
422

ZÝMBABVE

maya baðlý olarak ödemeler dengesi bü-
yük açýklar vermektedir. Dýþ ticaretinde
ilk sýrada Güney Afrika gelir. Bu ülkeyi
Botsvana, Demokratik Kongo, Çin ve Zam-
biya izler. Güney Afrika Cumhuriyeti, Zam-
biya ve Mozambik demiryollarýyla baðlan-
týlý olan Zimbabve demiryollarý ülke tica-
retinde büyük önem taþýr. Dýþ ticarette
daha çok Mozambik’in limanlarýndan ya-
rarlanýlýr. Ülkenin karayolu aðýnýn yaklaþýk
beþte biri asfalt kaplanmýþtýr. Kýrsal yöre-
lere giden yollar genelde düþük kalitede-
dir. Harare’de uluslar arasý bir havaalaný,
ayrýca büyük þehirler arasýnda havayolu
ulaþýmý vardýr.
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II. TARÝH

Ülkenin adý, bölgesel Þona dilinde “bü-
yük taþ evler, deðerli evler” anlamýna ge-
len Dzimbadzemabve’den gelir. Bu ismi,
kuzeyde Zambezi ile güneyde Limpopo
nehirleri arasýndaki alanda bulunan dün-
yanýn en deðerli taþ evlerinden almakta-
dýr. Eski adý, Zimbabve’de ilk maden ara-
ma imtiyazýný alarak bölgeyi Ýngiliz kolo-
nisi haline getiren Ýngiliz Cecil John Rho-
des’e nisbetle Rodezya’dýr. Buranýn ilk sa-
kinleri olan ve küçük topluluklar halinde
yaþayan San yerlileri, milâttan önce X-V.
yüzyýllarda kuzeyden bu bölgeye göç eden,
Bantu dilini konuþan göçebelerle karýþa-
rak Zimbabve’nin ilk yerleþimlerini oluþ-

turdular. Bölgenin milâttan önce IX. yüz-
yýldan itibaren Doðu Afrika ile yoðun tica-
ret içinde bulunduðu görülmektedir. Mi-
lâttan önce IV. yüzyýlda ülkenin güneyin-
de biri Nyanga’da, diðeri Gokomere’de iki
coðrafî yerleþim yeri ortaya çýktý.

Portekizliler, milâttan sonra XV. yüzyýl-
da Doðu Afrika’ya ulaþtýklarýnda bölgede
milâttan önce XI. yüzyýldan beri geliþen
Karanga medeniyeti ve Mvari kültü yayýl-
mýþtý. XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Karan-
ga Kralý Mwene Mutapa, günümüzde Zim-
babve ile Mozambik’in bir kýsmýný da içi-
ne alan ve Büyük Zimbabve olarak adlan-
dýrýlan topraklarda büyük bir imparator-
luk kurmuþtu. Portekizli tüccarlar 1500’-
lerde Mutapa ile iletiþim saðlayarak altýn
ve fildiþi ticaretini kendi kontrollerine al-
dýlar. Mwene Mutapa 1569’da Cizvitler ta-
rafýndan vaftiz edilerek Hýristiyanlýða gir-
di. XVI. yüzyýlda bölgede güçlerini arttý-
ran Portekiz kolonileri böylece Mutapa is-
minin Portekizce telaffuzu olan Monomu-
tapa krallarý üzerinde nüfuz kurdular. Mo-
nomutapa adýyla anýlan bu imparatorluk,
XVII. yüzyýlýn sonlarýnda Portekizliler’in git-
tikçe artan baskýsý ve Çanga liderliðinde-
ki Rozvi hânedanýnýn yükseliþiyle ortadan
kalktý.

