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Kuzeyde Kongo Demokratik Cumhuri-
yeti (eski adý Zaire) ve Tanzanya, doðuda
Malavi ve Mozambik, güneyde Zimbabve,
Botsvana ve Namibya, batýda Angola ile
komþudur. Resmî adý Zambiya Cumhuri-
yeti (Republic of Zambia), yüzölçümü 752.614
kilometrekaredir. Nüfusu 13 milyon (2010
yýlý tah.), baþþehri Lusaka (1.300.000), di-
ðer önemli þehirleri Ndola (630.000), Kit-
we (424.000), Kabwe (eski Broken Hill,
220.000), Mufulira (177.000), Chingola
(150.000) ve Luanshya’dýr (125.000). Eski
adý Kuzey Rodezya olan ülkenin denize ký-
yýsý yoktur ve baðýmsýzlýðýný 1964 yýlýnda
Ýngiltere’den kazanmýþtýr.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Merkezi Afrika platosu üzerinde yer alan
ülkede ortalama yükselti 1000-1500 m.
arasýnda deðiþmektedir. Ülkenin en yüksek
noktalarýný kuvarsit ve kum taþlarýndan
meydana gelen Mafinga ve Makutu dað sý-
ralarý oluþturur. Buralarda yükselti yer yer
2000 metrenin üzerine çýkar. En alçak
yerleri ise güneyde Namibya, Botsvana ve
Zimbabve ile sýnýrý teþkil eden Zambezi ýr-
maðý çevresidir. Burada yükselti 350 met-
renin altýna iner. Baþlýca akarsularý Zam-
bezi, Kafue, Luangwa, Luapula ve Cham-
beshi; önemli gölleri Tanganyika, Mweru,
Mweru Wa, Ntipa ve Bangweulu’dur. Kay-
naklarýndan bazýlarýný Kuzeybatý Zambi-
ya’dan alan ve Mozambik kýyýlarýnda Hint
Okyanusu’na ulaþan Zambezi 2650 km.
uzunluðu ile Afrika’nýn önemli akarsularýn-
dan biridir. Dünyanýn en büyük yapay göl-
leri arasýnda yer alan Kariba gölü ve dün-
yanýn yedi harikasýndan biri kabul edilen

Victoria çaðlayaný Zambiya-Zimbabve sýný-
rýnda Zambezi nehrinin üzerinde yer alýr.
Kariba gölü, 1950’li yýllarda ülkedeki ba-
kýr madenciliðinde gerekli olan elektriði
burada kurulacak hidroelektrik santralin-
den elde etmek ve Zimbabve’deki tarým
ve sanayi sektörünü desteklemek amacýy-
la oluþturulmuþtur. Zambiya ýlýman bir ik-
lime sahiptir. Yazýn sýcaklýk nâdiren 35°C’-
yi aþar. Yaðýþ rejimi düzensizdir. Ülkede bi-
rincisi kasým-nisan arasýndaki yaðýþlý mev-
sim, ikincisi mayýs-aðustos arasýndaki so-
ðuk ve kurak kýþ mevsimi, üçüncüsü ey-
lül-ekim arasýndaki sýcak ve kurak dönem
olmak üzere üç mevsim ayýrt edilir. Yaðýþ
miktarý kuzeyden güneye doðru belirgin
þekilde azalýr. Kuzeyde yaðýþ miktarý 1200
milimetreyi geçerken güneybatý kesimle-
rinde yaðýþ 800 milimetrenin altýna iner.
Yýllýk buharlaþma miktarý yaðýþýn aksine ku-
zeyden güneye doðru artar. Mayýs-aðus-
tos arasýndaki soðuk dönemde günlük or-
talama sýcaklýk 17°C civarýnda iken diðer
aylarda 21-27°C’ler arasýnda seyreder.

