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'Bedevi' sözü aslında 
çölde çadırlarda yaşayan,
develeriyle yerden yere 
gezen Araplar için 
kullanılıyor. Ortadoğu'da 
3 milyondan fazla Bedevi 
yaşıyor, fakat çoğu artık 
kasabalara yerleşmiştir. 
Ama orada bile eski 
adetlerini, zanaatlarını 
ve yaşam tarzlarını 
korumaya çalışıyorlar. 

Her Bedevi bir cinse bağlıdır. Kendilerini o cinse bağlı hissediyorlar, değil devlete. 
Normal bir Bedevi kadın yakın bir akraba ya da arkadaş cinsinden bir erkekle evlenip 15 
kadar çocuk doğuruyor. Bunların 20% daha beşinci yaşını doldurmadan hastalık ya da 
kazalardan ölüyorlar. Halkın 80%, ve özellikle kadınlar ve kızlar, okuma yazmayı 
bilmiyorlar.

Bedevilerin hepsi aslında en başta Suudi Arabistan’dan çıkmışlardı. Daha İsa’dan 300 
sene sonra Bedevilerin çoğu hristiyan olmuşlardı. Ama ne yazık ki, çoğu yürekten bir 
değişme görmemişlerdi, daha fazla politik sebepler için Hristiyan olmuşlardı. 
Müslümanlık türeyince Bedeviler islamiyeti kabul ettiler ve bugüne kadar Bedevi 
demek, ‘müslüman’ demektir. 

Bütün Bedeviler müslümandır, hatta onların köylerinde bir tane Hristiyan bile yaşamıyor 
diye gurur duyarlar. TV ve filmlerde gördükleri hristiyanlar, onların gözünde kötü 
insanlardır; zina edenler ve hırsızlık yapanlar. 

Erkekler çoğu zaman kendilerine bir modern hava verirler, ama hristiyanlık hakkında, 
hele hele İsa hakkında konuşmak istemezler. Kadınlar çoğu vakıt dindardırlar, kendi 
evlatlarını Kuran'ın öğretişleriyle büyütürüyorlar. Üç yaşından küçük çocuklara bile Kuran 
ayetlerini ezberletirler. "İncil değiştirildi" gibi sözlerle sanki müjdeye karşı aşı 
(imunizatsiya) yapılıyor.

Onların arasında yaşayan bir misyoner aile anlatıyor:

"Rab hakkında şahitlik yapan Hristiyanlar olduğumuz halde, insanlar bizi seviyorlar. Gün 
geçmiyor, Bedeviler bize "Bakın, o kadar iyi insansınız. Neden müslüman olmuyorsunuz?" 
demesinler.

Bedevilere İsa Mesih'in müjdesini getirmeye çalışanlar azdır. Daha fazla ruhsal işçilere 

 Bedevi nüfusu 10 bini
 geçen devletler

          Dağınık yaşa-
          yan Bedeviler 

Haritada gördüğünüz gibi Bedeviler 
Moritanya'dan Suriye'ye kadar, 

6000 km'lik bir alanda yaşıyorlar. 



ihtiyacımız var. Rab daha birçok kişi çağırsın buraya gelmeye ve Bedevilerle birlikte 
fukaralık içinde yaşayıp tuz ve ışık olmaya. Bedevilerin biri bizimle sefte karşılaştıktan 
sonra dedi ki: "Ben aslında Avrupalıları ve Amerikalıları sevmiyorum, ama seni sevdim." 
Ona ne demek istediğini sordum. "Sen bizi seviyorsun" diye cevap verdi."

Bedeviler onu çok iyi anlarlar, bu konuda çok hassastırlar. Sık sık bizi çağırıyorlar, bir 
ailenin evine misafir olalım. Akşam olunca eve giderken onların yüzlerinde bir sevinç 
görüyoruz. İnsanlar gerçek sevgiye muhtaçtırlar. O kadar ki, sevgi dolu insanlarla bir 
araya gelince, neredeyse o sevgiyi kişiden emmeye bakarlar. Arzumuz, Rabbin sevgisini 
dağıtan kişiler olalım. Böyle kişilerden daha fazla ihtiyacımız var.

BEDEVİLER için dua konuları:

1. Dua edelim, Rab Bedevilere misyoner göndersin.
Onlara çok fazla sabır, dayanma gücü ve halka
karşı sevgi lazım. Çoğu yabancılar korkunç çöl
hayatına dayanamıyorlar. 

2. Kasabalarda yaşayan Bedevilere müjdelemek daha kolaydır. Orada yaşayan 
Bedeviler zamanla fark ediyorlar ki, değişmek şart; eski adetler zamanla anlamsız 
kalıyor. Dua edelim ki, Mısır, Oman, Fas ve Ürdün (Yordania) gibi devletlerde 
yaşayan imanlılar cesaret bulup Bedevilere müjdelesinler.

3. Bedeviler gururlu ve özgürlüğünü seven bir halktır. Dua edelim, İsa Mesihin önünde
boyun eğip Onda gerçek özgürlüğü bulsunlar (Yuhanna 8:36)




