Ramazan 2022 - gün 26
Devlet:

Filipinler
genel bilgiler:
Nüfus:

110 milyon

Yer:

300.000 km2
- TR'nin 40%
- 3 x BG

Adalar:

7.640

Başkent:
Dinler:

Manila
(14 milyon)
80% katolik
10% protestan
7% müslüman
3% başka

Bugün dua etmek için İslam dünyasınn en doğu tarafına gidiyoruz: Filipinler devleti
7600'den fazla adalardan oluşuyor; onların sadece 700'ünde insanlar yaşıyor. Toprak
olarak en büyük adalar: kuzeyde Luzon, güneyde Mindanao. Doğuya giderken Filipinler
son devlettir... sonra sadece Pasifik Okyanus'un sonsuz suları geliyor.
Filipinler yüzlerce sene İspanyolların kontrolu altında idi ve o yüzden bugüne kadar
halkın büyük çoğuluğu katoliktir. 1898 yılında İspanya-Amerika Savaşı'nı kaybettikten
sonra, İspanyollar bütün Filipin adalarını Amerika'ya verdiler. 2.Dünya Savaşı'nda Japonlar
devleti işgal ettiler, sonra gene Amerika'nın kontrolüne geçti.
Son yıllarda protestan ve incili kiliselerin
sayısı patladı. Bugün en azında 6 milyon
protestan bulunuyor. Yabancı misyonerler
o devlette yüz seneden fazla tohumu
ektikten sonra, bugünlerde Filipinler artık
kendileri misyoner gönderiyorlar.
Filipinlerin güneyinde çok sayıda
müslümanlar yaşıyor. Hatta Mindanao
adasının yarısında çoğunluktadırlar.
İspanyollar kendi memeleketindeki
müslümanlar için 'Morolar' adını
kullanırdılar, ve Filipinleri ele geçirinci
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orada yaşayan müslümanlar için de aynı adını kullanmaya başladılar. Aslında Morolar
dedikleri halk, tek bir halk değil, ama 13 daha küçük halklardan oluşuyor. Onları
birbirlerine bağlayan sadece islamiyettir.
Morolar kendi dilinde “Bangsa-Moro” adını kullanıyorlar, o da 'Moroların Yeri', yada
'Morostan' demektir. 6 milyonluk bu müslüman halkı en fazla üç adada yaşıyor: Mindanao,
Palavan ve Sulu adalarında.
Daha 1899 yılında Amerikan ve Filipino hükümetine karşı ayaklanıp bağımsızlık istediler.
'Bangsa-Moro'nun bayrağının etrafında toplanıp bugüne kadar devlete karşı duruyorlar.
Hatta, birçok müslüman devletlerden gönüllü savaşçı Filipinlere geldi, 2018'te hükümetle
bir anlaşmaya vardılar. Bundan sonra artık Mindanao'da 'devlet içinde devlet' olacaklar,
kendi kendilerini idare edebilirler.

Bugün, Moroların 13 halkından özelikle birisi için dua etmek istiyoruz: TAUSUK halkı onlar Filipinler ile Endonezya arasındaki 'Sulu Adaları'nda yaşıyorlar. Bir zamanlar
Tausukların güçlü bir krallığı vardı. 1380 yılında Kerim Mahdum adında bir müslüman
misyoner gelip o adalara islamiyeti getirdi. Ama İspanya, Hollanda ve İngiltere Filipinleri
ve Endonezya'yı ele geçirince 'Suluk Sultanlığı' yok oldu.
Suluk halkının önderi, Tun Mustafa (1918-1995) Endonezya'dan Suluk
halkını özgürlüğe kavuşturdu ve aynı zaman bütün yabancı
misyonerleri kovdu ve bütün halkı daha sıkı bir biçimde
müslümanlaştırdı.
Son yıllarda Suluk halkının arasında birçok kişi Mesihin iyi haberinin
işittiler. Brçok kişi dua etti ve sokakta İnciller dağıtıldı. Sonuç olarak
ilk Suluklar Mesihi kabul etmeye başladılar. Aralarında Tun
Mustafa'nın torunları bile var. Halkın yaklaşık 2% hrstiyandır.
Ama bu ruhsal ilerleme bedava olmadı: Suluklar islamiyeti kanlarının son damlalarında
kadar korumak istiyorlar. Abu Sayyaf adlı müslüman terör örgütü, yüzlerce yerli
imanlıları, hatta turistleri kaçırıp öldürdü.
Dua edelim:
•

Bütün Morolar için dua edelim: güney Filipinler'deki ayaklanma bitsin artık,
oradaki halk o gereksiz acıları çekmesin.

•

Morolar, yani müslüman Filipinliler, Mindanao adısında çoğunluk ise de, bütün
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devlette yaşıyorlar. Filipinli kiliseler her gün çok büyük hızla çoğalıyorlar. Dua
edelim ki, aralarında değil sadece başka memleketlere, ama kendi devletindeki
müslümanlara şahitlik yapmaya başlasınlar.
•

Suluk halkından olan mesihçiler korkusuzca şahitlik versinler, Mesihin adını
yaysınlar.
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