Zambiya’da ormanlar, aðaçlý savanlar,
çoðunluðunu dikenli türlerin oluþturdu-
ðu çalý topluluklarý ve ot topluluklarý belli
baþlý vejetasyon tipleridir. Nyika platosu-
nun yüksek kesimlerini kaplayan orman-
larda Albizia gummifera, Chrysophyllum
magalismontanum, Diospyros mespilifor-
mis, Ekebergia capensis, Entandrophrag-
ma excelsum, Parinari excelsa ve Podo-
carpus latifolius aðaçlarý yaygýndýr. Daima
yeþil kalan ormanlar ise ülkenin batýsýnda
Kaoma ve Mongu çevresinde yayýlýþ alaný
bulur. Yine ülkenin batýsýnda Kalahari ku-
mullarý üzerinde Baikiaea plurijuga (tik aða-
cý), Burkea africana ve Guibourtia coleos-
perma aðaçlarýnýn meydana getirdiði top-
luluklar yaygýndýr. Zambiya, Sudan-Zam-
bezi bölgesi olarak adlandýrýlan flora böl-
gesi içinde yer alýr. Bölgenin karakteristik
bitkileri arasýnda Acacia sp., Brachystegia
sp. ve Colophospermum sp. gibi baklagil-
ler ailesinden aðaçlar sayýlabilir. Bu aðaç-
lardan bazýlarýnýn çeþitli unsurlarý (mey-
ve, yaprak gibi) insanlar için kýtlýk zaman-
larýnda büyük önem taþýr. Zambezi vadisi-
nin özellikle kurak kesimlerinde görülen,
Adansonia digitata, Combretum imber-
be, Kirkia acuminata gibi türlerin eþlik et-
tiði Colophospermum mopane aðaçlarý,
mopane kurtlarýný (Gonimbrasia bellina)
larva aþamasýnda barýndýrýr. 5-8 cm. uzun-
luðundaki bu siyah noktalý kurtlar halk ta-
rafýndan çok büyük miktarda toplanýr ve
çeþitli þekillerde piþirilerek yenir. Zambi-
ya’nýn florasýna kayýtlý olan 6280 civarýn-
da bitki taksonunun (tür, alt tür, varyete

tirdi. Ancak savaþýn ardýndan 1918 yýlý son-
baharýnda Avusturya’ya dönerken Galiç-
ya’daki Avusturya sýnýrý yakýnlarýnda sik-
kelerden meydana gelen koleksiyonunu
kaybetti. Ülkesine döndüðü zaman elin-
de Sâsânî paralarý ile çok az miktarda Ýslâ-
mî sikke kalmýþtý. Viyana’ya geldikten ký-
sa bir süre sonra emekliye ayrýlan Zam-
baur, maddî sýkýntýdan dolayý sikke kolek-
siyonunun elinde kalan son kýsmýný da Vi-
yana Sanat Tarihi Müzesi’ne satmak zo-
runda kaldý. Bu zor yýllarda Avusturya
Millî Kütüphanesi kendisine bir çalýþma
odasý tahsis etti. Zambaur, Ýslâm dünya-
sýndaki hânedanlarýn yaný sýra vezirlerle
bazý önemli þehirlerin vali ve þahnelerini de
ihtiva eden Manuel de généalogie et de
chronologie pour l’histoire de l’Islam
adlý önemli jeneoloji eserini burada hazýr-
ladý (Hannover 1927). Eser, Hasan Ahmed
Mahmûd ve Zeki Muhammed Hasan tara-
fýndan Mu£cemü’l-ensâb ve’l-üserâti’l-
¼âkime fi’t-târîÅi’l-Ýslâmî adýyla Arap-
ça’ya tercüme edilmiþtir (Kahire 1951).
1929’da Viyana Nümismatik Derneði’nin
baþkanlýðýna getirilen Zambaur ölümün-
den kýsa bir süre öncesine kadar bu görev-
de kaldý ve 10 Ekim 1947 tarihinde Avus-
turya’nýn Graz þehrinde öldü. Son yýllarýný
Ýslâm darphâneleriyle ilgili bir el kitabý ha-
zýrlamaya ayýran Zambaur’un bu çalýþma-
sý ölümünden yirmi yýl sonra Peter Jaeckel
tarafýndan neþredilmiþtir (Die Münzprä-
gungen des Islams, Wiesbaden 1968). Ala-
nýnda bir baþ yapýt olan bu çalýþma Ýslâm
nümismatiði araþtýrmalarýna önemli katký-
lar saðlamýþtýr. Ayrýca Ýslâm Ansiklopedi-
si’nde (ÝA) “Hisbe”, “Kafýz”, “Keyl”, “Keyle-
ce” gibi maddeleri yayýmlanmýþtýr.
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týlmaktadýr. Bunun yanýnda deðerli taþla-
rýn üretimi de yapýlmaktadýr. Zambiya’da
Kabwe ve Copperbelt belli baþlý madenci-
lik alanlarýdýr ve aðýr metaller büyük ölçü-
de akarsularla taþýnýr.

