
Ramazan 2020 - gün 8          Devlet:   Suudi Arabistan

“Ben senin işlerini biliyorum. Ve biliyorum nerede yaşıyorsun, hani Şeytanın kral
iskemlesi oradadır.” Açıklama (Esinleme) 3:13 

Suudi Arabistan bugüne kadar bir krallık olarak idare ediliyor.

Suudi Aranistan'da ancak 73% yerli halk yaşıyor, geri kalanlar yabancıdır: 11% başka 
devletlerden gelen Araplar, 16% başka devletlerden gelen işçiler (özellikle Hindistan, 
Pakistan, Bangladeş, Filipinliler ve Etiyopya’dan. Ayrıca Avrupa ve Amerika’dan 120.000 
uzman (spetsiyalist) var.

Eskiden arapların çoğu sürüleriyle göç 
ederek yaşardı. Öyle yaşayan Araplara 
Bedevi denilir. Ama bugünlerde halkın büyük
çoğunluğu (85%) büyük kasabalarda yaşıyor
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Yer:           2.150.000  kv.km
            BG'dan 20 kat büyük 
              TR'den 3 kat büyük 

Nüfus:      34,3 milyon
Başkent:     Riyad (8 milyon)

Bayrağı:

Bayrakta besmele yazıyor:
“La-illah ill-Allah ve 

Muhammed Resulullah“
- onun altında kılıç

Riyad  8.000.000
Cidde 4.000.000
Mekke 1.700.000
Taif 1.400.000
Medine 1.200.000
Zahran 400.000
Yanbu 250.000



Binlerce seneden beri Arabistan halkı çölün sıcaklığına ve ıssızlığına karşı savaşıyor. 70 
sene önce Suudi Arabistan ansızın değişti: bütün dünyanın petrol rezervalarının 25% çölün
altında bulundu. Böylelikle Suudi Arabistan hiç uğraşmadan, sanki bir gecede, en geri 
kalmış ve fukara bir devletten en zengin devlet haline geldi. 

Suudi Arabistan ikiyüz sene önce daha fanatik bir müslüman sektası olan Vahabiler 
tarafından bir devlet olarak kuruldu. Ve bugüne kadar bu fanatikliği başka devletlere 
getirmeye çalışılıyor. Son 40 yıl içerisinde müslümanlığı yaymak amacıyla milyarca dolar 
harcadılar. Özellikle Afrika ve eski Soyuz devletlerinde binlerce camii ve okullar yaptılar. 
Demek, benzin istasyonunda benzin aldığımızda, müslümanlığın yayılmasını desteklemiş 
oluyoruz.

Suudi Arabistan müslümanlığın beşiğidir.
Muhammed’in doğduğu kasabası olan 
Mekke ve sonra yaşadığı kasabası olan 
Medine ikisi burada bulunuyor. O iki kasaba
bugüne kadar kutsal sayılıyor ve müslüman
olmayan kimse oraya ayak basamıyor.
Yeryüzünde bütün 1500 milyon müslüman,
lazım her gün beşer defa Mekke’ye dönüp
namaz kılsınlar. Mekke’deki kara binanın
adı Kaabe’dir. O, Muhammed’den yüzlerce
sene önce yapılmış eski bir put tapınağıdır.
Onun bir köşesinde kara bir taş bulunuyor.
Hacılık zamanında hacılar yedi defa onun
etrafında dolanıp onu öpüyorlar. Böylelikle
müslümanlığında merkezinde putperestlik
var.

Suudi Arabistan'daki yaşam, büsbütün islamiyetin kurallarıyla güdülüyor. Erkeklerin çoğu 
beyaz kaftan, kadınlar gene kara çarşafı giyiyorlar. Birçok erkek birden fazla karı alıyor. 
Kadınlar bütün kapalı olarak yaşıyorlar. Ya babası, ya kocası, ya da başka bir erkek 
akrabası olmadan sokağa çıkmaları yasaktır. Kadınlara araba, hatta tekerlek bile sürmek 
yasaktır. 

Alkollu içki çok yasaktır. Suç işleyenlere müslümanlığın kanununa göre ceza veriliyor. 
Hırsızların sağ eli kesiliyor. Katillik, zina ve müslümanlığı terk etmek için ölüm cezası var.
Bunların hepsi halka açık yerlerde (mesela stadyonlarda) yapılıyor, halk ibret alıp daha 
fazla korksun diye. 

Dışarıda bulunan kişiler, ezan okunduğunda en yakın camide ya da sokakta namaz kılmak 
zorundalar. Bunu kontrol etmek için ayrı bir polis kolu yapmışlar: mutava denilen din 
polisi. Kişi vaktında namaz kılmadı mı, ya da kadının çarşafı azıcık kaydı mı, hemen 
kişileri değneklerle döverdiler. 

Krallık ailesi petroldan kazanan para ile çok aşırı lüks bir hayat yaşıyorlar. O da halk 
arasında çok ters bir tepki ve huzursuzluk yarattı. Aynı zaman son yıllarda petrol fiyatları
düşünce, birçok kişi fakir olmaya başladı. 'Kolay hayat'a alışık olan halk bu zorluklara 
hazır değildi. O yüzden kaynamaya başladı ve değişiklikler istedi.

O yüzden Suudi Arabistan'ın yeni prensi, Muhammed bin Selman, devlette birçok reform 
yapıp değişiklikler getirdi. Kadınlar artık araba kullanabilir, stadyonlara girebilir hem de 
erkeğin izni olmadan dükkan açabilir v.s. Mutava polisinin gücünü azaltırdı ve ülkeyi 
turistler için açtı.  
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DUA KONULARI:

 Orada iş için gelmiş yabancıların birçoğu sessiz bir biçimde müjdeyi yayıyorlar 
(özellikle Hindistanlı, Filipinli ve Etiyopyalı işçiler). Yabancıların hakları yok, 
aralarında bile kendi dillerinde toplantı yapsınlar. Her sene kişiler sadece aralarında 
toplandıkları için mapusa atılıp yurtdışı ediliyorlar.

 Birçok Suudi Arabistanlı başka devletlerde tatil yapıyorlar ve o vakıt müjdeyi 
duyuyorlar.

 Satelit antenalar yasak olduğu halde hemen hemen her evde bulunuyor. Televizyon 
ve radio programlarıyla birçok kişi imana geliyor. Rab radyo, internet ve televizyon 
aracılığıyla daha fazla Suudi Arabistanlıya konuşup kurtuluşa getirsin.

 Bazı yabancılar sadece Rabbe hizmet etmek için kendilerine iş bulup orada 
yaşıyorlar. Onların durumu daha da zordur. Daha fazla müjdeyi yayan kişiler oraya 
gidip, İsa için çalışsınlar. 

 Açık açık toplantı yapan bir kilise yok. Gene de yüzlerce belki de binlerce saklı 
imanlılar var. Onların durumu düşünülmez kadar zordur. İslamiyeti terk etmek için 
ölüm cezası devam ediyor. Kendilerini açıklayamıyorlar.

 Prens Muhammed bin Selman için dua
edelim: Rab onu kendi yüceliği için
kullansın. Şimdiye kadar yapılan
değişiliklerden sonra, tamamen
düşünce özgürlüğü versin.
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Kadınlar artık araba sürme hakkına 
sahip ve seçimlere katılabilirler.


