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XV. yüz yıl da böl ge de ki ka bi le ler Bu ganda, Bun yo ro, To ro, An ko le, Ru anda ve Bu run di gi bi ilk dev let ya pı la rı olan kü çük kral lık lar oluş tur ma ya baş la dı lar. XVI II. yüz yıl dan iti ba ren Tut si ler güç len di. Tut si kö kenli Ru an da Kral lı ğı bil has sa XIX. yüz yıl da bölge yi nü fu zu al tı na al dı. 18531895 yıl la rı ara sın da Ru an da kra lı olan Ki ge ri Rwabu gi ri dö ne min de ül ke idarî ve as kerî bakım dan en güç lü yıl la rı nı ya şa dı. Güç lü bir or du ku ra rak ül ke top rak la rı nı ku zey ve do ğu yö nün de ge niş le ten Ki ge ri ül ke ye ya ban cı la rın gi ri şi ni ya sak la dı. Öte yandan 1884’te ya pı lan Ber lin Kon fe ran sı ile Ru an da, Al man ya Do ğu Af ri ka sı sö mür ge yö ne ti mi ne bı ra kıl mak la bir lik te Al man ya an cak 1894’ten iti ba ren böl ge de oto ri te ku ra bil di. Bu nun la bir lik te Ru an da kra lı ve ma hallî yö ne tim var lı ğı nı sür dür dü. Al man or du la rı 1897’de Ru an da’yı ta mamen işgal et ti.Ru an da kral la rı ya ban cı la rın böl ge ye gir me si ne uzun sü re di ren mek le bir lik te XIX. yüz yı lın ikin ci ya rı sın dan iti ba ren ül ke Av ru pa lı kâşif ler ve mis yo ner ler ta ra fından zi ya ret edil me ye baş lan dı, 1898’de ilk mis yo ner teş kilâtı ku rul du. Özel lik le XX. yüz yı lın baş la rın da yo ğun la şan Protes tan mis yo ner fa ali yet le riy le ül ke de Hı ris ti yan lık ya yıl dı. I. Dün ya Sa va şı’nda Al man ya ve müt te fik le ri nin ye nil me si nin ar dın dan 1919’da ki Ver sa il les Ba rış Antlaş ma sı ile Ru an da ve Bu run di, Bel çi ka’ya bı ra kıl dı. Bel çi ka man da yö ne ti mi sağ lık, eği tim, ta rım gi bi alan lar da pro je ler yap tı ve bu dö nem de ül ke de kah ve üre til me ye baş lan dı. Bel çi ka lı lar ta ra fın dan ku ru lan Ka to lik mis yo ner teş kilâtı hal kın bü yük kıs mı nı hı ris ti yan laş tır dı. Ru an da kral la rı da Hı ris ti yan lı ğı ka bul edin ce ül ke res men hı ris ti yan bir dev let ha li ne gel di. An cak Bel çi ka ida re si da ha ön ce Al man lar’ın yap tı ğı gi bi Hu tu lar kar şı sın da Tut si ler’in üs tün lü ğü nü ta nı ya rak et nik ge ri li min ve sı nıf fark lı lık la rı nın güç len me si ne yol aç tı. 1950’li yıl lar da Ru an da’da ilk si yasî par ti ler ku rul du. An cak bu par ti ler Hu tu ve Tut si grup la rı nın et nik bö lün müş lü ğü nün bir yan sı ma sıy dı. 1959’da Tut si ler’in elin de bu lu nan mo nar şi ye kar şı ger çek leş ti ri len Hu tu is ya nı ol duk ça kan lı ol du. 1961’de ya pı lan re fe ran dum la mo nar şi yö ne ti mi il ga edi le rek cum hu ri ye te ge çil di. Bu rundi’den ay rı lan Ru an da 1 Tem muz 1962’de ba ğım sız lı ğı nı ilân et ti. Dev let baş kan lı ğına Gré go ire Ka yi ban da se çil di. An cak Hutu lar ile Tut si ler ara sın da ki ge ri lim ve çatış ma lar de vam et ti. İkin ci de fa baş kan lık se çim le ri ni ka za nan Gré go ire Ka yi ban da 1 Tem muz 1973’te Hu tu asıl lı Ge ne ral Ju ve