Baþlýca tarýmsal ürünler mýsýr, buðday,
pamuk, yer fýstýðý ve soya fasulyesidir.
Zambiya’da hayvancýlýkta bölgelere göre
farklýlýk görülmektedir. Ülkenin güneydo-
ðusunda daha çok büyükbaþ hayvancýlýk
yapýlýrken güneybatýda keçi, kuzeybatýda
koyun yaygýndýr. Domuz yetiþtiriciliði de
yapýlan ülkede domuzlar hayvan varlýðýnýn
% 2,5’ini meydana getirir. En önemli ba-
rajlar Kafue Boðazý’nda, Kariba kuzey düz-
lüklerinde ve Victoria çaðlayanýnda yer al-
maktadýr. Sadece % 20’si asfaltlanmýþ yak-
laþýk 100.000 km. karayolu, 2100 km. ci-
varýnda dar demiryolu hattý ve sekiz ha-
vaalaný ile (sadece küçük uçaklarýn fayda-
lanabildiði toprak pistlerin sayýsý yetmiþ
altýdýr) ulaþým saðlanmaktadýr. Tanganyi-
ka gölü ile Zambezi ve Luapula nehri üze-
rinde de su yolu ulaþýmý geliþmiþtir. Ülke-
nin en önemli limaný Tanganyika gölünün
güneyindeki Mpulungu’dur. Baþlýca ihraç
ürünü bakýr ve bakýr mâmulleridir. Ýhra-
cat yapýlan ülkelerin baþýnda Ýsviçre, Gü-
ney Afrika, Ýngiltere, Çin ve Kongo Demok-
ratik Cumhuriyeti gelir. Petrol ve petrol
ürünleriyle gaz baþlýca ithal maddelerini
oluþturur. En çok mal alýmý Güney Afrika,
Ýngiltere, Kongo Demokratik Cumhuri-
yeti, Zimbabve ve Birleþik Arap Emirlikle-
ri’nden gerçekleþtirilmektedir. Ülke eko-
nomisini çeþitlendiren unsurlardan biri tu-
rizmdir. Baþlýca turizm alanlarý içinde Victo-
ria çaðlayaný (yerel dilde Mosi-Oa-Tunva),
dünyanýn en büyük parklarýndan Kafue
Parký’nýn da dahil olduðu on dokuz ulusal
park, biyolojik çeþitliliðini yansýtan doðal
hayatý koruma alanlarý, akarsular ve göl-
ler sayýlabilir. 2001 yýlýnda 500.000 dolayýn-
da olan turist sayýsý 2008 yýlýnda 800.000’i
aþmýþtýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Aydoðan Köksal, Afrika Genel ve Ülkeler Coð-
rafyasý, Ankara 1999, s. 150-152; Republic of
Zambia Transport Policy, Lusaka 2002 (The Mi-
nistry of Communications and Transport); A. Fra-
ser, “Introduction: Boom and Bust on the Zam-
bian Copperbelt”, Zambia, Mining and Neolibe-
ralism-Boom and Bust on the Globalized Cop-
perbelt (ed. A. Fraser – M. Larmer), New York
2010, s. 1-30; M. Larmer, “Historical Perspecti-
ves on Zambia’s Mining Booms and Busts”,
a.e., s. 31-58; C. S. Adam – A. M. Simpasa, “The
Economics of the Copper Price Boom in Zam-
bia”, a.e., s. 59-90; U. T. Pettersson – J. Ingri,
“The Geochemistry of Co and Cu in the Kafue
River as it Drains the Copperbelt Mining Area,
Zambia”, Chemical Geology, sy. 177 (3-4), Ams-
terdam 2001, s. 399-414; S. M. Kambani, “Small-

