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RUANDA

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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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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miy yi’lKür dî’de ya yım lan mış (X, 1983, s. 
369-464), da ha son ra ki tap ha lin de ba sılmış tır (Bağ dat 1983; Sü ley ma ni ye 2004). 
2. elMa£rû fûn mi ne’rRûz be yâ niy ye 

fi’lkü tü bi’ttâ rîÅiy ye (Bağ dat 1984). Bu eser de ön ce ma ka le ola rak ya yım lan mıştır (Me cel le tü’lMec ma£i’l£il miy yi’l£Irâš¢, 
sy. 11-12, 1984, s. 275-388). 3. Mü dün 

Kür diy ye ša dîme: Tâ rî Åu hâ, cu³râfiy

ye tühâ, ricâlühâ ve £ule mâßühâ. Dâ k†k, Men delî, Dîne ver, Hâ ni k¢n ve Akrâ şe hir leri nin ta ri hiy le il gi li dir (Sü ley ma ni ye 1999). 
4. Men delî fi’ttâ rîÅ ša dîmen ve ¼a dî

¦en (Sü ley ma ni ye 1999, 2004). Arap ça, Türk çe ve Fars ça kay nak lar dan fay da lanı la rak ya zıl mış bir şe hir ta ri hi dir. Eser da ha ön ce ma ka le ha lin de neş re dil miş tir 
(“Ben de nî cîn [Men delî]fi’t-târîÅšadîmen
ve ¼a dî ¦en”, Me cel le tü’lMec ma£i’l£il miy
yi’lKür dî, VII, 1980, s. 305-439).

Tercüme: Rûz be yâ nî, Kürt çe ve Türkçe’ den ba zı eser le ri Arap ça’ya çe vir miş tir. 
1. Meh med Emin Zekî Bey, Tâ rî Åu’sSü

ley mâ niy ye ve enhâßihâ (Bağ dat 1370/ 
1951; Sü ley ma ni ye 2002). Bu çe vi ri, mü elli fi ya nın da ter cü me si ni tav si ye eden Muham med Beh cet elEserî ve Ab dür rez zâk elHa senî ta ra fın dan göz den ge çi ril miş tir. 
2. Şe ref Han elBit lisî, Şerefnâme(Bağ-
dat 1372/1953; Dı maşk 1996, 2007). Ese rin not lar ilâ ve siy le tam ter cü me si olup Vla dimir Vélı̈ami nofZer nof’un neş rin de (Sa int 
Pe ters burg 1860-1862) so ru işa re ti ko nulan yer ler le özel ad lar ve çe şit li ko nu lar daki ha ta lar tas hih edil miş, ki şi ve yer ad la rı hak kın da bil gi ve ril miş, eser de ki Fars ça ve Türk çe şi ir le rin ön ce asıl la rı kay de dil miş ve da ha son ra Arap ça’ ya ter cü me edil miştir. 3. Refîk Hilmî, Mü ×ek ki rât (Bağ dat 
1957). 4. Sü ley man Fâik, erRi sâ le tü’l

mu šad de se (Bağ dat 1963, Türk çe’den). 
5. Me’mûn Bek b. Bî ke Bek, Mü ×ek ki râ tü 

Meßmûn Bek b. Bî ke Bek (Bağ dat 1980, 
Şekûr Mus ta fa ile bir lik te). İs met Par maksı zoğ lu’nun “Ku zey Irak’ta Os man lı Haki mi ye ti’nin Ku ru lu şu ve Me mun Bey’in Ha tı ra la rı” ad lı ma ka le si nin (TTK Bel le
ten, XXXVII/146 [1973], s. 191-230) tercü me si dir. Er delân Kürt Emir li ği’nin başlan gıç tan Me’mûn Bey za ma nı na ka dar si yasî ta ri hiy le il gi li olup Şerefnâme’de ve dö ne min di ğer eser le rin de geç me yen bir çok şa hıs ve yer adı nın zik re dil me si dikkat çe ker. 6. Ba³dâd elcen ne tü’lâmi re 

