RUANDA

nal Habyarimana tarafından bir darbeyle
devrildi. Habyarimana 1978, 1983 ve 1988
seçimlerini de kazanarak devlet başkan
lığını sürdürdü.
1990’da mülteci Tutsiler’den oluşan
Ruanda Vatansever Cephesi isyan ederek
Ruanda’nın kuzeyini ele geçirince ülkede iç
savaş çıktı. 1993’te Ruanda yönetimiyle is
yancılar arasındaki ateşkes, devlet başka
nı Juvenal Habyarimana’yı taşıyan uçağın
1994’te düşürülmesi, devlet başkanının
ölümüyle sona erdi ve Hutu çoğunluğuna
mensup silâhlı güçlerce “Ruanda soykırı
mı” olarak bilinen katliam başlatıldı. Nisan
ve temmuz (1994) arasındaki üç aylık süre
içerisinde çoğunluğu Tutsiler’den ve ılımlı
Hutular’dan oluşan 1 milyona yakın Ru
andalı öldürüldü. Buna rağmen Ruanda
Vatansever Cephesi aynı yıl ülkenin büyük
kısmını hâkimiyeti altına aldı. Bu esnada
Hutular’a mensup 2 milyondan fazla kişi
komşu ülkelere iltica etti. Birleşmiş Mil
letler’in Kasım 1994’te kurduğu Ruanda
Uluslararası Ceza Mahkemesi soykırım
suçlularını çeşitli cezalara çarptırdı ve ül
kede göreceli bir istikrar sağlandı. Yedi
yılda bir yapılan seçimler yoluyla başkanlık
sistemiyle yönetilen Ruanda’da 1994’teki
soykırımın ardından başkan seçilen Pas
teur Bizimungu 2000 yılında görevinden
istifa edince devlet başkanlığına getirilen
Paul Kagame 2003 ve 2010 seçimlerini
arka arkaya kazanarak halen görevine de
vam etmektedir. Günümüzde Ruanda’da
toplumun % 85’ini Hutular, % 15’ini Tut
siler oluşturur. Ruanda halkının % 93’ü
hıristiyan, % 5’i müslümandır.

Ülkede İslâmiyet. Ruanda toprakla
rı ancak 1890’lardan itibaren içlerinde
müslüman tâcirlerin de bulunduğu tüc
carlara açıldı. Böylece Doğu Afrika’nın
sahil bölgelerindeki müslümanlar Ruan
da halkıyla doğrudan ticaret yapmaya
başladı. Özellikle Zengibar’ın önemli bir
müslüman ticaret merkezi olması Ru
anda’da İslâm’ın yayılmasında rol oyna
dı. Zengibarlı müslümanlar Ruanda’nın
doğu sınırında Kefura adı verilen ilk ticarî
merkezi kurdular. Ruanda’da İslâmiyet
müslüman tüccarlar vasıtasıyla yayılmaya
başladı. Ruanda’ya İslâm’ın girişi hakkında
bilinenler büyük ölçüde Avrupalı seyyah
ve misyonerlerin verdikleri bilgilere da
yanmaktadır. 1890’lara kadar yabancılara
kapalı olan Ruanda’ya ilk gelen Batılı gaze
teci ve kâşiflerden Henry Morton Stanley
hâtıralarında (1876 ve 1889 yılları) müs
lüman Arap tüccarların Ruanda sınırlarına
gelmesiyle ilgili ilk bilgileri verir ve Ahmed
İbrâhim adlı müslüman bir tâcirden bah
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seder. 1894’te işgalci Alman ordusuyla
birlikte Ruanda’ya Doğu Afrika’nın sahil
bölgesinden müslüman askerler de gel
di. Alman sömürge yönetiminde çalışan
müslüman öğretmenler ve memurlar da
Ruanda’da İslâmiyet’in yayılmasında etkili
oldular. Müslüman tüccarlar özellikle Te
bure, Tanga ve Bukuba gibi komşu yerle
şim merkezleri vasıtasıyla Ruanda’ya nü
fuz ettiler ve 1901’de o dönemde ülkenin
başşehri olan Nyanza, ardından Kivu gölü
kıyısında bir ticaret merkezi kurdular. Mis
yoner kayıtlarından, 1910’lara gelindiğin
de Ruanda’da Arap ve Sevâhilî müslüman
ların sayısının arttığı ve İslâm kültürünün
yayıldığı anlaşılmaktadır. Müslümanlar
1908’de kurulan yeni başşehir Kigali’de
ilk camilerini 1914’te inşa ettiler. Bir müd
det sonra Alman sömürge yönetimi Ruan
da’da İslâm’ın yayılmasından rahatsız oldu
ve buna karşı bazı önlemler aldı, hıristiyan
misyonerleri teşvik etti.
Ruanda’da İslâmiyet, Doğu Afrika ül
kelerinde olduğu gibi bazan siyasî açıdan
etkin ve önemli roller üstlenmiş olsa da
fazla yaygınlık kazanmamıştır. Ülkede İs
lâmiyet, misyoner teşkilâtları ve yöneti
min iş birliğiyle aldıkları önlemler netice
sinde putperestanimist kabilelerin hâkim
olduğu kırsaldan ziyade, Kigali ile Butara
me gibi şehirlerde ve “Sevâhilî mahallele
ri” adı verilen belirli bölgelerde yayıldı. Al
man sömürge yönetimi altındaki Ruanda
kralları da yeni müslüman olanların aile
ve kabileleriyle yaşamasına engel olarak
İslâm’ın yayılmasına karşı tedbirler aldılar.
Bu dönemde resmî eğitim kilise okulları
tarafından verildiğinden müslümanların
ayrı eğitim müesseseleri kurmalarına mü
saade edilmedi.
Müslümanlar, 1962’de Ruanda’nın ba
ğımsızlığını kazanması ve Arap devlet

