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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 
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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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Battuta. er-Ri/:ıle(nşr. Abdülhadl et-Taz1), 
Rabat 1417/1997, IV, 53-77, 98-100; ibn Mikid, 
Kitabü '1-Feva'id (nşr. G. Ferrand). Paris 1921-
23--> Frankfurt 1992, vr. 74', 75'; Süleyman ei
Mehrl. el-'Umdetü'l-Mehriyye(nşr. G. Ferrand). 
Paris 1925--> Frankfurt 1992, vr. 24' -25'; Kadi 
Hasan Taceddin. Taril]u islami Diba Maf:ıal (nşr. 
H. Yajima), Tokyo 1982-84, 1,8, 10-11, 18-25, 
27-28,83, ayrıca bk. tür.yer; ll, 188-190; Zam
baur. Manuel, s. 306, 307; C. Maloney, "Dive
hi", Muslim Peoples (ed. R. V. Weekes). London 
1978, s. 128-133; Zeynep Durukal- Mohammed 
Aslam, Cultural Dimensions of Development in 
the 0/C Member States, istanbul 1991, s. 11, 
21, 53, 56, 71, 82, 87; Şiikir Mustafa, Mevsü'a
tü düveli'l-'alemi'L-islami ve ricaliha, eeyrut 
1993, lll, 1959-1968; Tahir Mahmood. "Reli
gion and the Constitution in Nepal, Maldives 
and India: A Comperative Overview of Three 
South-Asian Models", Religion and Law Re
view, 1/1, New Delhi I 992, s. 1-20; A. D. W. 
Forbes - C. H. B. Reynolds, "Maldives", E/2 

(İng.). VI, 245-247; T. Lawson, "Divehi", Ency
clopaedia of the World Muslims (ed . N. K. 
Singh - A. M. K han). Delhi 2001, 1, 382-385. 

MALEKA 
( :Wlo) 

lt.! CAsiM Avcı 

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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tepenin yükseldiği bir koyun kenarında 
bulunmaktadır. Milattan önce X. yüzyıl 
civarında Fenikeliler'in Lübnan'dan gele
rek burada bir balık tuzlama merkezi ve 
yerlilerle ticaret noktası meydana getir
meleriyle kurulmuş. daha sonra Romalı
lar'ca önemli bir liman ve ticaret merkezi 
haline getirilmiştir. Bir süre Bizans' ın yö
netiminde kalan şehir VI. yüzyıl sonların
da Vizigotlar'ın eline geçmiştir. Tarih bo
yunca çok çeşitli milletierin hakimiyetine 
giren şehre damgasını vuran müslüman
lar olmuştur. islam kaynaklarında yer alan 
bir bilgiye göre Tarık b. Ziyad, 92 (711) yı
lında Kurtuba'ya (Cordoba) doğru ilerle
meden önce küçük bir kuweti Maleka'nın 
fethi için göndermiş ve şehir müslüman
ların eline geçmiştir. Diğer bir rivayete 
göre ise Musa b. Nusayr'ın oğullarından 
Abdül'ala (Abdüla'la) şehri 94'te (713) yı
lında fethetmiştir. 

Fethin ardından Maleka. Reyye (Rayyo) 
eyaletine dahil edilmiş. 125 (743) yılında 
vali tayin edilen Ebü'I-Hattar zamanında 
Reyye'ye gönderilen Ürdünlü askerlerden 
bir kısmı Maleka'ya yerleştirilmiştir. En
dülüs Emevi Devleti'nin kurucusu 1. Ab
durrahman. Münekkeb'e (Aimunecar) çıkıp 
iıbire'ye (Eivira) doğru ilerlerken Maleka 
halkı kendisini iyi karşılamış ve bağlılığını 
bildirmiştir. Endülüs'te çeşitli grupların 
VIII ve IX. yüzyıllarda çıkardığı isyanların 
en önemlilerden olan Ömer b. Hafsun 
isyanı ile diğer karışıklıklardan Maleka 
önemli ölçüde etkilenmiştir. lll. Abdur
rahman isyanları bastırıp kendini halife 
ilan edince Maleka'yı Reyye'nin merkezi 
yapmış, ayrıca Fatımi saldırılarına karşı 

koymak için burada güçlü bir donanma 
oluşturmuştur. 

422 ( 1031) yılında Endülüs Em evi Dev
leti yıkıldıktan sonra Maleka mü!Cıkü't-ta

vaiften HammCıdller'in başşehri olmuş. 
449'da (1057) Gırnata'nın Zirihükümdarı 
Badis b. HabbCıs tarafından zaptedilmiş, 
Hammlıdiler Afrika'ya sürülmüştür. Ba
dis 466 (1073-74) yılında vefat edince 
devlet iki tarunu arasında paylaşılmış ve 
Maleka Temim b. BulukkYn'de kalmıştır. 
Ardından Endülüs'e hakim olan Murabıt
lar ve Muvahhidler Maleka'yı da toprak
larına katmışlardır. 