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Af ri ka’nın or ta sın da de ni ze kı yı sı ol mayan ve ek va tor çiz gi si nin gü ne yin de kalan ül ke ler den bi ri olup, ku zey de Ugan da, ba tı ve ku zey ba tı da Kon go De mok ra tik Cum hu ri ye ti, gü ney de Bu run di, do ğu da Tan zan ya ile kom şu dur. Resmî adı Ru anda di lin de (Kin yar wan da) Re pu bu li ka y’u Rwan da, Fran sız ca’da Re pub li que Rwanda, İn gi liz ce’de Re pub lic of Rwan da’dır. Kü çük bir ül ke olan Ru an da’nın yü zölçü mü 26.338 km°, nü fu su 11,5 mil yon 
(2012) ci va rın da dır, baş şeh ri Ki ga li’dir 
(310.000 nü fus). Di ğer önem li şe hir le ri Gi te ra ma, Bu ta ra me, Ru hen gery ve Gisen yi’dir. Ye rel dil olan Kin yar wan da’nın ya nı sı ra Fran sız ca ve İn gi liz ce de ül ke nin resmî di li dir. Se vâ hi lî resmî dil ol ma mak la bir lik te ül ke de yay gın dır. Pet rol bu lun mayan ül ke göl ler (en bü yük gö lü: 1677 km° 
ge niş li ğin de ki Ki vu gö lü) ve ne hir ler gi bi su kay nak la rı nın bol lu ğu, ik li mi sa ye sin de özel lik le ül ke nin ku zey ba tı sın da çok verim li ta rım ara zi le ri ne sa hip tir. Baş lı ca ihraç ürün le ri kah ve, çay ve yer al tı kay na ğı olan ka si te rit tir (ka lay cev he ri).Ru an da’da ilk yer le şi min milâttan ön ce 8000’le re ka dar git ti ği tah min edil mek tedir. Af ri ka’nın göl ler böl ge sin de yer al dı ğı ve zen gin su kay nak la rı na sa hip ol du ğundan milâttan ön ce 700’ler de baş la yan Ban tu göç le ri so nu cun da gü nü müz de ülke de ki iki bü yük et nik grup olan Hu tu lar ve Tut si ler, Ru an da top rak la rı na yer leş ti. Ru an da ta ri hin de Tut si ler da ima yö ne ti ci sı nıf ola rak ara zi sa hi bi ol du, Hu tu lar ise da ha çok ta rım ve hay van cı lık la uğ raş tı. 

in the Mo dern Na ti onal Sta te ad lı ese ri bu fa ali yet le rin ürü nü dür. 1971’de emekli ye ay rıl dıy sa da çe şit li fon lar la araştırmala rı na de vam et ti. 19691978 yıl la rı arasın da Com mit tee of Ma na ge ment of the Midd le East Cen tre’ın baş kan lı ğı nı yü rüttü. 1980 yı lı na ka dar ba zı ara lık lar la So ciety for Ne ar Eas tern Stu di es’in baş ka nı ola rak gö rev yap tı. Aka de mik ça lış ma la rının ya nın da ya hu dihı ris ti yan iliş ki le ri nin da ha iyi ha le ge ti ril me si, ya hu di ku rumla rın da sos yal et kin lik le rin ge liş ti ril me si ve genç le rin eği ti mi gi bi pra tikka mu sal alan lar da da ça lı şan Ro sent hal 5 Tem muz 1991’de Cam brid ge’de öl dü.Ro sent hal’in ça lış ma ala nı ge nel de yahu di fel se fe si ve İs lâm si ya set felsefesidir. Ya hu di lik söz ko nu su ol du ğun da asıl uzman lık ala nı nı özel lik le Or ta çağ ya hu di felse fe si ve tef sir ci li ği teş kil eder. Ya