leriyle iyi ilişkiler kurmasının ardından
eğitim ve İslâm’a davet hususunda daha
özgür bir ortama kavuştu. Juvenal Hab
yarimana döneminde Kigali’de cami ve
Arapça İslâmî eğitimin yapıldığı bir lise
den oluşan kültür merkezi kurdular. Bu
merkez aynı zamanda çeşitli yayımlar
yapmaktadır. Günümüzde Ruanda’da pek
çok cami ve İslâmî cemiyet vardır. Müs
lümanlar özel okullar açabilmekte olup
ramazan bayramı devlet tarafından resmî
tatil olarak kabul edilmiştir. Özellikle 1994
katliamının ardından Ruanda’da ihtidalar
artmıştır.
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2 Temmuz 1913 tarihinde Kerkük vilâ
yetine bağlı Karahasan nahiyesinin Fur
kån köyünde doğdu. Goran kabilesinin
Rûzbeyânî aşiretine mensuptur. İlk eğiti

mini babasının ders verdiği medresede
aldı. Daha sonra öğrenimine ailenin göç
ettiği Bâdâvâ köyünde, ardından babası
nın imam tayin edildiği Süleymaniye’deki
elCâmiu’lkebîr’de sürdürdü, Farsça ve
Türkçe öğrendi. 1924’te Süleymaniye, İn
gilizler tarafından işgal edilince ailesi tek
rar Bâdâvâ köyüne döndü, babası ertesi yıl
Kerkük’teki Ferhâd Camii’ne hatip ve mü
derris olarak tayin edildi. Babası bu göre
vinden alınınca gittikleri Bâdâvâ’da resmî
ilkokuldan mezun oldu. Ailesi 1928’de Fur
kån köyüne döndü, Rûzbeyânî burada, da
ha sonra Kerkük’te akrabası Melâ Yûsuf
Rûzbeyânî, Erbil’de Melâ Abdullah Beytü
vânî, Uveyne köyünde Melâ Osman, Kef
rî’de Müftü Muhammed Saîd Efendi’den
ders aldı. General Bekir Sıdkî’nin Musul’da
bir suikast sonucu öldürülmesiyle ilişkisi
bulunduğu iddiasıyla 1937’de tutuklanıp
Huveyce’de iki yıl hapis yattı. Ardından
Kerkük’te adlî kontrol kaydıyla serbest bı
rakıldı. Burada derslerine devam ettiği ve
yardımcılığını yaptığı Şeyh Rızâ Vâiz’den
1942’de icâzet aldı. Aynı yıl Kerkük’te
tekrar tutuklandı ve önce Semâve’de,
ardından Amâre’de hapis yattı, 1944’te
serbest bırakıldı. Hapisteyken Şerefnâme
ve TârîÅu’sSüleymâniyye’yi Arapça’ya
tercüme etti. Hapisten çıktıktan sonra
Kerkük’ün güneyindeki Menâre köyünde
kardeşi Melâ Muhammed Emîn’in yanı
na gitti; iki yıl kadar gündüz çocuklara ve
akşamları yetişkinlere okuma yazma öğ
retti. 1948’de Musul çevresindeki Rûzbe
yânî aşiretinin köylerini dolaştı, şeceresi
ni araştırdı. Kerkük’e dönünce tutuklanıp
Nakretü’sSelmân ve Nâsıriye’ye sürgüne
gönderildi. 1950’li yıllarda Sa‘diye’de, Dâ
k†k, Kût, Basra, Mendelî (Bendenîcîn) ve
Kerkük’te imamhatiplik ve müderris
lik yaptıktan sonra bu görevden ayrıldı.
Temmuz 1958’de bir darbe ile krallığa
son verip cumhuriyeti ilân eden General
Abdülkerîm Kåsım’ı ertesi yıl bir cuma
hutbesinde eleştirdiği için tutuklanıp on
beş ay kadar Nâsıriye’de hapis yattı. Yeni
yönetimin kültürel ve ekonomik haklar
alanında vaad ettiği sözlerin tutulmama
sı üzerine Molla Mustafa Barzânî’nin 11
Eylül 1961’de başlattığı bağımsızlık hare
ketinin ardından onun yanında yer aldı ve
Cemirîzân, Bâsere, Karadağ, Mâvit gibi
yerlerde kadılık ve devrim temyiz mah
kemesi üyeliği yaptı. Barzânî ile merkezî
yönetim arasında 1964’te yapılan anlaş
madan sonra İran’a giderek Serdeşt ve
Sakız’da bir süre kaldıktan sonra 1979’a

