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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.
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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-
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bik sahillerinde XIII ve XIV. yüzyýllarda et-
kili olan müslüman Araplar’ýn Zambezi
nehri vadisi boyunca iç bölgelere girerek
çeþitli ihtiyaç maddeleri temin ettikleri bi-
linmektedir. Ancak o dönemde Ýslâmiyet’in
yayýldýðýna dair bilgi yoktur. Müslümanla-
rýn bölgeye ikinci geliþi altý asýr sonrasýna
XIX. yüzyýla rastlamaktadýr. Zengibar ada-
sýnda hüküm süren Bû Saîd hânedanýnýn
egemenliðindeki Doðu Afrika sahillerinden
gelen Arap ve Sevâhilî tüccarlar bölgede
yerliler arasýnda Ýslâmiyet’in yayýlmasýna
vesile oldular. Bu sýrada Tippo Tip lakabýy-
la tanýnan Hâmid b. Muhammed b. Cum‘a
el-Mürcibî’nin Zambiya’nýn doðusundaki
topluluklarla birlikte Kuzeydoðu Zambiya’-
ya kadar ilerlediði ve burada Bemba kabi-
lesiyle mücadele ettiði bilinmektedir. Böl-
gede karþýlaþtýklarý Yaolar müslümanlara
yardým ettiði gibi tamamýna yakýný Ýslâm’ý
kabul etti. Yaolar’ýn bölge üzerindeki nü-
fuzu sayesinde kýsa sürede Bembalar ara-
sýnda da Ýslâmiyet yayýldý. Zambiya’nýn ku-
zey eyaleti Copperbelt’e baðlý Ndola’da ba-
zý kimselerin müslüman olmasý bölgede
Ýslâmiyet’in yayýlýþý açýsýndan bir baþlan-
gýç sayýlmaktadýr. Onlarýn torunlarý bugün
Ndola yakýnýndaki Chiwala’da yaþamakta
olup sayýlarý 500 civarýndadýr.

Zambiya’da maden yataklarýnda çalýþ-
mak için gelen Malavi ve Tanzanyalý Yao
etnik grubuna mensup müslüman iþçiler-
le birlikte müslümanlarýn sayýsý arttý. Sö-
mürge döneminde 1923-1964 yýllarý ara-
sýnda Hindistan ve Pakistan’dan Zambi-
ya’ya çok sayýda müslüman geldi. Bunlar
günümüzde daha ziyade ticaretle meþgul-
dür ve genelde büyük kasabalarla þehir-
lerde yaþamaktadýr. Komþu ülke Kongo’-
nun yaný sýra Senegal, Fildiþi Sahili, Mali,
Gana ve Nijerya gibi Batý Afrika ülkelerin-
den Zambiya’ya gelip yerleþen ve bazýlarý
yerli kadýnlarla evlenerek onlarýn da ihti-

da etmesini saðlayan müslümanlar bu ar-
týþý hýzlandýrdý. Bunlardan ilk gelenlerin Se-
negalli olmasý dolayýsýyla tamamýna Sene-
galli gözüyle bakýlan Batý Afrikalý müslü-
manlara ülkede Msene adý verilmektedir.
Zambiya’nýn baðýmsýzlýðýnýn ardýndan ülke
bir cazibe merkezi haline gelince çevre ül-
kelerle diðer ülkelerden buraya gelenler
arasýnda müslümanlar da bulunuyordu.