hu di li ğe ba kı şı ta rih çikri tik pers pek tif ten olup döne min mo der nist ve re for mist an la yı şı nı yan sı tır. İs lâm’la il gi li ça lış ma la rın da ya hudi ve İs lâm dü şün ce si ara sın da ki iliş ki ler le İs lâm’ da si ya set fel se fe si gi bi me se le ler ele alı nır. Ro sent hal’in İs lâm ve Ya hu di lik mü na se bet le ri ko nu sun da kıs men po püler tarz da yaz dı ğı Ju da ism and Is lam ad lı ese rin de ki te zi, Ya hu di li ğin İs lâm’ın or ta ya çı kı şı nı et ki le di ği ve Or ta çağ’dan iti ba ren özel lik le İs lâm fel se fe si, tef si ri ve hu ku ku nun ay nı ka te go ri de ki ya hu di çalış ma la rı nı şe kil len dir di ği esa sı na da ya nır. İs lâm si ya set fel se fe si ne da ir en önem li ese ri sa yı lan Po li ti cal Tho ught in Me di

eval Is lam’da ise İs lâm dev let an la yı şı nın olu şu mun da ki ta rihî, fel sefî ve hu kukî feno men le rin rol le ri ni in ce ler. Sünnî hilâfet te ori si nin te şek kü lün de Mâverdî’nin önemi ni vur gu lar. Ay nı bağ lam da Gazzâlî, İbn Tey miy ye ve İbn Haldûn gi bi dü şü nür le rin fi kir le ri ni ele alır. Ki ta bın ikin ci bö lü mün de Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Bâcce ve İbn Rüşd gi bi fi lo zof lar ile ba zı Os man lı fi kir adamla rı nın si ya set fel se fe si ne da ir gö rüş le ri ni ir de ler. Ona gö re İs lâm si ya set te ori si nin te me lin de Aris to ve Eflâtun’a ka dar çı kan ya ban cı et ki le rin ro lü var sa da İs lâm düşü nür le ri, bü tün bun la rı ta ma men ken dile ri ne has bir ya pı ola cak şe kil de otan tik ha le ge tir miş ler dir.
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le riy le iyi iliş ki ler kur ma sı nın ar dın dan eği tim ve İs lâm’a da vet hu su sun da da ha öz gür bir or ta ma ka vuş tu. Ju ve nal Habya ri ma na dö ne min de Ki ga li’de ca mi ve Arap ça İs lâ mî eği ti min ya pıl dı ğı bir li seden olu şan kül tür mer ke zi kur du lar. Bu mer kez ay nı za man da çe şit li ya yım lar yap mak ta dır. Gü nü müz de Ru an da’da pek çok ca mi ve İs lâ mî ce mi yet var dır. Müslü man lar özel okul lar aça bil mek te olup ra ma zan bay ra mı dev let ta ra fın dan resmî ta til ola rak ka bul edil miş tir. Özel lik le 1994 kat li amı nın ar dın dan Ru an da’da ih ti da lar art mış tır.
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s. 32-36, 151, 156-158; Tâ rî Åu İf rî šı yâ el£âm, 
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95, 361-362, 682-683; Ali A. Maz rui, Af ri ka lı lar: 
Üç Fark lı Kül tü rel Mi ras (trc. Yu suf Kap lan), İs-
tan bul 1992, s. 99, 203, 205; E. Isic hei, A His tory 

of Chris ti anity in Af ri ca, Lon don 1995, s. 246-

247; M. Ben Ar ro us, “Le géno ci de rwan da is dans 
la pres se de Da kar”, Médi as et conf lits en Af ri que, 
Pa ris 2001, s. 89-116; T. Long man, “Rwan da”, 
Co un tri es and The ir Cul tu res (ed. M. Em ber – C. 
