referandumla cumhuriyet 
yeniden ilan edildi ve İbrahim N asır cum
hurbaşkanı oldu. 1976 yılına kadar Gan 
adasındaki üssü kullanmaya devarr. eden 
İngilizler'in Maldiv topraklarından ayrıl
dıkları 29 Mart 1976 tarihi bağımsızlık 

MALEKA 

günü ilan edildi. 1965'ten itibaren Birleş
miş Milletler, 1976 yılından beri de İslam 
Konferansı Teşkilatı üyesi olan Maldivler 
1982'de İngiliz Uluslar Topluluğu'na ka
tıldı. 

Millet meclisi sekizi cumhurbaşkanı ta
rafından belirlenen kırk sekiz üyeden 
oluşmaktadır. İslam hukuk kurallarının 
geçerli olduğu ülkede meskfın adalarda 
otuzdan fazlası Male'de olmak üzere bir
çok cami bulunmaktadır. Maldivler halkı 
arasında eski yerli kültürlerin de etkisiyle 
kötü ruhlar. cin, büyü ve nazar gibi inanç
lar yaygın lık kazanmış olup çeşitli sıkıntı 
ve ruhi hastahklar için belirli bir ücret 
karşılığında "fandita" adı verilen kişilere 
başvurulmaktadır. XIX. yüzyıl sonlarında 
Hindistan'dan gelen İsmaill mezhebine 
mensup Bohralar, Maldivler'in dış ticare
tini uzun süre ellerinde tutmuşlarsa da 
1950'li yıllardan sonra ülkeden çıkarılmış
lardır. Maldivler'de Kur'an öğretimi veren 
geleneksel kurumların yanında Divehi di
linde veya İngilizce eğitim yapan okullar 
da bulunmaktadır. 
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Yaklaşık sekiz asır 
Endülüs İslam hakimiyetinde kalan 

L ve bugün Malaga diye anılan şehir. _j 

İber yarımadasının güneyinde, Guadal
medina (VadilmedTne) nehrinin Akdeniz kı
yısında meydana getirdiği deltanın ya
nıbaşında Gibralfaro (Cebelfaruh) denilen 
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