scale Mining and Clear Production Issues in
Zambia”, Journal of Cleaner Production, XI/2,
Amsterdam 2003, s. 141-146; M. Mumba – J.
R. Thompson, “Hydrological and Ecological of
Dams on the Kafue Flats Floodplain System, So-
uthern Zambia”, Physics and Chemistry of the
Earth, XXX/6-7, Amsterdam 2005, s. 442-447;
C. M. Haanyika, “Rural Electrification in Zambia:
A Policy and Institutional Analysis”, Energy Po-
licy, XXXVI/3, Amsterdam 2008, s. 1044-1058;
Main Zambia Census Report, X, Lusaka 2003
(Zambia Central Statistical Office), www.zamstats.
gov.zm/census.php, 21.07.2011; J. Thurlow – T.
Zhu – X. Diao, The Impact of Climate Variability
and Change on Economic Growth and Poverty
in Zambia, Washington 2009, DC 20006-1002
USA: International Food Policy Research Institute.
<www.ifpri.org>, 03.08.2011.

ÿMeral Avcý

II.TARÝH

Arkeolojik kazýlarda ele geçen insan ke-
miklerinden hareketle burada çok eski çað-
lardan beri insanlarýn yaþadýðý tahmin edil-
mektedir. Ülkenin bilinen ilk yerlileri olan
Buþimenler daha çok avcýlýkla ve araziden
topladýklarý ürünlerle geçiniyorlardý. Milât-
tan sonra IV. yüzyýlda buraya gelen Ban-
tular’ýn IX. yüzyýlda bakýr paralar kullan-
dýklarý bilinmektedir. Bugünkü Zambiya
halkýnýn atalarý ise 1500-1800 yýllarý ara-
sýnda Afrika’nýn çeþitli bölgelerinden gel-
miþtir. Ýlk gelen Kongolu Lunda, Luba ve
Lozi etnik gruplarý zaman içinde en güç-
lü topluluklarý oluþturmuþtur. Güney Afri-
ka’daki Boerler ve Zulular’dan kaçan Ngo-
ni etnik topluluðu da 1850-1870 yýllarý ara-
sýnda ülkenin doðusuna yerleþmiþtir.

XIX. yüzyýlýn ortalarýnda Portekizli tâ-
cirler altýn, fildiþi ve köle temin etmek için
Zambiya kabileleriyle temasa geçtiler. Ay-
ný dönemde Ýskoç misyoner ve kâþif Da-
vid Livingstone ile birlikte misyonerlik fa-
aliyetleri de baþladý. Livingstone, 1854-
1873 yýllarýnda Zimbabve ile doðal sýnýrý
meydana getiren Zambezi nehri üzerin-
deki çaðlayanlar bölgesinde misyonerlik fa-
aliyetlerinin yaný sýra bölgenin zenginlikle-
rini ve coðrafî yapýsýný inceleyen kitaplar
yazdý. 1890’da Loziler’in kralý Lewanika,
Zambiya topraklarýnda Ýngiltere hüküme-
tinin kendisine ülke üzerinde tam ekono-
mik ve siyasal kontrol hakký tanýdýðý, Ýngi-
liz Güney Afrika Þirketi’ni kuran Cecil Rho-
des’in himayesine girdi. 1894’te Rhodes’e
nisbetle Kuzey Rodezya diye adlandýrýlan
bölgenin Ýngiltere’ye ait olduðu kabul edil-
di. Bölgede Ýngiltere adýna her türlü ta-
sarruf hakkýna sahip Güney Afrika Þirke-
ti, Güney Afrika’dan sonra bugünkü Zam-
biya ve Zimbabve’yi Rodezya, Malavi’yi ise
Nyasaland adýyla kendi ticarî bölgesi ilân
etti. 1911’de benimsenen Kuzey Zambezi