Diðer taraftan 1980’li yýllardan itibaren
Zambiyalý gençler yüksek tahsil için Suudi
Arabistan, Mýsýr, Sudan, Pakistan ve Ýran
gibi Ýslâm ülkelerine gitmeye baþladýlar.
Bunun da katkýsýyla 1990’lý yýllarda müs-
lüman nüfus hýzlý bir artýþ sürecine girdi.
Ayrýca son yirmi yýlda iç çatýþmalar, kurak-
lýk ve açlýk yüzünden çok sayýda Somali ve
Kenya vatandaþý ülkesini terkedip Zambi-
ya’ya yerleþti. Baþþehir Lusaka’da Malavi,
Tanzanya, Mozambik, Hindistan ve Batý Af-
rika’dan gelen 10.000’in üzerinde müslü-
man yaþamaktadýr. Güneyde Lusaka-Li-
vingstone arasýnda kalan Mazabuka, Mon-
ze, Choma ve Livingstone’daki müslüman-
larýn % 75’ini yerliler oluþturmaktadýr. Özel-
likle doðuda Chipata’da yerliler arasýnda
Ýslâmiyet giderek yaygýnlaþmaktadýr. Zam-
biya’da Müslümanlýðýn yayýlmasý için çalý-
þan Teblið Cemaati 1970’li yýllardan itiba-
ren yoðun bir faaliyet göstermektedir. Bu
cemiyetin gayretleriyle Ýslâm’a giren 100
kadar köyün toplam nüfusunun 15.000 ci-
varýnda olduðu tahmin edilmektedir. Zam-
biya anayasasýnýn 19. maddesinde herke-
se düþünce ve inanç hürriyeti tanýnmak-
tadýr. 2003 yýlý itibariyle ülkede 200 ka-
dar küçük cami bulunuyordu. Afrika Ýs-
lâm Ajansý baþta olmak üzere Arap ülke-
lerinden ve diðer müslüman ülkelerden
gelen yardýmlarýn artmasý yeni camilerin
yapýmýna katký saðlamakta, ibadete açýlan
her caminin yanýnda bir medrese faaliyete
geçirilmektedir. Müslüman topluma reh-

anayasasýyla Güney Afrika Þirketi idare-
sinde bugünkü Zambiya’nýn sýnýrlarý be-
lirlendi. 1923’te Güney Rodezya otonom
olurken Kuzey Rodezya Ýngiliz Sömürge
Ofisi’nin idaresinde kaldý. 1953’te Ýngiliz Sö-
mürge Ofisi, Nyasaland ile (Malavi) Kuzey
Rodezya ve daha sonra Zimbabve adýný
alan Güney Rodezya’yý Merkezî Afrika Fe-
derasyonu adý altýnda tek idarede topla-
dý. Ancak yerlilerin baþlattýðý baðýmsýzlýk
hareketinin giderek güçlenmesi ve 1962’-
de yasama meclisinde çoðunluðu elde et-
mesi üzerine Aralýk 1963’te federasyon da-
ðýldý.

Kuzey Rodezya’da ilk siyasî parti 1948’-
de kuruldu. 1951’de Harry Nkumbula ida-
resinde Afrika Millî Kongresi oluþturuldu.
1955’te Afrika Millî Kongesi’nden ayrýlan-
lar Baðýmsýzlýk Ýçin Birlik Partisi’ni kurdu-
lar. 1963’te ýrk ayýrýmcýlýðýnýn gittikçe þid-
detlendiði ülkede Ýngiliz sömürge yöneti-
mine karþý baþlatýlan baðýmsýzlýk hareke-
ti önemli bir güç kazandý. Ocak 1964’te
seçim hakký tanýyan bir anayasa uyarýnca
yapýlan ilk seçimi Keneth Kaunda’nýn Ba-
ðýmsýzlýk Ýçin Birlik Partisi kazandý. Ülke-
nin ilk yerli siyasetçisi olan ve Afrika’nýn
Gandhi’si diye bilinen Kaunda 24 Ekim
1964’te Zambiya adýyla ülkesinin baðým-
sýzlýðýný ilân etti. Baðýmsýzlýðýn ardýndan
devlet baþkanlýðýna gelen ve Marksist bir
yönetim oluþturan Kaunda 1991 yýlýna ka-
dar iktidarda kaldý.

1971 yýlýndan itibaren Zambiya Güney
Rodezya, Namibya ve Güney Afrika’da ba-
ðýmsýzlýk mücadelesi verenlerin karargâ-
hý durumuna geldi. 1980’li yýllarda baþla-
yan ekonomik sýkýntý 1990’lý yýllarda bakýr
fiyatlarýnýn düþmesi ve kuraklýk yüzünden
daha da arttý. 1991’de Frederick Chiluba’-
nýn Çok Partili Demokrasi Hareketi seçim-
leri kazandý. Chiluba döneminde Afrika ül-
kelerinin hiçbirinde görülmeyen bir uygu-
lamayla Hýristiyanlýk Zambiya’nýn resmî di-
ni ilân edildi. Bunun en önemli sebebinin
ülkede Ýslâmiyet’in hýzlý bir yayýlma süre-
cine girmesi olduðu bildirilmektedir. 2001
seçimlerini yine Çok Partili Demokrasi Ha-
reketi kazandý ve Levy Mwanawasa üçün-
cü devlet baþkaný oldu. Mwanawasa’nýn
ikinci döneminde görevde iken ölmesi üze-
rine yerine yardýmcýsý Rupiah Banda geç-
ti. 2011 yýlýndaki devlet baþkanlýðý seçimi-
ni kazanan Patirotic Front Partisi’nin lide-
ri Michael Sata halen görevine devam et-
mektedir.