(Bağ dat 1998). İlk bö lü mü Ev li ya Çe le bi 
Se ya hat nâ me’sin de ki “Bağdâd Be hi şâbâd” ad lı kıs mın, ikin ci bö lü mü Şem sed din Sâ mi’ nin Kå mû sü’la‘lâm’ın da ki Bağ dat 

ka dar Tah ran’da ika met et ti. Tah ran Üniver si te si Şe ri at Fa kül te si’nde ho ca lık, İran En for mas yon Ba kan lı ğı’na bağ lı Kürt çe ya yın ya pan bir rad yo da ya zar lık ve müter cim lik yap tı. İran İs lâm Dev ri mi’nin ardın dan Se nen dec şeh ri ne yö ne lik as ke rî ha rekâtı eleş ti ren ko nuş ma sı yü zün den ba şı na ge le cek ler den en di şe edip Irak el çi li ğine sı ğın dı ve giz li ce Irak’a dön dü. elMec mau’lil miy yü’lIrâ k¢ bün ye sin de ki elMec mau’lil miy yü’lKür dî’ ye üye se çil di. Mart 1994’te Arap Bir li ği’ne bağ lı Arap Ta rih çi le ri Bir li ği ta ra fın dan al tın ma dalya ile ödül len di ril di. Son otuz yıl da sa de ce ilmî araş tır ma lar la il gi le nip si yasî fa ali yetler den uzak du ran Rûz be yâ nî mün ze vi bir ha yat ya şa dı ğı Bağ dat’ta ki evin de 27 Mart 2001 ta ri hin de öl dü rül dü. Rûz be yâ nî’nin Kür dis tan’da ki si yasî ha re ket ler le il gi si ve ya zı la rı do la yı sıy la mer kezî yö ne ti min şimşek le ri ni üze ri ne çek ti ği söy le nir.Bağ dat’ta ki elMec mau’lil miy yü’lKürdî’ de yıl lar ca çe şit li ko mis yon lar da gö rev ya pan Rûz be yâ nî, Meh med Emin Zekî Bey’in Hu lâ se ye kî Târihê Kürd u Kür

dis tân ad lı ese ri nin bü yük bir kıs mı nın tas hi hi ni yap mış, Irak, İran, Lüb nan ve di ğer ba zı ül ke ler de çı kan ga ze te ve dergi ler de Kürt çe, Arap ça, Fars ça ve Türk çe ma ka le ler yaz mış tır. Böl ge de ki yer le şim mer kez le ri nin ta ri hi ne da ir yaz dı ğı eserler de şe hir ler ve çev re le ri nin ge li şi mi, es ki eser le ri, âlim le ri, şa ir ve edip le ri, sos yal, eko no mik, dinî ve ilmî du ru mu hak kında bil gi ver miş tir. Eser le rin de Kürt çe, Türkçe, Arap ça, Fars ça bir çok kay nak tan verdiği dip not la rın ba zan asıl met ni aşan bir hac me ulaş tı ğı gö rü lür. Rûz be yâ nî’nin tarih çi li ği nin öne çı kan bir di ğer ya nı da Kürt emir lik le ri hak kın da bi lin me yen husus la rı or ta ya çı kar ma sı, Kürt çe, Fars ça ve Türkçe bir çok ese ri Arap ça’ya ter cü me et miş ol ma sı dır. Ta rih çi Ke mal Maz har Ah med, Rûz be yâ nî’nin Kürt ta rih çi li ğin de bil gi derle me ba kı mın dan önem li hiz met gördüğü nü be lirt mek le bir lik te bu ça lış ma la rın bi lim sel in ce le me yön tem le rin den mahrum ol du ğu na işa ret eder (Ta ri hin Ta ri hi, 

s. 89).

Eserleri.Telif.Kürtçe: Fermânrevâyê 

Muk ri yân (Muk riyân hâkim le ri, Bağ dat 
1992); Dev le tekânî Has ne viy ye û Ay

yâ rî (Has ne viy ye ve Ay yâ riy ye dev let le ri, 
Bağ dat 1996); Çâr Dev letê ne Nâsrâvîyê 

Kurd (Bi lin me yen dört Kürt dev le ti, Er bil 
2000);Velâteketbâşterbenâse(Top ra-
ğı nı iyi ta nı, Er bil 2005). Arapça. 1. Dâ š†š 