Zimbabve tarihinde etkili olan ikinci Ban-
tu göçü 1830’larda bu defa güneyden gel-
di. Bunlar Zulu þefi Þaka’nýn baskýsýndan
kaçarak bölgeye gelen Ngoni halký idi.
Bundan daha etkilisi Ndebele Devleti’ni
kuran Mzilikazi güçlerinin istilâsýdýr. Böl-
ge halký Þonalar’ý tam bir hâkimiyet altýna
alan Mzilikazi bu dönemde topraklarýna
güneyden gelen Avrupalý misyonerlerle
iliþki kurdu. Ýskoç misyoneri Robert Mof-

fusunun yaklaþýk üçte biri ülkeden ayrýl-
dý. Birleþmiþ Milletler Teþkilâtý verilerine
göre 11,4 milyon nüfuslu ülkede 4 milyon-
dan fazla kiþi açlýk tehlikesiyle karþý karþý-
ya bulunmaktadýr (2009). Ülkede eðitim
kurumlarýnýn sayýsý gün geçtikçe artmak-
tadýr. 1980’de sadece Harare’de Zimbab-
ve Üniversitesi (1952) bulunurken üniver-
site sayýsý bugün onu geçmiþtir. Bulava-
yo’da Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversite-
si, Mutare’de Afrika Üniversitesi ve Lupa-
ne Devlet Üniversitesi bunlar arasýndadýr.

Zimbabve’de ekonominin temeli tarým-
la zengin maden kaynaklarýna dayanýr. Ül-
kenin yalnýzca % 7,3’ü tarýma elveriþlidir.
Sekizde bir kadarý çayýr ve otlaklarla kap-
lýdýr; % 23’ünde ise ormanlar bulunur. Ve-
rimli topraklarýn çoðu yüksek platolar böl-
gesinde yer alýr. Tütün ticarî amaçla üre-
tilen önemli bir üründür. En çok üretilen
tahýllar mýsýr, darý ve buðdaydýr. Bunlarýn
dýþýndaki önemli ürünler arasýnda pamuk,
yer fýstýðý, manyok, þeker pancarý, çay, kah-
ve ve çeþitli sebzeler sayýlabilir. Hayvancý-
lýk yaygýn olmakla birlikte ikincil bir gelir
kaynaðýdýr ve daha çok sýðýr yetiþtiriciliði-
ne dayanýr. Zimbabve madenler bakýmýn-
dan hayli zengindir. Bunlarýn üretim mik-
tarý açýsýndan baþlýcalarý krom, altýn, nikel,
asbest, demir, bakýr ve maden kömürü-
dür. Ülkede giyim, kimya sanayileri, demir
çelik ve hafif endüstri geliþmiþtir. Ýmalât
için gerekli enerjinin çoðu Kariba Hidro-
elektrik Santrali’nden elde edilir. Zimbab-
ve’de turizm düþüþ göstermekle birlikte
Victoria þelâlesi gibi önemli doðal güzel-
likler hâlâ turistlerin ilgisini çekmektedir.

Ülkenin belli baþlý ihracat mallarý platin,
pamuk, tütün, altýn, demir alaþýmlarý ve
tekstil ürünleridir. Ýthalât mallarýnýn ba-
þýnda ise çeþitli makineler ve makine ak-
samý, ulaþým araçlarý, kimyasal maddeler
ve petrol gelir. Ýhracat gelirlerindeki azal-
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lif Zimbabve Afrika Halk Birliði’nin faali-
yetlerini yasakladý. Ülke dýþýnda bulunan
liderleri hariç bütün üyelerini tutukladý.
1963’te Rodezya ve Nyasaland federasyon-
dan ayrýldý. Kuzey Rodezya, Zambiya is-
miyle 1964’te baðýmsýzlýðýna kavuþtu.

Güney Rodezya’da ise azýnlýk iktidarý
koloni statüsündeki yönetimini sürdürür-
ken yerli halk bu yönetimden kurtulmak
için mücadelesine devam etti. 1963’te Zim-
babve Afrika Halk Birliði’nin bazý üyeleri
federasyondan ayrýlýp Zimbabve Afrika
Ulusal Birliði’ni kurdu. 1965’te Güney Ro-
dezya tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilân etti.
Ancak Ýngiltere buna karþý çýkarak Birleþ-
miþ Milletler vasýtasýyla Zimbabve’ye eko-
nomik yaptýrýmlar uygulattý. 2 Mart 1970’-
te Güney Rodezya’da cumhuriyet ilân edil-
di. 1972’de Nkoma önderliðinde Zimbabve
Afrika Halk Birliði ile Sithole önderliðinde
Zimbabve Afrika Ulusal Birliði tam baðým-
sýzlýk için gerilla savaþýný baþlattý. 10 Ey-
lül 1979’da Londra’da Rodezya Konferan-
sý’nda alýnan karar gereðince 27-29 Þu-
bat 1980’de yapýlan seçimlerin ardýndan

