ZÝMBABVE

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-
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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
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turdular. Bölgenin milâttan önce IX. yüzyýldan itibaren Doðu Afrika ile yoðun ticaret içinde bulunduðu görülmektedir. Milâttan önce IV. yüzyýlda ülkenin güneyinde biri Nyanga’da, diðeri Gokomere’de iki
coðrafî yerleþim yeri ortaya çýktý.

Bulavayo’dan
bir görünüþ

fusunun yaklaþýk üçte biri ülkeden ayrýldý. Birleþmiþ Milletler Teþkilâtý verilerine
göre 11,4 milyon nüfuslu ülkede 4 milyondan fazla kiþi açlýk tehlikesiyle karþý karþýya bulunmaktadýr (2009). Ülkede eðitim
kurumlarýnýn sayýsý gün geçtikçe artmaktadýr. 1980’de sadece Harare’de Zimbabve Üniversitesi (1952) bulunurken üniversite sayýsý bugün onu geçmiþtir. Bulavayo’da Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mutare’de Afrika Üniversitesi ve Lupane Devlet Üniversitesi bunlar arasýndadýr.
Zimbabve’de ekonominin temeli tarýmla zengin maden kaynaklarýna dayanýr. Ülkenin yalnýzca % 7,3’ü tarýma elveriþlidir.
Sekizde bir kadarý çayýr ve otlaklarla kaplýdýr; % 23’ünde ise ormanlar bulunur. Verimli topraklarýn çoðu yüksek platolar bölgesinde yer alýr. Tütün ticarî amaçla üretilen önemli bir üründür. En çok üretilen
tahýllar mýsýr, darý ve buðdaydýr. Bunlarýn
dýþýndaki önemli ürünler arasýnda pamuk,
yer fýstýðý, manyok, þeker pancarý, çay, kahve ve çeþitli sebzeler sayýlabilir. Hayvancýlýk yaygýn olmakla birlikte ikincil bir gelir
kaynaðýdýr ve daha çok sýðýr yetiþtiriciliðine dayanýr. Zimbabve madenler bakýmýndan hayli zengindir. Bunlarýn üretim miktarý açýsýndan baþlýcalarý krom, altýn, nikel,
asbest, demir, bakýr ve maden kömürüdür. Ülkede giyim, kimya sanayileri, demir
çelik ve hafif endüstri geliþmiþtir. Ýmalât
için gerekli enerjinin çoðu Kariba Hidroelektrik Santrali’nden elde edilir. Zimbabve’de turizm düþüþ göstermekle birlikte
Victoria þelâlesi gibi önemli doðal güzellikler hâlâ turistlerin ilgisini çekmektedir.
Ülkenin belli baþlý ihracat mallarý platin,
pamuk, tütün, altýn, demir alaþýmlarý ve
tekstil ürünleridir. Ýthalât mallarýnýn baþýnda ise çeþitli makineler ve makine aksamý, ulaþým araçlarý, kimyasal maddeler
ve petrol gelir. Ýhracat gelirlerindeki azal422

maya baðlý olarak ödemeler dengesi büyük açýklar vermektedir. Dýþ ticaretinde
ilk sýrada Güney Afrika gelir. Bu ülkeyi
Botsvana, Demokratik Kongo, Çin ve Zambiya izler. Güney Afrika Cumhuriyeti, Zambiya ve Mozambik demiryollarýyla baðlantýlý olan Zimbabve demiryollarý ülke ticaretinde büyük önem taþýr. Dýþ ticarette
daha çok Mozambik’in limanlarýndan yararlanýlýr. Ülkenin karayolu aðýnýn yaklaþýk
beþte biri asfalt kaplanmýþtýr. Kýrsal yörelere giden yollar genelde düþük kalitededir. Harare’de uluslar arasý bir havaalaný,
ayrýca büyük þehirler arasýnda havayolu
ulaþýmý vardýr.
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Portekizliler, milâttan sonra XV. yüzyýlda Doðu Afrika’ya ulaþtýklarýnda bölgede
milâttan önce XI. yüzyýldan beri geliþen
Karanga medeniyeti ve Mvari kültü yayýlmýþtý. XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Karanga Kralý Mwene Mutapa, günümüzde Zimbabve ile Mozambik’in bir kýsmýný da içine alan ve Büyük Zimbabve olarak adlandýrýlan topraklarda büyük bir imparatorluk kurmuþtu. Portekizli tüccarlar 1500’lerde Mutapa ile iletiþim saðlayarak altýn
ve fildiþi ticaretini kendi kontrollerine aldýlar. Mwene Mutapa 1569’da Cizvitler tarafýndan vaftiz edilerek Hýristiyanlýða girdi. XVI. yüzyýlda bölgede güçlerini arttýran Portekiz kolonileri böylece Mutapa isminin Portekizce telaffuzu olan Monomutapa krallarý üzerinde nüfuz kurdular. Monomutapa adýyla anýlan bu imparatorluk,
XVII. yüzyýlýn sonlarýnda Portekizliler’in gittikçe artan baskýsý ve Çanga liderliðindeki Rozvi hânedanýnýn yükseliþiyle ortadan
kalktý.
Zimbabve tarihinde etkili olan ikinci Bantu göçü 1830’larda bu defa güneyden geldi. Bunlar Zulu þefi Þaka’nýn baskýsýndan
kaçarak bölgeye gelen Ngoni halký idi.
Bundan daha etkilisi Ndebele Devleti’ni
kuran Mzilikazi güçlerinin istilâsýdýr. Bölge halký Þonalar’ý tam bir hâkimiyet altýna
alan Mzilikazi bu dönemde topraklarýna
güneyden gelen Avrupalý misyonerlerle
iliþki kurdu. Ýskoç misyoneri Robert Mof-
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II. TARÝH

Ülkenin adý, bölgesel Þona dilinde “büyük taþ evler, deðerli evler” anlamýna gelen Dzimbadzemabve’den gelir. Bu ismi,
kuzeyde Zambezi ile güneyde Limpopo
nehirleri arasýndaki alanda bulunan dünyanýn en deðerli taþ evlerinden almaktadýr. Eski adý, Zimbabve’de ilk maden arama imtiyazýný alarak bölgeyi Ýngiliz kolonisi haline getiren Ýngiliz Cecil John Rhodes’e nisbetle Rodezya’dýr. Buranýn ilk sakinleri olan ve küçük topluluklar halinde
yaþayan San yerlileri, milâttan önce X-V.
yüzyýllarda kuzeyden bu bölgeye göç eden,
Bantu dilini konuþan göçebelerle karýþarak Zimbabve’nin ilk yerleþimlerini oluþ-

Kvekve þehrinde Hintli müslümanlarýn yaptýrdýðý cami

