
Ramazan 2020 - gün 18                           Bölge:  ASEH (Endonezya)

 

Endonezya kocaman ve çok değişik bir cevlettir. 
Endonezya’nın ikinci büyük adası Sumatra’dır. O adanın en 
kuzey ucunda Aseh sancağı bulunuyor. Aseh, dünyanın 
dikkatini 2004 senesinde çekmişti. O zaman adanın 
önünde, denizin dibinde kocaman bir zelzele olmuştu, o da
‘tsunami’ denilen korkunç bir dalgaya sebep oldu. Asya’nın
birkaç devletinde en azında 300.000 kişi ölmüştü. 

Aseh sancağınınhalkı çok fanatik müslümandır, ve 
yabancıların oraya girmesi yasaktı. Ama bu tsunaminin 
arkasından bazı Hristiyan yardım organizasyonlarına o 
bölgede çalışmaya izin verildi 

Sumatra adası yedi sancağa bölünüyor, Aseh de bunların 
birisidir. 55.000 km2 kadar büyüktür (bu Bulgaristanın 
yarısıdır) ve 5,5 milyon kişi orada yaşıyor. 

Aseh halkı farklıdır: ev ve çiftlik için sorumlu olanlar 
kadınlardır. Çocuklara terbiye vermek konusunda sadece 
onlar karar veriyor. Ailenin toprağını ve evini onlar miras 
alıyor, erkekler parayı ya da dükkanı alırlar. Bütün 
çocuklar, en küçükleri bile, ev işlerinde yardım etmek 
zorundalar.

1959 yılından beri Aseh sancağının özel bir durumu var: 
Endonezya’nın öbür adalar ve sancaklardan daha büyük bir
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ASEH 
bölgesi

ENDONEZYA
17.000 ada (ostrov) 
- en büyükleri: Sumatra, 
Java, Kalimantan, Sula-
wesi, Yeni Gine, Timor, 
Bali)

Toplam yer:
1.900.000 km2  
   - TR'den 2,5 kat büyük
   - BG'dan 16 kat büyük

Nüfus:
274 milyon
   - 300 halk, 700 dil 

Başkent:
Jakarta   (Java adasında)
    - 30 milyon kişi

Din:
85% müslümanlık
10% hristiyanlık
  2% hinduizm
  1% budizm



serbestliği var, devlet hükümetine o kadar bağlı değildir. Bunun sebebi de Aseh’in 
tarihidir: yüzlerce seneden beri bu sancak hükümetiyle savaş etmiştir, önce yabancı 
devletleri, sonra Endonezya hükümetine karşı. Tezlerde Jakarta’daki hükümet yeniden 
Aseh’i askerlikle idare etmeye başladı, oradaki serbestlik hareketi basmaya çalışıyor. 
Bugüne kadar bu iç savaşı içinde onbinlerce kişi öldü, yüzbinlerce evlerini kaybetti.

2004 Hint Okyanus Tsunamisi
merkezi Aseh'e yakınlardında denizde idi

İslamiyet daha 8. yüzyılda Aseh’e geldi, Aseh’ten de bütün güneydoğu Asya’ya yayıldı. 
Birçok müslüman yerlerde olduğu gibi, burada da Hristiyanlara yüzyıllardan beri baskı 
yapılıyor.

Birkaç sene önce Aseh’te şeriatı (müslüman kanunlarını) koydular; Endonezya’nın başka 
hiç bir yerinde yoktur. Zaten uzun zamandan beri bu sancağa “Mekke’nin avlusu” derler, 
çünkü Muhammed’in memleketi olan Mekke kasabası gibi, müslümanlık o kadar sıkı 
tutuluyor. Eskiden Endonezya’dan hacılığa gemi ile gidilirdi (bugün, tabii ki, uçakla 
gidiliyor). Arabistan’a varmadan önce son olarak Banda Aseh kasabasına uğrardılar. 
Böylece Aseh, hacılığın ‘kapısı’ durumuna geldi.

Nasıl Afganistan eskiden fanatik müslümanlar için bir merkez olmuştu, aynı onun gibi, 
Aseh de sadece koyu müslüman bir sancak değildi. Orada, Afganistan’daki talibanlar gibi,
gizli lagerlerde müslüman teroristler yetiştirilirdi. Aseh fanatik müslümanların ruhunu 
coşturan bir yer idi. Buradan ruhsal kuvvet alıp, Endonezya’nın başka adalarında 
Hristiyanlara karşı cihad ilan edip, bütün köyler öldürüp ‘temizlerdiler’.

Aseh sancağı ekonomik bakımından da çok önemlidir. Toprağın altında minerallar ve 
metallar bulunuyor, en önemlisi de petrol. Ormanlarında pahalı ağaçlar büyüyor. Bütün 
bunlar çok büyük para kaynaklarıdır; ama bütün para devlet hükümetinin ceplerine 
giriyor.

Aseh de sekiz ayrı halk yaşıyor; onların arasında Asehler en büyükleridir (3,5 milyon kişi).
Bu kocaman halktan sadece 50 kişi İsa’ya iman etmiştir, onlar da Aseh’te değil, başka 
sancaklarda yaşıyor. Dört halk arasında hiç bir imanlı bulunmuyor, öbürlerinde 20’den 
azdır. İncil Aseh diline tercüme edilmiştir, bütün Kutsal Kitap sadece devlet dili olan 
Bahas İndonesia dilinde var.

Son yıllarda, Şeriat kabul edildikten sonra, Aseh'eteki hristiyanların durumu gittikçe daha
kritik oluyor. Müslümanlar tarafından gelen baskı artıyor.

2



DUA KONULARI:

 Geçen sene tsunami felaketinde Aseh’te yardım eden imanlıların yaptıkları 
iyilikleri çabuk unutulmasın.

 Aseh sancağı Rabbin işçileri için açılsın, uzun zaman için orada Rabbe hizmet 
edebilsinler.

 Asehliler İncili okusunlar, Kutsal Ruh hakikat için onların gözlerini açsın.

 Az olan imanlılar, Rabbe sadık kalsınlar, baskılara karşı dayansınlar, kendi 
yaşamlarıyla Rabbe şan getirsinler.
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Üniversitede okuyan kızlar bir 
'bakirelik testi' geçmeli, yoksa 
üniversiteden mezun olamazlar

Aseh'te sadece zina edenler değil, 
dışarıda birbirlerine sarılan ve 

öpüşen gençler bile kırbaçlanıyor.

Aseh'teki Mesihçiler bütün baskılara rağmen 
imanda sağlam duruyor ve onlara düşmanlık 

yapan müslümanlar için dua ediyorlar.