R. Em ber), New York 2001, III, 1872-1883; R. E. Grib bin, In the Af ter math of Ge no ci de: The US 
Ro le in Rwan da, New York 2005; R. J. Re id, A 

His tory of Mo dern Af ri ca: 1800 to the Pre sent, 
Chic hes ter 2012, s. 52-53, 168, 172, 180, 221, 
262, 264, 278, 336, 341, 344, 347, 349; R. M. Ben da, The Test of Fa ith: Chris ti ans and Mus
lims in the Rwan dan Ge no ci de (dok to ra te zi, 
2012), The Uni ver sity of Manc hes ter; Omar Hassan Ka sule, “Mus lims in Rwan da: A Sta tus Re
port”, JIMMA, IV/1-2 (1982), s. 133-144; Mu hammed Sü ley man elKåid, “Æı½½atüdüÅûli’l-İslâm
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2 Tem muz 1913 ta ri hin de Ker kük vi lâye ti ne bağ lı Ka ra ha san na hi ye si nin Furkån kö yün de doğ du. Go ran ka bi le si nin Rûz be yâ nî aşi re ti ne men sup tur. İlk eğiti

se der. 1894’te iş gal ci Al man or du suy la bir lik te Ru an da’ya Do ğu Af ri ka’nın sa hil böl ge sin den müs lü man as ker ler de geldi. Al man sö mür ge yö ne ti min de ça lı şan müs lü man öğ ret men ler ve me mur lar da Ru an da’da İs lâ mi yet’in ya yıl ma sın da et ki li ol du lar. Müs lü man tüc car lar özel lik le Tebu re, Tan ga ve Bu ku ba gi bi kom şu yer leşim mer kez le ri va sı ta sıy la Ru an da’ya nüfuz et ti ler ve 1901’de o dö nem de ül ke nin baş şeh ri olan Nyan za, ar dın dan Ki vu gö lü kı yı sın da bir ti ca ret mer ke zi kurdu lar. Misyo ner ka yıt la rın dan, 1910’la ra ge lin di ğinde Ru an da’da Arap ve Se vâ hi lî müs lü manla rın sa yı sı nın art tı ğı ve İs lâm kül tü rü nün ya yıl dı ğı an la şıl maktadır. Müs lü man lar 1908’de ku ru lan ye ni baş şe hir Ki ga li’de ilk ca mi le ri ni 1914’te in şa et ti ler. Bir müddet son ra Al man sö mür ge yöneti mi Ru anda’da İs lâm’ın yayılma sın dan rahat sız ol du ve bu na kar şı bazı ön lem ler al dı, hı ris ti yan mis yo ner le ri teşvik et ti.Ru an da’da İs lâ mi yet, Do ğu Af ri ka ülke le rin de ol du ğu gi bi ba zan si yasî açı dan et kin ve önem li rol ler üst len miş ol sa da faz la yay gın lık ka zan ma mış tır. Ül ke de İslâ mi yet, mis yo ner teş kilâtla rı ve yö ne timin iş bir li ğiy le al dık la rı ön lem ler ne ti cesin de put pe restani mist ka bi le le rin hâkim ol du ğu kır sal dan zi ya de, Ki ga li ile Bu ta rame gi bi şe hir ler de ve “Se vâ hi lî ma hal le leri” adı ve ri len be lir li böl ge ler de ya yıl dı. Alman sö mür ge yö ne ti mi al tın da ki Ru an da kral la rı da ye ni müs lü man olan la rın ai le ve ka bi le le riy le ya şa ma sı na en gel ola rak İs lâm’ın ya yıl ma sı na kar şı ted bir ler al dı lar. Bu dö nem de resmî eği tim ki li se okul la rı ta ra fın dan ve ril di ğin den müs lü man la rın ay rı eği tim mü es se se le ri kur ma la rı na müsa ade edil me di.Müs lü man lar, 1962’de Ru an da’nın bağım sız lı ğı nı ka zan ma sı ve Arap dev let