siyahî lider Robert Mugabe baþbakan ola-
rak hükümeti kurdu. 18 Nisan 1980’de
Rodezya, Zimbabve adýný alarak baðýmsýz
bir devlet oldu. Baðýmsýzlýktan sonra ül-
kenin iktidar mücadelesi yapan iki büyük
siyasî partisi Zimbabve Afrika Ulusal Bir-
liði ve Zimbabve Afrika Halk Birliði’nin ara-
sý hýzla açýldý, bu durum ülkeyi düþük yo-
ðunluklu bir iç savaþa sürükledi. Altý yýl
süren savaþ 1987’de sona erdi. Robert
Mugabe 1987 yýlýndan beri ülkede baþkan-
lýðýný sürdürmektedir.

III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

Ülkenin Ýslâmiyet’le ilk tanýþmasý, Mu-
tapa Ýmparatorluðu zamanýnda XVI. yüz-
yýlda Doðu Afrika sahillerine gelen müs-
lüman tüccarlarýn iç kesimlere yaptýklarý
seyahatler vasýtasýyla gerçekleþti. Porte-
kiz ticarî kolonilerinden önce Doðu Afri-
ka sahillerinde birkaç önemli liman kuran
müslüman tüccarlar özellikle Süfâle ve
Kilve limanlarýný kullanarak iç bölgelere
ulaþýyordu. Zamanla bölgede küçük müs-
lüman gruplar oluþmaya baþladý. Bölge hal-
ký ve kabileler müslüman tüccarlarla kur-
duklarý iliþkiler sonucunda Ýslâm’ý tanýdý.
Portekizliler XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
Mutapa Devleti üzerinde nüfuz kurduk-
larýnda müslümanlarýn bölgede etkili ol-
duðunu gördüler. Bu sýralarda ülkede
10.000’den fazla müslüman bulunuyor-
du. 1561’de bölgeye gönderilen Cizvit ra-
hibi Gonçalo da Silveira, Mutapa kralý ta-
rafýndan, adý kaynaklara yansýyan bölge-
deki ilk müslüman lider olan Mafamade’-
nin ikna etmesiyle öldürüldü. Bu olay müs-
lümanlarýn Mutapa sarayýndaki etkinli-
ðinin bir sonucuydu. Cizvit papazýnýn bir
müslüman tarafýndan öldürülmesi üzeri-
ne Portekizliler’in Mutapa Krallýðý üzerin-
deki baskýsý müslümanlarýn ülkeden sü-
rülmesi veya birçoðunun öldürülmesiyle
neticelendi. Cizvit rahibinin intikamýný al-

fat 1857’de Mzilikazi’yi ziyaret etti ve 1861’-
de Ndebele Devleti’nde ilk misyoner teþ-
kilâtýný kurdu. Mzilikazi’den sonra tahta
geçen oðlu Lobengula, 1889’da Cecil John
Rhodes’in Ýngiliz Güney Afrika Þirketi’ne
ilk maden arama imtiyazýný verdi. Aldýk-
larý imtiyazla 1890’dan itibaren bölgede
gittikçe güçlenen Ýngiliz Güney Afrika Þir-
keti’nin silâhlý birlikleri Cecil Rhodes lider-
liðinde þimdiki Zimbabve topraklarýný iþ-
gal etti. Direnen Ndebele halký 1893’te ye-
nildi. 1895’te bu topraklar resmen Rodez-
ya diye adlandýrýldý. 1896-1897 yýllarýnda
Ndebele ve Þona güçlerinin isyanlarý mað-
lûbiyetle sonuçlandý ve Rhodes’in silâhlý
güçleri bölgeyi tamamen kontrolü altýna
aldý. Ardýndan Avrupalý yerleþimciler böl-
gede iskân edilmeye baþlandý. 1924’te böl-
gede özerk bir Ýngiliz kolonisi kuruldu.
Komþusu Güney Afrika gibi bu Ýngiliz ko-
lonisi de siyah Afrikalýlar için temel özgür-
lükleri ve sivil haklarý ortadan kaldýrdý, ýrk
ayýrýmý politikalarýný uyguladý. 1930’da ül-
ke topraklarýnýn en verimli % 50’si Avru-
palý yerleþimcilere, % 30’u ise yerlilere ve-
rildi.

