
Ramazan 2020 - gün 22                 Halk:    İRANLILAR 

İran, dünyanın en eski devletlerinden biridir. İranlı kültür hep komşu devletlerinden 
farklı idi. İranlıların diline Farsça deniliyor, Hindistanca, Kürtçe ve Çingeneceye benziyor.
İran'da 65 ayrı halk yaşıyor. Halkın 20% türkçe konuşan azınlıklardır (Azeri, Kaşkay, 
Türkmen). Başkent Tehran (16 milyon kişi), İstanbul gibi gittikçe büyüyen bir 
metropoldur.

7. ve 8. yüzyılda Araplar İranı ele geçirip müslümanlığı getirdiler. Ama İranlılar arap 
değildir ve müslümanlığın altında da ayrı bir kultur ayakta tutmaya başardılar. İranlıların 
çoğu Sunni değil, ama Şii grubundandır. Şiiler, "Muhammed'den sonra Hz. Ali'nın gelmesi 
lazımdı" deyip bambaşka bir öğretiş sistemi kurdular. Aleviler (Kızılbaşlar) da Şii 
grubundandır. 

İran, eskiden beri bir krallık idi. Ama son kral Şah Riza Pahlevi 1979 senesinde indirildi ve
Meksika'ya kaçıp orada öldü. O, İranı hızla bir Avrupa devleti haline getirmek ve halkın 
bütün kültürünü değiştirmek istedi. Ama bunu yaparken, hocaların karşılığını hesap 
etmedi. Hocalar halkın huzursuzluğunu
kullanıp halkı radikal bir islamiyeti kurmak
için kandırdılar. Bu yüzyılda dünyanın ilk
'müslüman devleti' kurmak istediler. Bu
amaç için yurt dışında muhalefet
(opozitsiya) toplandı ve 1979 senesinde
onların lideri Ayetullah Humeyni Paris'ten
dönüp hükümete geçti ve dünyanın ilk
müslüman devletini kurdular.

Onun arkasından halk fanatikleşti.
Müslümanlık için savaşmak, hatta terorist
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                 - TR'nin 2 katı
                 - BG'ın 15 katı
 Nüfus:             84 milyon
 Başkent:  Tehran (16 mi



olmak isteyen milyonlarca kişi çıktı. İran bütün dünyada terör olayları desteklemeye 
başladı. Komşu devleti olan İrak'la sekiz sene süren bir savaşa girdiler. O savaşta yeni 
islam devleti bütün vahşetini gösterdi: Sekiz on yaşındaki çocukları bile savaşa yolladılar.
Boyunlarına plastik anahtarları asıp, "Savaşta ölüp şehit olduğunuz zaman bunlarla 
cennetin kapılarını açacaksınız" denildi. Sonra yüzlerce kızan mina tarlalarına yollayıp 
öldürdüler ve böylelikle asıl askerlerin yollarını açtılar. 

Humeyni'nin ölümünden sonra halkın arasındaki huzursuzluk artmaya başladı. Halk, artık 
bu radikal islamiyetten bıktı, eski serbestliği özluyor. O diktatörluk İranlıların çoğunu 
perişan bir durumda braktı. İnsanların çoğu bir kaçış yolunu arıyorlar. İran'ın iki yüzü var:
dışarıdan herşey temiz islamiyet görünüyor: kara çarşaflarla gezen kadınlar ve her yerde 
müslüman kurallarına uyan kişiler. Ama saklanan başka bir yüzü daha var: işsizlik korkunç
bir hızla artıyor, her yerde uyuşturucuya bağlı olan kişiler, fahişelik artıyor ve SPIN 
problemi de meydana geldi. Halk bitkin ve umutsuzluk içinde ve çok kişi kendilerini 
öldürmeye kalkıyor. İran'ın nufusu  84 milyondur, ve onun 40 milyonu yirmi yaşandan 
küçüktur. Bu krizin en büyük etkisini bu gençler hissediyor.

İran'da bugünlerde milyonlarca uyuşturucu tutkunu bulunuyor. Sadece başkent Tehran'da 
her gün beş ton uyuşturucu kullanılıyor. Fahişelik, intiharlar, şiddet, suç oranı... bunların 
hepsi islami hükümetin altında çok fazla yükseldi. Halk sabırsılandı ve protesto etmek 
için her yıl yüzbinlerce kişinn katıldığı mitingler düzenleniyor, 

Halk, islamiyetten bıkmıştır: halkın ancak 10% namaz kılıyor. Milyonlarca kişi ateist oldu 
yada başka dinleri araştırıyor

1979 yılında İran'da müslümanlıktan gelen imanlıların sayısı 500 idi, bugün ise en azında 
500.000 olduğu sanılıyor. İran'daki imanlıların çoğu, eskiden müslüman idiler. Çoğu ise 
saklı kalmayı tercih ediyorlar, çünkü müslümanlığı reddedenlere korkunç baskılar 
yapılıyor, hatta sık sık öldürülüyor, ya da ortalıktan 'kayboluyorlar'. Başka Hristiyanlar da 
rahatsız ediliyor ve korkutuluyor. Sonuç olarak, fırsat bulan Hristiyanlar başka devletlere 
göç ediyor.

İran'ın dışında milyonlarca İranlı yaşıyor. Onların arasında ayrıca 500.000 imanlı daha var.
Bütün Avrupa devletlerinde, Amerika, Avustralya hatta Türkiye'de bile İranlı topluluklar 
var. Rab bu kardeşlere çok büyük bir arzu veriyor, bir gün İran'a dönup memleketlerinde 
müjdeyi yaysınlar. 

DUA  KONULARI:

 İranlı imanlılar korkunç denemeler ve ağır baskılar görüyor. Bütün bunlara karşı 
onların imanı ve umudu sağlam dursun.
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 İsa'yı takip etmeye karar veren müslümanlar için dua edelim. Onların hayatları her 
an tehlikededir. Onlara günden güne çok daha fazla anlayış ve Tanrının isteğini 
tanımak vergisi verilsin.

 Rab, iranlı imanlıları başkalarına umut ve bereket getirmek için kullansın ve 
topluluklar büyüsun

 Gerek rüyalarla, gerek görümlerle, Rab kendini İranlı devlet adamlarına ve 
güdücülerine tanıtsın. Rab için kapalı sınırlar yoktur.

 İran hükümeti için dua edelim. Halka tamamen serbestlık vermeye cesaret bulsunlarç
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