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halk:

Hausalar (batı Afrika)

HAUSAların yaşadığı devletler
Nigerya
Nijer
Fildişi Sahili
Sudan
Kamerun
Çad
Gana

Nijerya, Afrikan'nın en önemli devletidir: hem dünyaca, çünkü
nüfusu en yüksek olan devlettir (206 milyon) ve her yıl 3%
büyüyor, hem de ruhsal bakımından, çünkü halkın yarısı
müslüman, yarısı hristiyandır. Dünya çapında ruhsal savaş
burada en ateşlidir ve Nijerya için sık sık dua etmeliyiz.
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'Dagin Areva' - Hausa
halkının sembolü

Nijerya'nın güney tarafı (pembe) büyük çoğunlukla hristiyandır. Orta bölgede (sarı)
Hristiyanlar ve müslümanlar yanyana yaşıyorlar. Kuzey Nijerya (mavi) ise şeriat, yani
müsülüman kanunu altındadır. O bölgedekilerin çoğu iki halktandır: Fulani ve Hausa.
bugün Hausa halkı için dua etmek istiyoruz.
Nijerya'da yaklaşık 70 milyon Hausa yaşıyor, ama batı
Afrika'nın başka devletlerinde de çok Hausalar var: ikinci
yerde Nijer'de 13 milyon (dikkat: Nijer başka bir
devlettir, onu Nijerya'yla karıştırmayalım). Hausa dili
arapça sözlerle doludur. Nijerya'da 3 resmi dilin birisidir
ve 100 milyon kişi onu konuşuyor.
Müslümanlık, Hausaların bölgesine daha 14. yüzyılda
yayılmaya başladı. Zamanla Hausalar fanatik müslüman
savaşçı oldu. Daha zayıf halklara saldırarak, islamiyeti
bütün batı Afrika'da yaydılar. 19. yüzyılda Fulani halkı ile
beraber 'Sokoto Halifeliği' denilen bir islam devleti
kurdular.
Hausalar komşu halklarına sadece müslümanlık değil,
aynı zaman köleliği de getirdiler. Kendi krallığında
yaklaşık 2 milyon köle bulunurdu. Osmanlı
İmperatorluğu'na, hem de İngilizlerle Amerikanlara da milyonlarca köle sattılar.
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Bugünlerde Hausa halkının büyük çoğunluğu (97%) müslümandır. Köylerde yaşayan
Hausalar daha fazla 'halk islamiyeti' tutuyorlar, yani bir islamiyet-büyücülük karışımı.
Kasabalarda yaşayanlar ise daha tutucudur. Fakat Hausaların en eski kentlerinde Kano,
Sokoto ve Zaria'da yaşayanlar en fanatik müslümandır. Hausaların çoğu çiftçilik,
hayvancılık ve ticaretle uğraşıyorlar.
Nijerya'nın bütün kuzey bölgesi güneyden daha fakir, daha geri kalmış durumdadır. Şeriat
altında olduğu halde, daha da fanatik müslüman terörist grupları vardır. Suriye ve İrak'ta
İŞİD, ve Afganistan'da Talibanlar ne ise, Afrika'da 'Boko Haram'dir. 2011-2021 arasında
sadece Nijerya'da 60.000 kişi öldürdüler. Hükümet onlara karşı savaşıyor. Halk da birçok
yerde o iki grubun arasında kalıp ikisinden kaçıyor.
Hausaların 3%, yani yaklaşık 2 milyon kişi, hristiyandır, hemen hemen hepsi de
protestandır. En büyük denominasyon “Evangelical Church Winning All" ('Herkesi
Kazanalım Evangelikal Kilise'). Toplantıların dışında radyo ve TV yayınları, İncil okulları,
çocuk ve gençlik kampları, teknik yardımlar ve hastaneleri organize ediyorlar.
Kalabalık olduklarına rağmen, kuzey
Nijerya'da hristiyanlar çok büyük
baskı ve eziyet görüyorlar. Resimde
görülen Şuayb Yohanna adında bir
pastör. 2022'nin başında müslümanlar tarafından öldürüldü. Bir komşu
köyde bir kişi müslümanlığı terke
etmişti. Aslında ateist oldu, ama
halk onu hristiyan sandı. Şuayb da
müslüman bir aileden gelip Mesih'i
kabul ettiği için, ona daha büyük
nefretle baktılar. Bir gün Şuayb
oradaki hristiyan öğrenclerine
yardım etmek için o komşu köye gitti. O zaman müslümanlar toplanıp onun yolunu
kestiler, ona satırlarla saldırdılar. Kardeşimizin bedenini kesip paramparça ettiler.
Özellikle islamiyetten vazgeçip Mesih'i kabul edenler büyük baskı altındadır. Şeriat
sisteminin altında otomatik ikinci sınıf vatandaş olurlar, hemen hemen bütün haklarını
kaybediyorlar. 'Mürted' oldukları, yani islamiyeti terk ettikleri için Şeriat mahkemelerinde onlara karşı dava açılabilir. Hayatları her an tehlikede ve imana gelince hemen
daha güvenilir bir yere gitmeye çalışıyorlar. Buna rağmen, Hausaların arasında birçok
imam, hatta müftü Mesihi kabul etti. Maalesef, dünya çapında imanlılar Nijerya'daki
baskılar hakkında hiç bir şey bilmiyorlar, oradaki kardeşlerimiz için yeterince dua
etmiyorlar.
Dua edelim:
•

Hausaların arasında Maguzava halkı var. Onlar henüz müslümanlığı hiç kabul
etmeyip, geleneksel Afrikalı putperest inançlarını sürdürüyorlar. Onlar müjdeye
karşı daha açıktırlar ve binlerce kişi Rabbi kabul etmiştir.

•

İsavalar, Hausaların başka bir cinsidir. Müslümandırlar, ama çok farklı inançlara
sahiptirler. İsa'ya normal müslümanlardan çok daha fazla saygı gösteriyorlar.
Onların arasından da birçokları Mesihçi oldu.

•

Dua edelim ki, bütün Nijerya'dan kiliseler uyanıp, müslüman halklarına misyoner
yollasınlar.
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•

Dünyanın en zengin pastörler artık Amerikalı değil, Nijeryalıdır. Dua edelim ki,
bugünlerde yaygın olan 'bereket müjdesi' Nijerya'daki kiliselere daha fazla
etkilemesin, müjdeciliğe engel olmasın.
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