Güney Rodezya, 1953 yýlýnda Merkezî
Afrika Federasyonu’nu kurmak üzere Ýngi-
liz kolonileri Kuzey Rodezya (Zambiya) ve
Nyasaland ile (Malavi) birleþti. Bu süre
zarfýnda Ýngiliz kolonisi liderleri yerli hal-
kýn siyasete katýlýmý için bazý adýmlar at-
tý. 1961’de kabul edilen anayasaya göre
siyahîler için parlamentodaki sandalye sa-
yýsý yaklaþýk dörtte bire yükseltildi. Rodez-
ya halký, yeni düzenlemenin çoðunluðu
oluþturan yerli nüfusun yönetime geçiþini
geciktirmek için bir taktik olduðunu dü-
þünerek itirazlarýný sürdürdü. Avrupalý-
lar’ýn kurduðu Rodezya Cephesi adlý si-
yasî parti, 1962 seçimlerini kazandýktan
sonra siyahîlerin meydana getirdiði muha-
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Harare’de ilki 1927’de inþa edilen on se-
kiz, Bulavayo’da sekiz olmak üzere büyük
þehirlerde ve kýrsal kesimlerde çok sayýda
cami bulunmaktadýr. Harare’nin banliyö-
sü olan Ridgeviev’de 1982’de 2000 kiþilik
bir cami inþa edildi. Zimbabve Üniversite-
si’nde Ýslâm ve Arap araþtýrmalarýyla ilgili
bir kürsü açýldý. 2012’de Harare’de Lübnan
ve Ýranlý Þiî gruplarýn desteklediði Mes-
cid-i Âl-i Muhammed ibadete açýldý. 2010’-
lu yýllarýn baþlangýcýnda 200.000 civarýnda
olduðu tahmin edilen müslümanlar ülke
nüfusunun % 1’inden fazlasýný meydana
getirmekte, faaliyetlerini çeþitli Ýslâmî ku-
ruluþlar vasýtasýyla yürütmektedir. Zim-
babve’de 1975’te kurulan, çoðunluðunu
Malavi ve Hint kökenli müslümanlarýn oluþ-
turduðu Meclis-i Ulemâ baþta eðitim ol-
mak üzere çeþitli faaliyetler yürütmekte-
dir. Ülkenin en büyük Ýslâmî teþkilâtý olan
bu kuruluþun Harare, Kvekve, Bulavayo,
Gveru ve Kadoma þehirlerinde temsilcilik-
leri bulunmaktadýr. Bulavayo’da Kokni Ýs-
lâm Topluluðu, Kvekve’de Zimbabve Ýslâm
Daveti, Harare’de Zimbabve Müslüman
Gençlik Teþkilâtý, Ýstikamet Vakfý ve Fâtý-
matüzzehrâ Kadýn Derneði ülkede Ýslâmî
faaliyet yapan diðer kuruluþlardýr. 2006’da
Bulavayo’da müslüman týp ve saðlýk çalý-
þanlarý bir araya gelerek týbbî yardýma ih-
tiyaç duyan insanlara yardým etmek ama-
cýyla Zimbabve Ýslâm Týp Derneði’ni kur-
dular.
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Ýnsanýn hak ve borçlarýnýn
varlýk zemini anlamýna gelen