III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

Zambiya, Afrika kýtasýnda Ýslâmiyet’in
en geç girdiði ülkelerden biridir. Mozam-
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týr. Günümüzde ise resmî kurumlar müs-
lümanlarýn oranýný % 1 ile % 5 arasýnda
gösterir. Ancak müslüman derneklerinin
temsilcileri bu oranýn % 11 ile % 20 ara-
sýnda olduðunu söylemektedir. Ülkedeki
hýristiyanlar arasýnda Katolik ve Protestan
oraný birbirine yakýndýr. Zambiya’da yo-
ðun bir misyonerlik faaliyeti yürütülmek-
tedir.
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Sözlükte “kuþkulanmak, kesin bilgiye
ulaþmak, itham etmek” anlamlarýndaki
zan (zann) masdarýndan isim olup hem
“yakýnin zýddý, kuþku, kesinleþmemiþ ka-
naat” hem de “ilim, düþünüp taþýnarak
ulaþýlan kesin bilgi” mânasýna gelir. Zan
kökünden türeyen birçok kelime zannýn
bu iki temel anlamýný yansýtýr. Meselâ “bir
þeyin bilinme noktasý” ve “bir þey hak-
kýndaki bilginin potansiyel kaynaðý” anla-
mýndaki mazýnne, kelimenin “yakýn” anla-
mý ile, “töhmet / itham” mânasýndaki zýn-
ne ve sanýk anlamýndaki zanîn ise ayný
kökün “þek” anlamý ile iliþkilidir. Yine içe-
risinde su bulunup bulunmadýðý bilinen
kuyuya ve çok suizanda bulunan kiþiye
zanûn denilmesi de zannýn bu ikinci anla-
mýna dayanýr (Lisânü’l-£Arab, “znn” md.;

Ýbn Sîde, XI, 11; Ahmed b. Muhammed el-
Feyyûmî, s. 147). Râgýb el-Ýsfahânî zanný
“bir emâreden hâsýl olan kanaat” þeklinde
tanýmladýktan sonra emârenin güçlü ol-
masýnýn son noktada ilme götüreceðini,
zayýf olmasýnýn ise vehim sýnýrýný aþama-
yacaðýný belirtir (el-Müfredât, “znn” md.).
Cüveynî’ye göre zan, “birini diðerinden da-
ha güçlü saymakla birlikte her iki duru-
mu da mümkün görme” anlamýna gelir
(Mahallî, s. 101). Tehânevî ise lugat yö-
nünden zan ile vehim arasýnda hemen he-
men fark olmadýðýný söyler (Keþþâf, II, 939).
Zannýn “doðruluðu kuþkulu bilgi, kanaat,
þek” ve “kesin olduðu kabul edilen bilgi,
yakýn” þeklindeki iki ayrý anlamýna bütün
ilgili kaynaklarda iþaret edilmiþtir.

