
Ramazan 2022 - gün 30

Özel konu:   İslam evinde uyanış hareketleri  

Bugün 2022'nin Ramazan ayı son buluyor. Ama bu bize müslüman halklar için devamlı dua
etmek konusunda engel olmaz. Rab senin de görüşünü genişletsin, sadece katıldığın 
kilisen için değil, sadece içinde yaşadığın toplumun için değil, ama bütün islam dünyası 
için dua etmeye teşvik olasın. 

İslamiyetin öğretişi, dünyayı iki
'eve' bölüyor: bir tarafta 'Dar-ül-
Harb' var. 'Dar' sözü 'ev' anlamına
geliyor; 'harb' ise 'savaş' demektir.
'Dar-ül-Harb' henüz müslüman
olmayan devletler, halkar ve
bölgelerdir. Onlar müslümanlara
teslim olana kadar düşmandırlar,
onlarla savaşılmalı. 

Öte yandan 'Dar-ül-İslam' var:
islamiyetin evi, Allaha ve peygamberine teslim olmuş devletler, halklar ve bölgeler. Şu 
anda yeryüzünde 1,6 milyar, ya da başka sözlerle, 1600 milyon müslüman yaşamaktadır. 
İslamiyet gerçekten evrensel, yani bütün dünyaya yayılmış bir dindir. Amerika, 
Avustralya, Fransa, İngiltere ve Almanya gibi 'klasik 'müslüman' olmayan devletlerde 
islamiyet artık bir rol oynuyor.

Ama müslümanların büyük çoğunluğu hala da Fas'tan (Maroko'dan) Endonezya'ya uzanan 
dünyanın orta bölgesinde yaşıyorlar. Ve bu 'Dar-ül-İslam'ı bir bütün olarak görmemeliyiz. 
'Tipik müslüman' diye bir şey yok. Bu 'İslam evi'nin içinde 9 değişik 'odalar', yani kültür ve
kimlik bakımından farklı bölgeler var:

1. Arap Dünyası:  Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, İrak, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, 
Bahreyn, B.A.Emirlikler, Yemen, Oman

2. Kuzey Afrika:  Fas (Maroko), Batı Sahra, Cezayir (Algeria), Tunus, Libya ve Fransa 
gibi batı Avrupa devletleri

3. Batı Afrika:  Nijerya, Moritanya, Mali, Nijer, Çad, Burkina Faso, Senegal, Gambia, 
Gine, Gine-Bissau, Liberya, Fildişi Sahili, Gana, Togo, Benin, Kamerun, Gabon, 
Kongo Cumhuriyeti 

4. Doğu Afrika:  Etyopya, Güney Sudan, Cibuti, Somali, Kenya, Tanzanya, Mozambik, 
Madagaskar, Güney Afrika

5. Türkistan:  Türkiye, Azerbeycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, 
Kırgizistan, Bulgaristan, Makedonya ve Almanya gibi batı Avrupa devletleri

6. İran halkları:  İran, Afganistan, Tacikistan

7. Batı Güney Asya:  Pakistan, Hindistan ve İngiltere gibi batı Avrupa devletleri

8. Doğu Güney Asya:  Hindistan, Bangladeş, Şri Lanka, güney Myanmar ve İngiltere 
gibi batı Avrupa devletleri

9. İndo-Malay:   Endonezya, Malezya, Singapur, Bruney ve güney Filipinler
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David Garrison adlı araştırmacı bütün dünyayı gezip binlerce yerli imanlılarla konuştu ve 
son yıllarda Dar-ül-İslam'ın içindeki ruhsal değişiklikleri kayıt etti. Ve fark etti ki, son 
yıllarda birçok yerde uyanış hareketleri patlak verdi. 'Uyanış hareketleri' ne demek: bir 
halk içinde 10 yıl boyunca en azında 1000 kişi vaftiz oluyor ve 100 topluluk kuruluyor.

Ve bu konuda David Garrison çok ilginç bir 
şey fark etti: 

✔ 1200 yıl boyunca, yani islamiyetin 
başlangıcından 1800 yılına kadar, 
yeryüzünde tek bir uyanış hareketi 
olmadı. 

✔ 1800-1980 yılları arasında sadece iki 
uyanış hareketi gerçekleşti. 

✔ Bu sayı 80 yıl içinde, yani 2000'e 
kadar, 11'e yükseldi. 

✔ Ama ondan sonra 13 senede bu sayı 
69'a fırladı !

✔ Garrison'un araştırması o yılda bitti, 
ama tahmin edeniliriz ki, 2013'ten 
bugüne kadar büyüme öyle devam 
etti ve 100'ü geçti.
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Evet, şu anda Kutsal Ruh'un nasıl müslüman halkların arasında çalıştığına şahit oluyoruz. 
Bu gelişmelerin sebepleri için Rabbe hamdedelim:

• İncil tercümesi: tezlere kadar milyonlarca müslümanın İncil'i
kendi anadilinde okuma fırsatı yoktu.

• Dua: müslüman halklarını müjdelemek için her girişimin en
birinci ve en önemli adımı budur. Ramazan ayında 30 gün dua
etme kampanyası da milyonlarca kişi harekete geçti.

• Kutsal Ruh: O doğrudan müslümanlara konuşuyor: gerek rüya ve
görümlerle, gerek İsa adında edilen duaların cevaplanmasıyla.

• Müjdenin özü:  Eskiden misyonerler çoğu defa sadece İsa'yı
değil, ama kendi kültürünü vaaz ettiler. Son yıllarda bu hata
düzeltildi. Artık islamiyetten gelen mesihçiler Avrupalıları ve
Amerikalıları kopya etmek zorunda değil.

• Hayal kırıklığı: İran'daki müslüman devletinden İrak, Suriye ve
Afganistan'daki İŞİD ve Taliban terörizme kadar - milyonlarca
müslüman islamiyetin gerçek yüzünü gördüler, ondan bıktılar ve
artık yeni bir yaşam tarzı arıyorlar.

• İnternet:  Bu yeni haberleşme yolunun sayesinde sınırlar kalktı,
bilgi artık hiç engellenmeden mesihçilerin gidemediği yerlere
ulaşıyor. Sonuç olarak müslümanlar hem müjdeyi duyuyorlar,
hem de kendi kitapları okuma fırsatına kavuşuyorlar ve hocaların
onları yüzyıllar boyunca aldattıklarını anlıyorlar.

Dua edelim: 

• Yeni imana gelen müslümanlar için: çevreden korkmayıp cesurca şahitlik yapsınlar.
Hristiyanlıktan gelen imanlılar onlara sevgi göstersinler, onları sıcak karşılasınlar.

• Müslümanlıktan gelen mesihçilerin yeni kiliselerin olgunlaşması için dua edelim: 
Rab onları yanlış öğretişlerden ve bölünmelerden korusun; kendi halkının düşünce 
tarzına uygun materyal ve öğretişler yetiştirsinler.

• Rab baskı altında iman etmeye devam eden kardeşlerimize ruhsal güç ve cesaret 
versin.
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