kadar Tahran’da ikamet etti. Tahran Üni
versitesi Şeriat Fakültesi’nde hocalık, İran
Enformasyon Bakanlığı’na bağlı Kürtçe
yayın yapan bir radyoda yazarlık ve mü
tercimlik yaptı. İran İslâm Devrimi’nin ar
dından Senendec şehrine yönelik askerî
harekâtı eleştiren konuşması yüzünden
başına geleceklerden endişe edip Irak
elçiliğine sığındı ve gizlice Irak’a döndü.
elMecmau’lilmiyyü’lIrâk¢ bünyesindeki
elMecmau’lilmiyyü’lKürdî’ye üye seçildi.
Mart 1994’te Arap Birliği’ne bağlı Arap
Tarihçileri Birliği tarafından altın madal
ya ile ödüllendirildi. Son otuz yılda sadece
ilmî araştırmalarla ilgilenip siyasî faaliyet
lerden uzak duran Rûzbeyânî münzevi bir
hayat yaşadığı Bağdat’taki evinde 27 Mart
2001 tarihinde öldürüldü. Rûzbeyânî’nin
Kürdistan’daki siyasî hareketlerle ilgisi ve
yazıları dolayısıyla merkezî yönetimin şim
şeklerini üzerine çektiği söylenir.

Bağdat’taki elMecmau’lilmiyyü’lKür
dî’de yıllarca çeşitli komisyonlarda görev
yapan Rûzbeyânî, Mehmed Emin Zekî
Bey’in Hulâseyekî Târihê Kürd u Kür
distân adlı eserinin büyük bir kısmının
tashihini yapmış, Irak, İran, Lübnan ve
diğer bazı ülkelerde çıkan gazete ve der
gilerde Kürtçe, Arapça, Farsça ve Türkçe
makaleler yazmıştır. Bölgedeki yerleşim
merkezlerinin tarihine dair yazdığı eser
lerde şehirler ve çevrelerinin gelişimi, eski
eserleri, âlimleri, şair ve edipleri, sosyal,
ekonomik, dinî ve ilmî durumu hakkında
bilgi vermiştir. Eserlerinde Kürtçe, Türk
çe, Arapça, Farsça birçok kaynaktan verdi
ği dipnotların bazan asıl metni aşan bir
hacme ulaştığı görülür. Rûzbeyânî’nin ta
rihçiliğinin öne çıkan bir diğer yanı da Kürt
emirlikleri hakkında bilinmeyen hususları
ortaya çıkarması, Kürtçe, Farsça ve Türk
çe birçok eseri Arapça’ya tercüme etmiş
olmasıdır. Tarihçi Kemal Mazhar Ahmed,
Rûzbeyânî’nin Kürt tarihçiliğinde bilgi der
leme bakımından önemli hizmet gördü
ğünü belirtmekle birlikte bu çalışmaların
bilimsel inceleme yöntemlerinden mah
rum olduğuna işaret eder (Tarihin Tarihi,
s. 89).