Kur’ân-ý Kerîm’de yirmi kadar âyette
zan, elliye yakýn yerde türevleri geçmek-
tedir. Bu âyetlerin çoðunda zan “vehim,
kuruntu”, bazýlarýnda “bilgi, yakýnen bil-
me, inanma”, bazýlarýnda ise “kesin olma-
yan kanaat, kuþku, tahmin, beklenti” mâ-
nalarýný içerir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“znn” md.). Ýbnü’l-Cevzî, Kur’an’da zan ke-
limesinin þek, yakýn, töhmet, husbân (tah-
min), kizb (yalan) karþýlýðýnda kullanýldýðýný
belirtmiþ ve bunlardan her biri için örnek-
ler vermiþtir (Nüzhetü’l-a£yün, s. 425-426).
Ancak bu anlamlarý kelimenin iki temel
anlamý içerisinde deðerlendirmek müm-
kündür. Meselâ, “Allah’a kavuþacaklarýný
zannedenler derler ki ...” (el-Bakara 2/249)
âyetinde zan kelimesi müfessirlere göre
“yakýn” anlamýnda kullanýlmýþtýr; dolayýsýy-
la âyetin mânasý, “Allah’a kavuþacaklarý-
ný bilenler ve bundan þüphesi olmayanlar
derler ki ...” þeklindedir (Zemahþerî, I, 476).
Zan kavramý hadislerde de benzer anlam-
larda sýkça geçer (Wensinck, el-Mu£cem,
“znn” md.). Bazý hadislerde zannýn isabet
ve hata ihtimali taþýdýðý ifade edilirken ba-
zýlarýnda zandan kaçýnmanýn öðütlenme-
si zannýn sözü edilen iki anlamý bakýmýn-
dan deðerlendirilmiþtir. “Kulum benim
hakkýmda nasýl bir zan sahibi ise ben öy-
leyim” anlamýndaki kutsî hadiste (Buhârî,
“Tevhîd”, 15) zan kelimesinin yakýn anla-
mýnda olduðu belirtilmektedir. “Zandan
kaçýnýn, çünkü zan sözün en yalanýdýr” ha-
disinde geçen (Buhârî, “Ferâ,iç”, 1) zannýn
“þek” mânasýnda kullanýldýðýný söyleyenler
olduðu gibi buradaki zandan maksadýn
suizan olduðunu söyleyenler de vardýr (Li-
sânü’l-£Arab, “znn” md.).

Felsefe. Zan kavramý mantýk, felsefe,
kelâm, usûl-i fýkýh gibi alanlarda terim
olarak genelde “tercihe yakýn olan (râcih),
ancak aksi de mümkün görülen kanaat,
görüþ, hüküm; bir þeye aksini de müm-

berlik yapacak, modern eðitimle donan-
mýþ nesiller yetiþtirmeyi hedefleyen eði-
tim kurumlarý da vardýr. Bunlarýn baþýnda
Chipata’daki Congololo adýný taþýyan okul
gelir; benzeri okullar ülkenin diðer yerle-
rinde de açýlmaktadýr.

Yabancý asýllý müslümanlar arasýnda en
kalabalýk grubu Hint asýllýlar teþkil etmek-
tedir. Ülkedeki Hintliler’in yaklaþýk % 30’u
müslümandýr. Bu oran, genelde Bombay
ile Ahmedâbâd arasýndaki bölgelerden ge-
len müslümanlarýn yerleþtiði Lusaka, Cop-
perbelt ve Chipata’daki Hintliler arasýnda
% 95’e ulaþmaktadýr. Bunlar Hanefî mez-
hebine mensup olup ekserisi Gucerât di-
lini konuþur. Zambiya’daki Afrika köken-
li müslümanlarýn çoðu ülkenin kuzeyinde
Mporokoso’da yaþamaktadýr. Lusaka, Chi-
pata ve Kitwe’de çok sayýda Kur’an mek-
tebi vardýr. Daha üst seviyede Ýslâm eði-
timi almak isteyen gençler buradan Hin-
distan’a gönderilir. Ahmediyye Cemaati de
1972’de bir vakýf kurarak baþlattýðý faali-
yetlerini devam ettirmektedir. Zambiya’da
müslümanlarý Zambiya Yüksek Ýslâm Kon-
seyi temsil etmektedir. Konseyin baþkaný
müslüman toplumun oylarýyla seçilir, ha-
len baþkanlýðý Salahubeen Suzyo Zimba
yürütmektedir. Zambiya’da Ýslâmî faali-
yetlerde dernekler önemli bir yer tutar. Lu-
saka’daki Makeni Ýslâm Merkezi, Kabwe
Müslüman Derneði ve Zambiya Ýslâm Kon-
seyi bunlarýn baþýnda gelir. 20-21 Ekim
2008 tarihinde Ýslâm Kalkýnma Bankasý ile
Zambiya Bankasý’nýn ortaklaþa düzenledi-
ði bir toplantýda ortaklýk imkânlarý ve kal-
kýnma projeleri üzerinde çalýþma yapýlmýþ-
týr. Zambiya’da Ýslâmiyet son yýllarda gi-
derek yayýlmaktadýr. 2000 yýlýnda yapýlan
nüfus sayýmýna göre nüfusun % 87’sini hý-
ristiyanlar, yaklaþýk % 1’ini müslümanlar,
geriye kalanlarý çeþitli dinlere mensup va-
tandaþlarýn meydana getirdiði açýklanmýþ-
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