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İRAK

Şii Araplar 18.000.000

Sunni Araplar 10.800.000

Kürtler 6.000.000

Türkmenler 3.600.000

Zenci (kara) Araplar 1.200.000

Hristiyanlar (Arap, Süryani, Ermeni) 500.000

Çingene 50.000

TOPLAM: 40.220.000
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İrak devlet olarak ancak 1. Dünya 
Savaşından sonra meydana geldi. 
1918 Osmanlıları yendikten sonra, 
İngiltere ve Fransa Ortadoğu'yu 
aralarından böldüler: Suriye ve 
Lübnan Fransızların, Ürdün ve İrak 
İngilizlerin oldu. 

İrak'ın toprağı, 437.000 km2 
(TR'nin 60%, BG'ın 4 katı)  İrak'ta 
bugün 40,2 milyon insan yaşıyor. 
Halk 98% müslümandır, ama gene 
de 3 farklı gruptan oluşuyor: 

(1) Kuzeyde (portokal) : Kürtler - 
en büyük kasabalar: Musul 1,5 
milyon, Kerkük 1,2 m., Erbil 1 m., 
Süleymaniye 0,8 m. 

(2) Ortada (sarı): Sunni Araplar - 
en büyük kasabalar: başkent 
Bağdat (9 milyon) 

(3) Güneyde (yeşil): Şii Araplar - 
en büyük kasabalar: Basra 1,5 m., 
Kerbela 1 m., Necef 1 m.



Son yıllarda İrak sadece savaş dolu kanlı günler gördü. 1979 yılında Saddam Hüseyin 
diktator oldu. 1980-88 yılları arasında komşu devleti İran'la çok kanlı bir savaş sürdü:
1,5 milyon kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Saddam Hüseyin bu yıllarda 10.000 Kürt 
öldürdü. 1990 İrak Kuveyt'i ele geçirdi. Hemen ardından Amerika ve başka devletler 
“Çöl fırtınası” adlı savaşı başlattılar ve uzun yıllar İrak'ı işgal ettiler. O operasyonun 

sonucu olarak 1 milyon İraklı
daha öldü. 2003 yılında Amerika 2. İrak savaşını başlattı. Bu sefer Saddam Hüseyin'i 
yakalatıp öldürdüler. 2011 Amerikalı askerler çekilince devlet iç savaşı durumuna 
düştü. 2014'ten sonra komşu devletiolan Suriye'nın iç savaşına karışmaya başladılar, 
özellikle İslam terör grubu İŞİD İrak'ta çok kişinin ölümüne sebep oldu. Demek 40 
yıldan beri İrak'ta huzur ve barış yok.

Güneydeki Şii bölgesi ve özellikle kuzeydeki Kürt bölgesi birçok özel haklara 
sahiptirler ve İrak tek bir devletin devam etmesi şaşılacak bir şeydir. Şiiler İran 
tarafından etkileniyor. Kürtler ise, Suriye, Türkiye ve İran'daki Kürtlerle birlikte tek 
bir Türkistan oluşturmak isterler.

İsa'nın zamanından beri İrak'ta hristiyanlar yaşıyor. Ama önce Kürtlerin, sonra İŞİD'in 
yaptıkları baskı yüzünden çoğu artık başka devletlere kaçmıştır. Ama usul usul 
Mesih'İn müjdesi İrak'ta bile yayılmayı başlıyor. Hristiyan organisasyonların yolladığı 
yardımlar ve iman doktorların, mühendislerin, öğretmenlerin braktığı hizmet örneği 
iyi bir şahitlik oluşturuyor.

DUA KONULARI:

 İrak'ın en baştaki ihtiyacı, barış ve politikada güvendir. Politikacılar halkın iyiliğini 
düşünmüyorlar. Dua edelim ki, savaşmak ve kan dökmekten bıkıp artık halkı 
düşünsünler.

 İrak'taki müslümanlıktan gelen imanlılar kurajlanıp imansız komşularına da 
müjdeyi paylaşsınlar. Bütün devlette henüz İsa'nın haberini hiç duymamış çok kişi 
ve halklar var.

 Süryani, Ermeni ve Kıldani halkları eskiden beri hristiyandır. Son zamanlarda 
onlara çok eziyet ediliyor. Rab onları uyandırsın, İsa gibi af etmeyi öğrensinler.

 İrak'ta çok devletlerde yardımcı organizasyonları çalışıyor. Bunların arasında 
imanlılar da var. Rab onları korusun ve konuşma fırsatları da versin.
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