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Azeriler

İran 15.000.000

Azerbeycan 9.100.000

Rusya 1.000.000

Türkiye 700.000

Gürcistan 230.000

Kazakistan 85.000

Fransa 70.000

Ukrayna 45.000

BÜTÜN DÜNYADA 30-35 milyon

Ama en çok Azeri, İran'da bulunuyor. Tam olarak orada kaç Azeri yaşıyor, zor anlaşılan bir 
konudur, İran hükümeti Azerilerin sayısını düşük olarak gösteriyor. Azerilerin kendileri de 
daha yüksek olarak veriyorlar. Gerçek sayısı 11 ile 20 milyonun arasındadır. İran'daki 
Azerilerin en büyük kasabası Tebriz'dir (nüfusu: 3 milyon).

7. ile 11. yüzyılın arasında türk halklar, Azerilerin bugün yaşadıkları toprakları ele 

1

Halk:  Azeriler

Azeriler bir türk halkıdır, dilleri de 
hemen hemen İstanbul türkçesinin 
aynısıdr. Şöyle bir deyim var: “Öğlen 
uçakla İstanbul'dan Bakü'ye gidersen, 
akşamlayın Azerice konuşursun” 

Bütün dünyada aşağı yukarı 30-35 
milyon Azeri yaşıyor. 

Azerilerin sadece 9 milyonu kendi 
devleti olan Azerbeycan'da yaşıyorlar. 
Azerbeycan'ın başkenti ve en büyük 
kasabası Baku'dur (nüfusu: 2,2 milyon)

Eski Soyuz devletlerinde bir buçuk 
milyon kişi daha yaşıyor. Türkiye'de 
gene 700 bin. 



geçirdiler. Oradaki İranlı halkla karışmaya başladılar. Azeri halkı öyle meydana geldi.

Tarih boyunca Azeriler kimi kere İranlılara, kimi kere Türklere ve Mongollara boyun 
eğerdiler. 1828 senesinde Rusya, Azerbeycanın kuzey tarafını, yani bugünkü Kafkas 
devleti olan Azerbeycan'ı ele geçirdi. 

Güney tarafında bulunan, yani bugünlerde İran'ın bir parçası olan Azerbeycan sancağı da,
başka başka devletlerin eline düştü: Türklere, Ruslara sonra İngilizlere. 1946 senesinden 
sonra Azerbeycan'ın güney tarafı gene İran'a katıldı. 

İran'daki Azeriler, İranlılardan farklı olduklarını anlıyorlar. Ama gene de, ayrı bir devlet 
kurmak için hevesleri yoktur. Bütün tarih boyunca onlar için müslüman olmak, Azeri 
olmaktan daha önemli idi. İslamiyet daha 7. yüzyılda Azerilerin arasında yayılmaya 
başladı ve halkın yaşamasına kendi damgasını vurdu. Azeriler, öbür İranlılar gibi, 
müslümanlığın Şii kolundandırlar (sadece 20 % sunnidir). Halkın inancında iki önemli olay 
var: şiilerin kutsal adamlarının mezarlarını ziyaret etmek ve kendi ailenin ölülerine saygı 
göstermek (tabii ki, bunların ikisi de asıl müslümanlığa ters düşüyor). 

Azeriler bugüne kadar incili duymamış en büyük halklarından biridir. Bunun birçok 
sebepleri vardır. Tarih boyunca Hristiyanlarla karşılaştıkları zaman, bu sadece savaş ve 
kötülük için idi. Mesela, bugüne kadar Azerilerin en büyük düşmanları Ermenilerdir, 
onlarla 'Nagorni Karabağ' adında bir toprak için bugüne kadar savaş ediyorlar. 

Azerbeycan'daki Azerilerin arasında son on sene içinde Rab çok çalışmaya başladı. Aşağı 
yukarı altı bin kişi Rabbe geldi ve çok kiliseler kuruldu.

İran'daki Azeriler'in henüz fırsatları olmadı, müjdeyi açık bir biçimde işitsinler. Zaten 
yirmi seneden beri İran'da imanlılara karşı büyük baskılar var. Böyle bir yerde bir 
azınlığın arasında Rab için çalışmak, hepten zordur. Hükümet bunu bir politik hareket 
olarak görecek ve daha da baskı yapacak.

DUA KONULARI:

 Hem Kutsal Kitap, hem de İsa filmi Azerice olarak vardır. Dua edelim, Rab onları daha
fazla kullansın, daha çok kişi böylelikle müjdeyi duysunlar.

 Bütün dünyada Azeriler için bir dua hareketi başlatılsın.

 Rab, İran'da kalıcı olarak çalışmak için kapıları açsın

 İranlı Azerilerin arasında çalışan bazı kişiler ve misyonlar vardır. Onların işi çok zor 
ulduğu için Rab onlara daha fazla güç ve cesaret versin.

 Azerilerin arasında çalışmak için kendini hazırlayan kişiler çıksın.
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