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Orta Asya, Hazar 
Gölü (Kaspiysko 
More) ile Çin'in batı 
sınırı arasındaki 
bölgedir ve altı 
devlet kapsıyor:

• Kazakistan 
• Özbekistan
• Türkmenistan
• Kırgizistan
• Tacikistan
• Afganistan

İlk beş devletteki 
halklar, Türk dil 
grubundan olan 
diller konuşuyorlar; 
Afganistan ve 
Tacikistan ise, 
Farsçaya (İranca) 
benzeyen diller 
konuşuyorlar.

Afganistan'dan başka, hepsi komunist Sovyetler Birliği'nde yer alırdılar. O da 1978'de 
Afganistan'a asker gönderip bir komunist hükümeti kurdu. Talibanlar, yani öğrenciler, adı 
altında bütün işlam dünyasından radikal müslümanlar Afganistan'a gelip Ruslara karşı 
savaştılar. O günlerden bugüne kadar Afganistan'da savaş sürüyor.

Afganistan çok geri kalmış bir devlettir. Halk da müslümanlığa fanatiklikle bağlıdır.

Öbür 5 devlette Sovyetler Birliği'nin yıkılışından sonra, kendi devletlerini kaba kuvvetle 
yöneten diktatörler başa geçti. Hepsi Stalin gibi halka kendilerine tapmasını 
buyuruyorlar. Mesela, Kazakistan'da parlamento Mart 2019 yılında karar verdi, yeni 
yapılmış başkentinin adını Astana'dan, Nur-Sultan'a değiştirsinler.

Devletin doktrinlerinden azıcık da olsa ayrılanlara ağır ceza veriyorlar, kiliselere de o 
konuda zorluk yaratıp baskı yapıyorlar. 

'Başı açık' diye suratına 
asid atılan kadınlar çok

Sokakta kadınları dövmek 
gayet normal sayılıyor

Muhammed (55) ve Rohşan 
(8) karı kocadırlar



Dünyada
ki sıra

Devlet puan

2 Afganistan 94 / 100

17 Uzbekistan 74 / 100

23 Turkmenistan 69 / 100

29 Tacikistan 65 / 100

34 Kazakistan 63 / 100

Kirgizistan

Bazı halklar o kadar izole ve uzak yerlerde yaşıyorlar ki, müjdecilik konusunda onların 
adlarını yaymak bile sakıncalıdır. Onun için bugün anonim, yani adı anılmaması geren bir 
bölge için dua etmek istiyoruz. Orta Asya'nın bir devlette, yüksek dağların arasında bir 
bölge var - orada 300.000 kişi yaşıyor; 5 ayrı halk, 5 ayrı dil. O bölgeye ulaşılması çok zor
ve imanlıların yaşadığı yerlerden uzaktır. 

Dua edelim ki, 

• Rab tezlerde o insanlara müjdeyi ulaştırmak için açık kapılar versin, sonsuz 
yaşama kavuşsunlar.

• O bölgeden dışarı çıkanlar oluyor: gerek fakirlikten, gerek kan davaları korkusun-
dan, gerek çocuklarına daha iyi eğitim fırsatı sağlamak amacıyla. Başka yerde 
yaşarken, müjdeyi duyuyup imana gelsinler, müjdeyi kendi köylerine getirsinler.

Saparmurat Niyazov 
Türkmenistan'ın 'Türkmenbaşı'

İslam Karimov
Özbekistan

Nursultan Nazarbayev
Kazakistan

'Open Doors' (Açık Kapılar) adında bir misyon 
bütün dünyada baskı gören, gizlilik içinde 
toplanması gereken Mesihçilere yardım ediyor. 
İşkence gören, hatta öldürülen imanlılar için 
dua ettiriyor. Her sene bütün dünyada insan 
haklarını çiğneyen, Mesihçilere baskı yapan 
devletleri, dereceye göre not veriyor. Yüz puan 
en ağır baskı demektir. Orta Asya devletleri de 
dünyanın en korkunç 50 devlet arasında yer 
alıyorlar. Afganistan gene, Kuzey Kore'den sonra 
dünyada ikinci sıradadır. 


