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ðü, zilyedin iyi ya da kötü niyetli ve iade
edilecek malýn elde mevcut olup olmamasýna göre farklý hükümlere tâbidir. Fakihler, iyi niyetli zilyedin her hâlükârda haksýz zilyedi olduðu þeyi aslî zilyedine iade
yükümlülüðünün bulunduðunu, ancak iyi
niyeti sebebiyle dinî açýdan günahkâr olmayacaðýný ifade etmiþlerdir. Mâlikîler’e
göre, bir arazide iyi niyetli kiracý sýfatýyla
zilyed olan kimse söz konusu arazide ziraat yapmakta iken hak sahibi ortaya çýksa ve arsasýndaki ekinlerin sökülmesini talep etse bu isteði dikkate alýnmaz; kendisi
sadece yerin kira bedelini isteyebilir. Kiracý kötü niyetli zilyed olduðunda ise ayný olayda ekinleri sökmesi gerekir. Çünkü
kötü niyetli zilyedin mal mevcutsa aynen
iadesi, mevcut deðilse karþý tarafýn zararýný tazmin etmesi genel kuraldýr. Ayrýca
onun fiilî hâkimiyeti iyi niyete dayanmadýðýndan mala gelebilecek her türlü hasar
ve zarardan da sorumludur. Hatta bu zararýn, kiþinin fiilinin bir sonucu olmasý ile
semavî bir âfet neticesinde olmasý arasýnda bir fark yoktur. Ancak mal, baþkasýnýn
kusuru neticesinde telef olmuþsa bu durumda haksýz zilyedin o kimseye rücû ederek zararýný tazmin ettirme hakký doðar.
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Kur’ân-ý Kerîm’in
doksan dokuzuncu sûresi.
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Adýný ilk âyetinin son kelimesinden alýr
ve ez-Zelzele, Ýzâ zülzilet sûresi diye de anýlýr. Medenî veya Mekkî olduðu hususunda farklý görüþler ileri sürülmüþtür. Taberî ve Kurtubî, Medenî diye kaydetmiþ (Câmi£u’l-beyân, XXX, 337; el-Câmi£ li-a¼kâmi’l-Æurßân, XX, 100), Süyûtî de bunu tercih etmiþ (el-Ýtšån, I, 36), Ýbn Âþûr ise
Mekkî olduðunu söylemiþtir (et-Ta¼rîr ve’ttenvîr, XXX, 437). Sekiz âyet olup fâsýlasý
“ ، ، ” אharfleridir. Sûrenin konusu kýyametin kopmasý ve insanlarýn dünyada iþledikleri ameller için hesaba çekilmesi hakkýndadýr.
Zilzâl sûresi yerin büyük bir sarsýntý ile
sarsýlacaðý ve içindeki aðýrlýklarý (eskal) dýþarýya atacaðý günü hatýrlatýlmakla baþlar. Diðer âyetlerde sûra üfürülmekle vuku bulacaðý ifade edilen bu olayýn (ez-Zümer 39/68) ikinci üfleyiþle meydana geleceðini söylemek mümkündür. 2. âyette yer
alan “eskal” kelimesi Taberî ve Ýbn Kesîr’e
göre yerin karnýndaki (kabirlerdeki) ölüleri
anlatýr. Buna yer küresinin kendi içinde
sakladýðý çeþitli maden ve hazineler de eklendiði takdirde bu yer sarsýntýsýný birinci
ve ikinci üfleyiþ olarak kabul etmek gerekir. Ardýndan, tasvir edilen durum karþýsýnda inkârcýlar veya bütün insanlar hayrete düþüp, “Arzýn bu hali nedir?” diyeceklerdir. O gün Cenâb-ý Hakk’ýn ilhamýyla yer
küresi, üzerinde iþlenen bütün amelleri haber verecektir. Dünyada peygamberlerin
tebliðlerine doðrudan veya dolaylý biçimde muhatap olan insanlar tek baþlarýna ve
daðýnýk þekilde hesap yerine geleceklerdir.

Zerre kadar iyilik yapan da zerre kadar kötülük yapan da karþýlýðýný bulacaktýr.
Sûrenin tefsiri hakkýnda rivayet edilen hadislerden biri þöyledir: Abdullah b.