düzeyinde) 200 kadarý ülkeye özgüdür ve
bunlardan bazýlarýnýn nesli tehlike altýn-
dadýr. Zambiya’da faunistik çeþitlilik de
önemlidir. Ülkede bilinen kuþ türlerinin sa-
yýsý 730’dan fazladýr ve bunlarýn yaklaþýk
100 tanesi Zambiya’ya özgü türlerdir. Yi-
ne sayýsý 400’ü geçen balýk türlerinin çok
önemli bir kýsmý Tanganyika gölünde ya-
þar. 150 sürüngen türü ve 225 kadar bü-
yük memeli hayvan türü ülke faunasýna
kayýtlýdýr. Zambiya’da on dokuz ulusal park
vardýr.

Ülkede ilk nüfus sayýmý 1969 yýlýnda
gerçekleþtirilmiþ, 4 milyonu biraz aþan nü-
fus 1980’de 5,6, 1990’da 7,3, 2000’de 9,8
milyona ulaþmýþtýr. 2010 yýlýnda ülkenin
nüfusu 13 milyondu. Kadýn oranýnýn % 51
olduðu ülkede nüfusun % 61’i kýrsal alan-
larda, % 39’u þehir alanlarýnda yaþamak-
tadýr. 1969’da kilometrekareye düþen nü-
fus sadece 5,4 iken bu deðer 1990’da 10,3,
2000’de 13,1, 2010 yýlýnda 17 olmuþtur.
Resmî dil Ýngilizce’dir. Ülkede Bemba,
Nyanja, Tonga, Lozi, Kaonde, Luvale ve
Lunda gibi yerel diller de konuþulmakta-
dýr. Halkýn % 99,5’i Afrika kökenlidir. 2000
yýlý nüfus verilerine göre nüfusun yakla-
þýk % 87’si hýristiyan, % 1’i müslüman ve-
ya Hindu, % 7’si diðer inanç sistemlerine
baðlýdýr. % 5’lik kýsmý ise inancýný bildir-
memiþtir.

Zambiya özellikle bakýr, kobalt, çinko ve
kurþun gibi mineral kaynaklarý bakýmýn-
dan zengindir. Ülkede en önemli sanayi
kolu madenciliktir. 1997’de dünya bakýr
üretiminin % 3’ü, kobalt üretiminin % 20’-
si bu ülkeden karþýlanmaktaydý. Zambi-
ya’daki bakýr yataklarýnýn öneminden do-
layý ülkenin bir bölgesine Copper belt (ba-
kýr kuþaðý) adý verilmiþtir. Ýlk defa 1895’-
te Batýlý kolonistler tarafýndan iþletilmeye
baþlanan bakýr madeni yataklarý 1924’te
Ýngiliz idaresine geçmiþtir. Siyasî geliþme-
lerden sonra 1970’lerde yeni demiryolu-
nun yapýlmasýyla iþlenmemiþ ham ürün-
lerin ihracýnda büyük artýþ olmuþ, bakýrýn
katkýsýyla imalât sanayiinde ve ulaþýmda
Zambiya bir merkez durumuna gelmiþ-
tir. Ayný dönemde dünya piyasalarýndaki
geliþmelerin bir sonucu da bakýr madeni-
nin büyük bir geliþmeye öncülük etmesi-
dir. 2005-2008 yýllarýnda dünya pazarla-
rýnda bakýrýn kazandýðý önem, ülkenin bü-
yük ölçüde zenginleþmesine katký saðla-
sa da bu durum daha çok dünya pazarla-
rýndaki bakýr fiyatlarýyla iliþkilidir. 300 mil-
yon ton civarýnda bakýrýn üretildiði Zam-
biya’da 250 milyon ton dolayýnda kömür
ve 180 ton dolayýnda altýn madeni çýkar-