nal Hab ya ri ma na ta ra fın dan bir dar bey le dev ril di. Hab ya ri ma na 1978, 1983 ve 1988 se çim le ri ni de ka za na rak dev let baş kanlı ğı nı sür dür dü.1990’da mül te ci Tut si ler’den olu şan Ru an da Va tan se ver Cep he si is yan ede rek Ru an da’nın ku ze yi ni ele ge çi rin ce ül ke de iç sa vaş çık tı. 1993’te Ru an da yö ne ti miy le isyan cı lar ara sın da ki ateş kes, dev let baş kanı Ju ve nal Hab ya ri ma na’yı ta şı yan uça ğın 1994’te dü şü rül me si, dev let baş ka nı nın ölü müy le so na er di ve Hu tu ço ğun lu ğu na men sup si lâh lı güç ler ce “Ru an da soy kı rımı” ola rak bi li nen kat li am baş la tıl dı. Ni san ve tem muz (1994) ara sın da ki üç ay lık sü re içe ri sin de ço ğun lu ğu Tut si ler’den ve ılım lı Hu tu lar’dan olu şan 1 mil yo na ya kın Ruan da lı öl dü rül dü. Bu na rağ men Ru an da Va tan se ver Cep he si ay nı yıl ül ke nin bü yük kıs mı nı hâki mi ye ti al tı na al dı. Bu es na da Hu tu lar’a men sup 2 mil yon dan faz la ki şi kom şu ül ke le re il ti ca et ti. Bir leş miş Millet ler’in Ka sım 1994’te kur du ğu Ru an da Ulus la ra ra sı Ce za Mah ke me si soy kı rım suç lu la rı nı çe şit li ce za la ra çarp tır dı ve ülke de gö re ce li bir is tik rar sağ lan dı. Ye di yıl da bir ya pı lan se çim ler yo luy la baş kan lık sis te miy le yö ne ti len Ru an da’da 1994’te ki soy kı rı mın ar dın dan baş kan se çi len Paste ur Bi zi mun gu 2000 yı lın da gö re vin den is ti fa edin ce dev let baş kan lı ğı na ge ti ri len Pa ul Ka ga me 2003 ve 2010 se çim le ri ni ar ka ar ka ya ka za na rak ha len gö re vi ne devam et mek te dir. Gü nü müz de Ru an da’da top lu mun % 85’ini Hu tu lar, % 15’ini Tutsi ler oluş tu rur. Ru an da hal kı nın % 93’ü hı ris ti yan, % 5’i müs lü man dır.
Ülkede İslâmiyet. Ru an da top rak ları an cak 1890’lar dan iti ba ren iç le rin de müs lü man tâcir le rin de bu lun du ğu tüccar la ra açıl dı. Böy le ce Do ğu Af ri ka’nın sa hil böl ge le rin de ki müs lü man lar Ru anda hal kıy la doğ ru dan ti ca ret yap ma ya baş la dı. Özel lik le Zen gi bar’ın önem li bir müs lü man ti ca ret mer ke zi ol ma sı Ruan da’da İs lâm’ın ya yıl ma sın da rol oy nadı. Zen gi bar lı müs lü man lar Ru an da’nın doğu sı nı rın da Ke fu ra adı ve ri len ilk ti carî mer ke zi kur du lar. Ru an da’da İs lâ mi yet müs lü man tüc car lar va sı ta sıy la ya yıl ma ya baş la dı. Ru an da’ya İs lâm’ın gi ri şi hak kın da bi li nen ler bü yük öl çü de Av ru pa lı sey yah ve mis yo ner le rin ver dik le ri bil gi le re dayan mak ta dır. 1890’la ra ka dar ya ban cı la ra ka pa lı olan Ru an da’ya ilk ge len Ba tı lı ga zete ci ve kâşif ler den Henry Mor ton Stan ley hâtı ra la rın da (1876 ve 1889 yıl la rı) müslü man Arap tüc car la rın Ru an da sı nır la rı na gel me siy le il gi li ilk bil gi le ri ve rir ve Ah med İbrâhim ad lı müs lü man bir tâcir den bah
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