Ömer’den nakledildiðine göre sûre nâzil
olurken orada bulunan Ebû Bekir aðlamaya baþlamýþ, Hz. Peygamber bunun sebebini sorunca sûrenin kendisini aðlattýðýný söylemiþ, bunun üzerine Hz. Peygamber þöyle buyurmuþtur: “Siz hiç hata etmez, günah iþlemez olsaydýnýz Allah Teâlâ
sizden sonra hata edip günah iþleyen bir
ümmet yaratýr ve -tövbe etmeleri üzerine- onlarý affederdi” (Vâhidî, s. 368; Heysemî, VII, 141). Resûl-i Ekrem, yerin içinde sakladýðý haberlerden bahseden 4. âyete atýfta bulunarak yerin sakladýðý haberlerin ne olduðunu sormuþ, yanýndakiler bunu Allah ve resulünün bildiðini söyleyince
þöyle demiþtir: “Yerin içinde barýndýrdýðý
haberler, Allah’ýn her erkek ve kadýn kulunun yer üzerinde iþlediði amellere þahitlik edip þöyle demesidir: ‘Benim sýrtýmda
filân ve filân günde þu ve þu amelleri iþledin; evet yerin haberleri bundan ibarettir” (Müsned, II, 347; Tirmizî, “Sýfatü’l-kýyâme”, 7; “Tefsîrü’l-Kur,ân”, 99).
Sûrenin fazileti hakkýnda rivayet edilen
hadise göre bir sahâbî Resûlullah’ýn huzuruna gelip kendisine Kur’an okutmasýný istemiþ, Hz. Peygamber “elif lâm râ’”, “hâ
mîm” veya tesbih kavramýyla baþlayan sûrelerden okumasýný söylemiþ, sahâbî bunlarýn her biri için, “Yaþým ilerlemiþ, kalbim
sýkýntýlý hale gelmiþ, dilim de kalýnlaþmýþ”
þeklinde mazeret beyan ederek kendisine özlü bir sûre okutmasýný talep etmiþtir. Resûl-i Ekrem ona Zilzâl sûresini okutmuþtur. Sahâbî okumasýný bitirince, “Seni
hak peygamber olarak gönderen Allah’a
yemin ederim ki hayatýmýn sonuna kadar
buna baþka bir þey ilâve etmeyeceðim”
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demiþ ve oradan ayrýlmýþtýr. Bunun üzerine Hz. Peygamber þöyle demiþtir: “Bu
adam kurtuluþ yolunu bulmuþ, kurtuluþ
yolunu bulmuþtur” (Müsned, II, 169; a.e.
[Arnaût], XI, 139-141; Ebû Dâvûd, “Þehru
ramaçân”, 9; Ýbrâhim Ali, s. 302-303, 360361). Abdullah b. Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste de Resûlullah, Zilzâl sûresinin Kur’an’ýn yarýsýna, Ýhlâs’ýn üçte birine, Kâfirûn sûresinin de dörtte birine denk
geldiðini söylemiþtir (Tirmizî, “Feçâ,ilü’lKur,ân”, 10; Ýbrâhim Ali, s. 360-363; Kâfirûn sûresiyle ilgili beyanýn sýhhati hakkýnda bk. DÝA, XXIV, 149). Þehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî, Zilzâl sûresinin Kur’an’ýn yarýsýna denk geliþini onun içerdiði hükümlerin dünyaya ve âhirete dair olmasýna, sûrenin âhiret ahkâmýný kýsaca içermesi özelliðine baðlamýþtýr (Rû¼u’l-me£ânî, XXX,
602). Ýsmâil Hakký Bursevî Tefsîru Sûreti’z-Zelzele adýyla bir risâle kaleme almýþtýr (Beyazýt Devlet Ktp., Genel, nr. 3507,
vr. 116a-121a).
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ya, kuzeydoðu ve doðuda Mozambik, güneyde Güney Afrika Cumhuriyeti, batýda
Botsvana’dýr. Resmî adý Republic of Zimbabwe olan ülkenin yüzölçümü 390.759
km², nüfusu 11.392.629’dur (2009). Baþþehri Harare (eski adý Salisbury, 2005 yýlýnda yaklaþýk 1.600.000), diðer önemli þehirleri Bulavayo (718.000), Mutare (168.000)
ve Gveru’dur (146.000).
