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halk:

Voloflar

(Batı Afrika)

VOLOFLAR

nerede yaşıyor (milyon) ?
Senegal
Gambia
Moritanya

7.400.000
300.000
250.000

Afrika'da bugünkü devletler ancak 19. yüzyılda meydana geldi: Fransa, İngiltere, İtalya,
Belçika ve Almanya Afrika'yı aralarında istedikleri gibi böldüler ve orada yaşayan halklara
hiç önem vermediler. O yüzden her devlette onlarca halk yaşıyor ve çoğu halklar değişik
devletlerde yaşıyor.
Bugün de batı Afrika'nın en kalabalık
halklardan birisi için dua etmek
istiyoruz: Volof halkı. Üç devlette
(Senegal, Gambia ve Moritanya)
yaklaşık 8 milyon Volof Sahra Çölü'nün
kenarında yaşıyorlar. Kuru toprakta
buğday, darı ve Kola denilen bir çeşit
fındık yetiştirmeye çalışıyorlar. Çok
yoksul olduklarını rağmen Voloflar
misafirperver ve şakacı bir halk olarak
nam yapmışlar.
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Voloflar islamiyeti ancak çok geç kabul ettiler. 17.
ve 18. yüzyılda radikal müslümanlar batı Afrika'da
yaşayan putperest Afrikalılara karşı cihadı, yani din
savaşını, ilan ettiler. O zaman ilk Volofları
müslüman oldu, ama halkın çoğu olmadı. Ancak 19.
yüzyılda Fransızlar batı Afrika'yı ele geçirince,
Voloflar onlara karşı koydular ve o zaman hepsi
müslüman oldu.
Voloflar Sunni müslümandır, oysa Sufiler, yani
müslüman mistikler, çok güçlüdür. 'Marabut' denilen
Sufi hocalar, insanlar ile Allahın arasında bir köprü
vafizesini görüyorlar.
Volof kraliçesi ve kralı - 1853
Volofların büyük çoğunluğu Senegal'da
yaşıyorlar. Senegal batı Afrika'nın en
huzurlu ve hoşgörülü devletidir. O
yüzden müjdeleme fırsatları çoktur.
Büyük çoğunluk (90%) müslüman ise de,
Senegal'da bir milyondan fazla hristiyan
var. Ama başka halklardan ve katoliktirler, gerçek müjdeyi bilmezler.
Senegal'ın başkenti Dakar bu konuda en
önemli yerdir. (Erkek kardeşler belki
Dakar adını “Paris-Dakar rallisi” araba
yarışından duymuş olabilir). Senegal halkının bir çeyreği Dakar'da yaşıyor ve Volofları
müjdelemek orada daha kolaydır.
Aslında birçok misyonlar ve
kiliseler Voloflara müjdeyi
getirmeye çalıştılar. Maalesef
şimdiye kadar büyük başarılar
yok: ancak aşağı yukarı 200
kişi Mesihi kabul etti ve bir
avuç dolu topluluklar kuruldu.
Ama şimdi artık İncil ve bir
sürü başka materyaller Volof
diline çevirildi ve durum
değişmeye başladı. Rab
özellikle Senegal'da Volofların
arasında çalışıyor.
Dua edelim:
•

Volofların çoğu ruhçuluğa inanıyorlar, kötü ruhlardan da korkuyorlar. Dua edelim,
Rab İsa'yı tanımakla ruhsal özgürlğe kavuşsunlar.

•

Volofların arasnda köklü ev Volof halkının kültürünü koruyan bir kilise kurulsun
diye dua edelim.
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•

Moritanya'daki Volofların durumu farklı: Senegal'da güçlü bir halk iken,
Moritanya'da küçük bir azınlıktırlar, halkın çoğu ise Araptır. Araplar, siyah tenli
Volofları hor görüyorlar, ikinci sınıf vatadaş gibi davranıyorlar. Dua edelim ki,
Senegal'da imana gelmiş Voloflar sınrı geçip Moritanya'da kendi halkın arasında
müjdelesinler.

•

Avrupa'da yaşayan Voloflar için dua edelim: İtalya'da 80.000 ve Fransa'da 40.000
kişi. İki devlette de Rab onları müjdeleyecek kişiler ve kiliseler kaldırsın.
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