635'te ( 1238) Beni Ahmer Em irliği'
nin (Nasriler) hakimiyetine geçen Mil
leka yaklaşık 250 yıl bu hanedanlığın 
elinde kalmış. 750'deki (1349) veba sal
gını yüzünden şehrin nüfusu azalmış
tır. 27 Şaban 892'de (18 Ağustos 1487) 
Kral Perdinand ve Kraliçe lsabella zama
nında Maleka kanlı bir savaştan sonra 
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müslümanların elinden çıkmıştır. Nasri
ler döneminde şehir ikinci bir başşehir 
olarak işlev görmüş. bölgenin ekonomik 
ve ticari merkezi olmuştur. Askeri filan un 
üssü olan limanındaki trafik de Ceneviz
liler sayesinde önemli ölçüde artmıştır. 

Ortaçağ'ın tarih ve coğrafya müellifleri 
Maleka'dan hep hayranlıkla bahsetmiş
lerdir. idrisi. ibn Galib, ibn Said ei-Mağri
bi, ibn Abdülmün'im el-Himyeri, Vaküt ei
Hamevi. Makkari. ibn izari. ibn Battuta 
ve Lisanüddin ibnü'l-Hatib bunların ba
şında gelmektedir. Kaynaklarda özellikle 
şehrin çevresinde yetiştirilen meyvelerin 
bolluğuna dikkat çekilir ve buradan Mı
sır. Suriye, Irak, hatta Hindistan'a kuru
tulmuş incir, badem ve üzüm gönderildi
ği bildirilir. ibnü'l-Hatib. Maleka'nın deniz 
ürünleri bakımından zengin olduğunu 
söyler. Bu arada şehrin tekstil konusun
da da özellikle V. (Xl.) yüzyıldan itibaren 
önemli bir gelişme gösterdiği belirtilmek
tedir; Avrupa'da "alguexi. albeci. alveici. 
oxi" gibi isimlerle bilinen altın püsküllü, 
değişik renkli ipek üretimi bu şehirde ya
pılırdı. Ayrıca deri, değerli taş. demir ve 
seramik endüstrisi gelişmişti. 

Maleka'nın etrafını çevreleyen surlarda 
yedi kapı mevcuttur (Bilbülvildl [Bilbül
kantara[, Bilbülmel'ab, Bilbülhevce, Bil
bülfuntanella, Bilbülkasba, Bilbülferec ve 
Bilbülbahr) VI. (XII.) yüzyıldan itibaren 
kullanılan bir mezarlık surların dışında ve 
Gibralfaro'nun eteklerinde yer almakta
dır. Şehirde islami devirden sonra orijinal 
şeklini koruyan mimari eser kalmamış
tır. Hadis alimi Muaviye b. Salih (ö. 158/ 
775) tarafındanyaptırılan ve surların için
de yer alan ulucami o zamanki şehrin 
merkezinde ve bugünkü katedralin ye
rinde inşa edilmişti. Himyeri caminin beş 
kapısı olduğunu söyler ( er-Ravzü 'l-mi'tar; 
s. 518). VIII. (XIV.) yüzyılda camiye yakın 
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bir yerde inşa edilen medrese, Gırnata'
daki medreseden önce faaliyete geçiril
mesine rağmen ondan daha az şöhrete 
sahipti. Kale ise 449 (1057) yılında şehri 
zapteden Ziri Hükümdan Badis b. Hab
bCıs tarafından yaptırılmış veya yeniden 
inşa ettirilmiş. VIII. (XIV.) yüzyılda Nasri
ler tarafından onarılmıştır. Maleka'nın 
tekrar hıristiyanların eline geçmesi üze
rine artık askeri bir amacı olmayan kale 
zamanla unutulmuş ve toplumun alt ke
simlerinin bir sığınağı haline gelmiştir. 
Günümüzde burada Mısır. Grek ve Roma 
döneminden kalan tarihi eserlerle islami 
döneme ait seramiklerin sergilendiği bir 
arkeoloji müzesi mevcuttur. Bu kültürel 
zenginliklerinin yanında Avrupa'nın en 
maruf kumsaliarına sahip olan ve "Güneş 
kıyısı" (Costa del sol) denilen turizm şeridi
nin orta kesiminde bulunması Maleka'
yı önemli bir turizm merkezi durumuna 
getirmiştir. Ayrıca canlı bir balıkçılık 
limanı ve sanayi şehri olan Malaga'nın 
nüfusu son yıllarda 500.000'i aşmıştır 
(518.000, 2003 tah.). 
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Güneydoğu Asya'da bir ülke. 
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Malay yarımadası . Borneo adasının ku
zey bölgesi ve iki küçük ada üzerinde ku
rulmuş federal bir devlettir. Malayca ve 
ingilizce'de Malaysia şeklinde anılır. Tay-