I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Zimbabve büyük Orta Afrika platosunun bir bölümünü oluþturur. Ülkenin Zambezi ve Limpopo vadileri dýþýndaki büyük
bir bölümü denizden 800-1500 m. yüksekliktedir. Bu platonun doðusunda yüksekliði 2596 metreyi bulan (Ýnyangani daðý)
ve Mozambik’le sýnýr teþkil eden daðlýk kütle yer alýr. Kuzeybatýda Zambezi nehri üzerinde dünyanýn en büyük þelâlelerinden
biri olan Victoria þelâlesi bulunur. Yine bu
nehir üzerinde olan baraj gerisindeki Kariba baraj gölü de dünyanýn en büyük yapay gölleri arasýndadýr. Zimbabve’de tropikal iklim hüküm sürer. Ülkede mayýs ile
temmuz aylarý arasýnda serin ve yaðýþsýz
bir kýþ, ekime kadar sýcak bir mevsim, nisana kadar da sýcak ve yaðmurlu bir yaz
mevsimi görülür. Platolarda yaðýþ ortalamalarý 650-750 mm. arasýndadýr. Yaðýþ
doðudaki daðlarda daha yüksek, güneydeki vadilerde daha azdýr. Ülkede dönemsel kuraklýklar görülür. Hâkim doðal bitki örtüsü aðaçlýklý savanlardýr. Doðudaki
daðlarda ve vadi içlerinde tropikal karakterli ormanlara rastlanýr. Zengin bir ya-

ban hayatýna sahip olan ülkede çok sayýda millî park kurulmuþtur. Kilometrekareye yirmi dokuz kiþinin düþtüðü Zimbabve’de nüfusun % 37’si þehirlerde yaþar.
Ülke nüfusunun % 98’ini siyahlar, geri kalanýný da Asyalýlar (çoðu Hintli) ve Avrupalý beyazlar (çoðu Ýngiliz) oluþturur. Üç
resmî dilden biri olan Ýngilizce’nin yanýnda Ndebele ve Þona dilleri de yer alýr. Siyahlar Bantu dillerini konuþan iki büyük
gruba ayrýlýr. Bunlar, ülkenin doðusunda
yaþayan Þonalar ile (% 80) genelde güney
ve batý bölgelerinde toplanmýþ olan Ndebeleler’dir (% 16). Halkýn % 50’si Sankretik (yarý hýristiyan yarý yerel inanýþlar), %
25’i hýristiyan, % 25’i yerel dinlere mensuptur. Zimbabve’deki müslümanlarýn sayýsý 127.500 civarýndadýr (nüfusun % 1’i).
Ülke nüfusunun % 91’i okur yazardýr.
Baðýmsýzlýk döneminde Zimbabve ekonomisinde görülen büyümeye karþýn iþsizlik ve tarýmdaki üretim düþüklüðü gibi sorunlar aþýlamamýþtý. Yeni düzenlemeler ve
yabancýlarýn yatýrýmlarý 1992’de belirli bir
iyileþmeyi baþlattý. Zimbabve hükümeti,
2000 yýlýnda uygulamaya koyduðu tarým
reformu çerçevesinde beyaz azýnlýðýn topraklarýný devletleþtirerek yerli halka daðýttý. Bunun üzerine Batýlý hükümetler ve
uluslar arasý kurumlar Zimbabve’ye ekonomik ve siyasal yaptýrým uyguladýlar. Bu
yaptýrýmlar ülke ekonomisinin iyice bozulmasýna yol açtý. Zimbabve 2007’de dünyanýn en yüksek enflasyon oranýna sahip
ülkesi olarak kayda geçti. Ekonomik krizle birlikte iþsizlik de % 80’e ulaþtý, ülke nü-

Zimbabve’nin baþþehri Harare’den bir görünüþ
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Afrika’nýn güneyinde denize kýyýsý olmayan bir ülkedir. Eskiden Rodezya adýyla bir
Ýngiliz sömürgesiydi. 18 Nisan 1980’de Zimbabve (Þona [Shona] dilinde “büyük taþ
evler, deðerli evler”) adýyla baðýmsýzlýðýný
kazanmýþtýr. Komþularý kuzeyde Zambi421