ve büyük ölçüde modern hukuktaki
kiþilik kavramýna tekabül eden

fýkýh terimi.˜ ™

Sözlükte “antlaþma, ahid, taahhüt altý-
na girme, eman, güvence” gibi anlamlara
gelen zimmet, Kur’ân-ý Kerîm’de “antlaþ-
ma ve antlaþmadan doðan yükümlülük”
anlamýnda kullanýlmýþtýr (et-Tevbe 9/8, 10).
Hadis kaynaklarýndaki çoðu kullanýmý söz-
lük anlamý çerçevesinde olmakla birlikte
kelimenin, “Ýslâm ülkesine girmek veya Ýs-
lâm ordusuna teslim olmak isteyen bir ya-
bancýya verilen can ve mal güvencesi” mâ-
nasýndaki emân terimi karþýlýðýnda geçti-
ði de görülür. Bu ayný zamanda zimmet ke-
limesinin fýkýhtaki terim anlamlarýndan bi-
ridir. Ýslâm ülkesinde uzun süre yaþamak
isteyen yabancýlarla yapýlan bir tür vatan-
daþlýk sözleþmesine “zimmet akdi” ve söz-
leþme yapýlan yabancýlara da “zimmet eh-
li” (ehl-i zimme) denilir. Ancak zimmetin fý-
kýhtaki yaygýn ve teknik kullanýmýnda, in-
sanýn hukukî anlamda kiþilik / þahýs olma
özelliði ve bunun bir sonucu ve türevi ola-
rak hukukî kiþinin borçlarýnýn belirli bir sü-
re varlýkta kaldýðý (sabit olduðu) bir yer ve
mahal anlamý öne çýkar. Hanefî usulü baþ-
ta olmak üzere usûl-i fýkýhta bu anlamýn
birinci yönü, fürûda ise ikinci yönü ön plan-
dadýr.

Bilindiði kadarýyla ilk defa Debûsî ile,
Hanefî usul literatüründe insanýn bir zim-
met ve dolayýsýyla hak ve yükümlülük sa-

mak için Portekizliler’in 1568’de gönder-
dikleri kuvvetler pek çok müslümaný kat-
letti. Bu katliam müslümanlarýn bölgede-
ki varlýðýný sona erdirdiði gibi ticarî üstün-
lüklerini de Portekizliler’e kaptýrmalarýna
yol açtý.

Katliamdan sonra nüfuslarý oldukça aza-
lan müslümanlar yaklaþýk üç asýr boyun-
ca herhangi bir etkinlik gösteremediler ve
kimliklerini devam ettiremediler. Muta-
pa’nýn kuzeyinde Varemba adýndaki bu hal-
ka mensup Sadîký, Hasanî ve Saîdî gibi ka-
bile isimleri bunlarýn müslüman kökenli
olduðu iddiasýný desteklemektedir. Günü-
müzde Müslümanlýðýný unutmuþ bu grup-
lar Hint-Pakistan alt kýtasýndan bölgeye
gelen müslümanlar vasýtasýyla tekrar Ýs-
lâmlaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Zimbab-
ve’deki ikinci müslüman grup Malavililer’-
dir. Malavililer, ülkenin 1890’da Ýngilizler
tarafýndan kolonileþtirilmesinin ardýndan
iþ aramak üzere bölgeye gelmeye baþladý-
lar. Bunlarýn bir kýsmý Zimbabve’ye yerleþ-
ti. Sünnî olan Malavili müslümanlar, Hint-
Pakistanlý müslümanlarýn ülkeyi yeniden
Ýslâmlaþtýrma çabalarýna destek vermek-
tedir. Zimbabve’de üçüncü müslüman gru-
bu Hint-Pakistan kökenli müslümanlar teþ-
kil etmektedir. 1920’li yýllarda Hindistan’ýn
Gucerât bölgesinden gelen bu grup Zim-
babve’de kurduðu cami ve medreselerle
öne çýktý. Çoðunluðu baþþehir Harare ve
Bulavayo’da ikamet eden ve ticaretle uð-
raþan Sünnî-Hanefî grup ülkede Ýslâmi-
yet’in yayýlmasý için büyük çaba sarfet-
mektedir.
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