Eserleri.Telif.Kürtçe: Fermânrevâyê
Mukriyân (Mukriyân hâkimleri, Bağdat
1992); Devletekânî Hasneviyye û Ay
yârî (Hasneviyye ve Ayyâriyye devletleri,
Bağdat 1996); Çâr Devletê ne Nâsrâvîyê
Kurd (Bilinmeyen dört Kürt devleti, Erbil
2000);Velâteketbâşterbenâse(Toprağını iyi tanı, Erbil 2005). Arapça. 1. Dâš†š
fi’ttârîÅ. Önce Mecelletü’lMecma£i £il
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miyyi’lKürdî’de yayımlanmış (X, 1983, s.
369-464), daha sonra kitap halinde basıl
mıştır (Bağdat 1983; Süleymaniye 2004).
2. elMa£rûfûn mine’rRûzbeyâniyye
fi’lkütübi’ttârîÅiyye (Bağdat 1984). Bu
eser de önce makale olarak yayımlanmış
tır (Mecelletü’lMecma£i’l£ilmiyyi’l£Irâš¢,
sy. 11-12, 1984, s. 275-388). 3. Müdün
Kürdiyye šadîme: TârîÅuhâ, cu³râfiy
yetühâ, ricâlühâ ve £ulemâßühâ. Dâk†k,
Mendelî, Dînever, Hânik¢n ve Akrâ şehirle
rinin tarihiyle ilgilidir (Süleymaniye 1999).
4. Mendelî fi’ttârîÅ šadîmen ve ¼adî
¦en (Süleymaniye 1999, 2004). Arapça,
Türkçe ve Farsça kaynaklardan faydala
nılarak yazılmış bir şehir tarihidir. Eser
daha önce makale halinde neşredilmiştir
(“Bendenîcîn [Mendelî]fi’t-târîÅšadîmen
ve ¼adî¦en”, Mecelletü’lMecma£i’l£ilmiy
yi’lKürdî, VII, 1980, s. 305-439).

Tercüme: Rûzbeyânî, Kürtçe ve Türk
çe’den bazı eserleri Arapça’ya çevirmiştir.
1. Mehmed Emin Zekî Bey, TârîÅu’sSü
leymâniyye ve enhâßihâ (Bağdat 1370/
1951; Süleymaniye 2002). Bu çeviri, müel
lifi yanında tercümesini tavsiye eden Mu
hammed Behcet elEserî ve Abdürrezzâk
elHasenî tarafından gözden geçirilmiştir.
2. Şeref Han elBitlisî, Şerefnâme (Bağdat 1372/1953; Dımaşk 1996, 2007). Eserin
notlar ilâvesiyle tam tercümesi olup Vladi
mir Vélı̈aminofZernof’un neşrinde (Saint
Petersburg 1860-1862) soru işareti konu
lan yerlerle özel adlar ve çeşitli konularda
ki hatalar tashih edilmiş, kişi ve yer adları
hakkında bilgi verilmiş, eserdeki Farsça ve
Türkçe şiirlerin önce asılları kaydedilmiş
ve daha sonra Arapça’ya tercüme edilmiş
tir. 3. Refîk Hilmî, Mü×ekkirât (Bağdat
1957). 4. Süleyman Fâik, erRisâletü’l
mušaddese (Bağdat 1963, Türkçe’den).
5. Me’mûn Bek b. Bîke Bek, Mü×ekkirâtü
Meßmûn Bek b. Bîke Bek (Bağdat 1980,
Şekûr Mustafa ile birlikte). İsmet Parmak
sızoğlu’nun “Kuzey Irak’ta Osmanlı Ha
kimiyeti’nin Kuruluşu ve Memun Bey’in
Hatıraları” adlı makalesinin (TTK Belle
ten, XXXVII/146 [1973], s. 191-230) ter
cümesidir. Erdelân Kürt Emirliği’nin baş
langıçtan Me’mûn Bey zamanına kadar
siyasî tarihiyle ilgili olup Şerefnâme’de
ve dönemin diğer eserlerinde geçmeyen
birçok şahıs ve yer adının zikredilmesi dik
kat çeker. 6. Ba³dâd elcennetü’lâmire
(Bağdat 1998). İlk bölümü Evliya Çelebi
Seyahatnâme’sindeki “Bağdâd Behişâ
bâd” adlı kısmın, ikinci bölümü Şemseddin
Sâmi’nin Kåmûsü’la‘lâm’ındaki Bağdat
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maddesinin tercümesidir. 7. Tevfîk Vehbî,
Dînü’lKürd elšadîm (henüz neşredilmemiştir). Rûzbeyânî’nin hacimli makale
lerinden bazıları şunlardır: “İmâretü Benî
Ayyâr ve ¼ukûmetühüm fî ³arbi Îrân min
sene 380 li’lhicre ¼attâ sene 510 h.” (trc.
Muhammed el-Melâ Abdülkerîm, Mecel
letü’lMecma£i’l£ilmiyyi’lKürdî, V, 1977,
s. 479-508); “Dînever ve meşâhîruhâ” (trc.
Muhammed el-Melâ Abdülkerîm, Mecel
letü’lMecma£i’l£ilmiyyi’lKürdî, VI, 1978,
s. 543-591).
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