fi’ttâ rîÅ. Ön ce Me cel le tü’lMec ma£i £il

mi ni ba ba sı nın ders ver di ği med re se de al dı. Da ha son ra öğ re ni mi ne ai le nin göç et ti ği Bâ dâ vâ kö yün de, ar dın dan ba ba sının imam ta yin edil di ği Sü ley ma ni ye’de ki elCâ miu’lkebîr’de sür dür dü, Fars ça ve Türk çe öğ ren di. 1924’te Sü ley ma ni ye, İngi liz ler ta ra fın dan iş gal edi lin ce ai le si tekrar Bâ dâ vâ kö yü ne dön dü, ba ba sı er te si yıl Ker kük’te ki Fer hâd Ca mii’ne ha tip ve müder ris ola rak ta yin edil di. Ba ba sı bu gö revin den alı nın ca git tik le ri Bâ dâ vâ’da resmî il ko kul dan me zun ol du. Ai le si 1928’de Furkån kö yü ne dön dü, Rûz be yâ nî bu ra da, da  ha son ra Ker kük’te ak ra ba sı Melâ Yû suf Rûz be yâ nî, Er bil’de Melâ Ab dul lah Bey tüvâ nî, Uvey ne kö yün de Melâ Os man, Kefrî’ de Müf tü Mu ham med Saîd Efen di’ den ders al dı. Ge ne ral Be kir Sıdkî’nin Mu sul’da bir sui kast so nu cu öl dü rül me siy le iliş ki si bu lun du ğu id di asıy la 1937’de tu tuk la nıp Hu vey ce’de iki yıl ha pis yat tı. Ar dın dan Ker kük’te adlî kon trol kay dıy la ser best bıra kıl dı. Bu ra da ders le ri ne de vam et ti ği ve yar dım cı lı ğı nı yap tı ğı Şeyh Rızâ Vâiz’den 1942’de icâzet al dı. Ay nı yıl Ker kük’te tek rar tu tuk lan dı ve ön ce Semâve’de, ar dın dan Amâre’de ha pis yat tı, 1944’te ser best bı ra kıl dı. Ha pis tey ken Şerefnâme ve Tâ rî Åu’sSü ley mâ niy ye’yi Arap ça’ya ter cü me et ti. Ha pis ten çık tık tan son ra Ker kük’ün gü ne yin de ki Menâre kö yün de kar de şi Melâ Mu ham med Emîn’in ya nına git ti; iki yıl ka dar gün düz ço cuk la ra ve ak şam la rı ye tiş kin le re oku ma yaz ma öğret ti. 1948’de Mu sul çev re sin de ki Rûz beyâ nî aşi re ti nin köy le ri ni do laş tı, şe ce re sini araş tır dı. Ker kük’e dö nün ce tu tuk la nıp Nak re tü’sSelmân ve Nâ sı ri ye’ye sür güne gön de ril di. 1950’li yıl lar da Sa‘di ye’de, Dâk†k, Kût, Bas ra, Men delî (Ben de nî cîn) ve Ker kük’te imamha tip lik ve mü der rislik yap tık tan son ra bu gö rev den ay rıl dı. Tem muz 1958’de bir dar be ile kral lı ğa son ve rip cum hu ri ye ti ilân eden Ge ne ral Ab dül kerîm Kåsım’ı er te si yıl bir cu ma hut be sin de eleş tir di ği için tu tuk la nıp on beş ay ka dar Nâ sı ri ye’de ha pis yat tı. Yeni yö ne ti min kül tü rel ve eko no mik hak lar ala nın da va ad et ti ği söz le rin tu tul ma ması üze ri ne Mol la Mus ta fa Bar zâ nî’ nin 11 Ey lül 1961’de baş lat tı ğı ba ğım sız lık ha reke ti nin ar dın dan onun ya nın da yer al dı ve Ce mirîzân, Bâ se re, Ka ra dağ, Mâvit gi bi yer ler de ka dı lık ve dev rim tem yiz mahke me si üye li ği yap tı. Bar zâ nî ile mer kezî yö ne tim ara sın da 1964’te ya pı lan an laşma dan son ra İran’a gi de rek Ser deşt ve Sa kız’da bir sü re kal dık tan son ra 1979’a 
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Mu¼ammedCemîlBendîer-Rûzbeyânî:1913-
2001” (http://www.so takhr.com/2006/in dex.
php?id=6744); Tâ rık Kâ rî zî, “el-MüßerriÅu’r-râ-
¼ilMelâCemîlRûzbeyânî...Æırâßemûceze fî
sî re ti hi” (http://www.so takhr.com/2006/in dex.
php?id=14171); Ömer Ali Şerîf, “Mu ¼am med 

Cemîler-Rûzbeyânî...el-£Allâmeve’l-mütercim
ve’l-müßerriÅu’l-mevsû£î”, http://www.so takhr.
com/2006/in dex.php?id=2007 (15.01.2016); Fe le küd din Kâ kâ îl, “Feßsünmechûlünheşemet
reßsemüßerriÅinkürdiyyin”, eşŞar šu’lev sa¹, 
sy. 8185, http://arc hi ve.aaw sat.com/de ta ils.
asp?sec ti on=19&artic le=36889&is su eno=8185#.
VNud42AcRrQ (26.04.2001).

ÿAhmetÖzel
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