Object 1

Ramazan 2022 - gün 2
Bölge:

İRAK'taki bataklık
Devlet:
Nüfus:
Yer:

İRAK
40,3 milyon
434.000 km2
(Türkiye'nin yarısı, 4 x BG)

Halklar:

74% Arap
22% Kürt
3% Türkmen
1% başka (Kıldani,
Ermeni, Yahudi)

Dinler:

67% Şii İslam
28% Sunni İslam
3% Hristiyanlık
2% başka (Sabiiler,
Yezidiler, Yahudiler)

İrak eskiden beri iki büyük
ırmağın ortasındaki yer olarak
biliniyor: Mezopotamya
(Grekçe: “ırmakların
arasında”). Onlar da Dicle
(başka dillerde: Tigris) ve
Fırat'tır (başka dillerde: Efrat).
Dicle'nin aşağı kısmı, aşağı
yukarı 200 km uzun ve 100 km
geniş, kocaman bir bataklık
oluyor (haritadaki sarı bölge). O
da çok ilginçtir: İrak çoğunlukla
kupkuru bir çöl yada dağlıktır
ve onun ortasında suların içinde
yaşayan bir halk var.
Arapça 'Madan' ve 'Şurug' denilen 'bataklık Arapları' kültürleri
öbür İraklılardan çok farklı olan bir halktır. Tarihçilere göre,
dünyanın en eski kültürü olan Sümer halkının torunlarıdır. 1990
yılına kadar aşaği yukarı 500.000 kişi o bataklıklarda yaşardı.
Eskiden ancak birkaç gelir kaynakları vardı: Bataklık Araplarının yarısı manda yetiştirirdi. Manda sürülerini mevsime göre,
yerden yere gezdirip otlatırırdı. Halkın öbür yarısı pirinç, arpa
buğday gibi ekinlerle uğraşırdı. Balıkçılık eskiden hor görülen
bir zanaat idi. Ama son yıllarda İrak'ta tutulan balıkların 60%
bataklıklardan geliyor. Yaygın başka bir zanaat, kamışlardan
sepet ve hasır döşemeleri örmektir.
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Maalesef, İrak hükümeti eskiden, 1950 yıllarında başlayarak, bataklıkları kurumaya
çalıştı. 1991'de güneydeki Araplar ve kuzeydeki Kürtler, diktatör Saddam Hüseyin'e karşı
ayaklandılar. İrak'ta halkın çoğu Şii müslümandır, ama Saddam Hüzeyin Sunni azınlığından
idi. O yüzden Şii müslüman olan Bataklık Arapları cezalandırmak istedi ve bataklıkların
daha hızlı kurutulmasını buyurdu. Bataklık Arapları da başka yerlere göç etmeye mecbur
kaldı. Sayılara 50.000'e kadar düştü.
2003 Saddam Hüseyin 2.Körfez
Savaşı'ndan sonra indirildi ve idam
edildi. 2004 yılından sonra sular yavaş
yavaş dönmeye başladı. Bugüne kadar
eski büyüklüğünün yarısına kadar
ulaştı. Ama bu gelişme ancak çok yavaş
ilerliyor. Bataklıkların eski haline
gelmeleri daha 50 yıl sürebilir.
Bataklık Arapları'nın arasında tek bir
Mesihçi yok ! Aslında bu bölge, Yaratılış
kitabında geçiyor: İbrahim'in Ur
kasabası yakındı. Hatta, kimilerine
göre Aden bahçesi burada imiş
(Yaratılış 2:10-14 Aden'den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola
ayrılıyordu. İlk ırmağın adı Pişon'dur. İkinci ırmağın adı Gihon'dur, Üçüncü ırmağın adı
Dicle'dir, Asur'un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise Fırat'tır). Bu tartışılır, ama dua
edelim ki...
Dua konuları:
1. Bataklık Arapları İrak'taki cennet bahçesine
değil\ ama Allahın katındaki cennetinde payları
olsun (Vahiy 2:7)
2. Bütün hayatlarını suyun ortasında geçiriyorlar,
ama ne yazık ki, Hayat Suyu olan İsa Mesih'i
henüz tanımıyorlar. Ondan içip bir daha
susmasınlar.
3. İrak'ın başka bölgelerine ve dış devletlere göç
etmiş olanların arasında birkaç kişi imana
gelmiş olabilir. Rab bazılarının yüreğine asıl
memleketlerine dönme isteğini koysun.
4. Henüz hiç bir misyon yada kilise bu halk
grubuna misyoner göndermeye denememiştir.
Dua edelim ki, Rab öyle birisini hazırlasın.
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