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bölge:  Kuzey Kafkas

Rusya'nın Özerk Cumhuriyetleri (Kuzey Kafkas)

toprak: nüfus: başkent: müslüman:

1 Dağıstan 50.270 km2  3,1 milyon  Mahaçkale 83%

2 Çeçenistan 17.500 km2   1,4 milyon  Grozni 95%

3 İnguşetia 3.120 km2   0,5 milyon  Magas 70%

4 Kuzey Osetya 8.000 km2   0,7 milyon  Vladikavkaz 15%

5 Kabardey-Balkar 12.500 km2  0,9 milyon  Nalçik 70%

6 Karaçay-Çerkesya 14.280 km2  0,5 milyon  Çerkesk 60%

7 Adıgey 7.800 km2  0,5 milyon  Maykop 12%

Gürcistan'ın Özerk Cumhuriyetleri (Güney Kafkas)

1 Güney Osetya 3.900 km2  60.000  Tşinvali   1%

2 Abhazya 8.430 km2   245.000  Sohum 16%

3 Acara 2.900 km2   350.000  Batum 25%
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Kafkas Dağları Avrupa'nın en yüksekleridir (Elbruz Dağı 5.642 m). Onun kuzey tarafı 
tamamen Rusya'ya aittir. Güney tarafını ise Gürcistan, Ermenistan ve Azerbeycan 
aralarında paylaşıyorlar. Bugün Kuzey Kafkas bölgesi için dua etmek istiyoruz:

Karadeniz ile Hazar Gölü'nün 
arasında yaklaşık 7 milyon 
insan yaşıyor. Ama onlar tek 
bir halk değiller, 45 farklı dil 
konuşuyor ! Dünyanın hiç bir 
yerinde bu kadar farklı 
halklar dar bir yerde bir 
arada yaşamıyorlar. 

Kuzey Kafkas bölgesinde en büyük
müslüman haklar şunlardır:

• Çeçenler  2,00 milyon
• Avarlar  1,50 milyon
• Lezgiler  1,20 milyon
• Kabardeyler  0,60 milyon
• Kumuklar  0,45 milyon
• İnguşlar  0,35 milyon
• Balkarlar  0,13 milyon

En büyük müslüman halk ise Çerkeslerdir, oysa bugünlerde ancak küçük bir grup Çerkes 
Kafkaslarda kaldı. 1860-64 arasında Rus ordusu onları zorla sürgün etti, bir milyondan 
fazla kişi öldü. Çerkesler bütün Osmanlı İmperatorluğuna dağıldı. Türkiye'de “Ben aslında
Çerkes'im” diyenlere çok rastlanır.

Fanatik müslümanlar Kafkas'daki halkları Ruslara karşı ayaklandırmaya çalışıyorlar. En 
meşhur örnek Çeçenlerdir. Rus-Çeçen savaşı 1994-2017 yılları arasında sürdü. Son yıllarda
dünyanın neresinde fanatik müslümanlar savaştıysa, aralarına Çeçenleri bulmak kolaydır.

Suriye ve Afganistan'da müslüman Çeçen savaşçılar
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Fakat Kuzey Kafkas'da yaşayan müslümanların çoğu fanatik değildir. 70 yıllık komunist ve 
ateist rejimin altında insanların çoğu artık materyalist oldu. Gündelik problemleri daha 
ağır basıyor. Bütün bölge geri kalmıştır. Bütün Rusya'nın en fakir parçası Dağıstan'dır. 

Müslüman devletler Kafkas devletlerinde sadece terorizm değil, aynı zaman camilerin 
kurulması için milyonlarca dolar yolluyorlar. Gene de müjdenin yayılması için açık kapılar
var. Tabii ki, müjdeyi yayan mesihçiler, müslümanların kültürüne ve düşünce tarzına 
anlayış göstermeli. 

Dua edelim:

• Protestan kiliselerin çoğunda daha fazla Rus var. Dua edelim, müslüman 
komşularına Baba Allahın gözleriyle baksınlar, yüreklerinde müjdeyi sevgi ve 
anlayışla yaymak için istek doğsun.

• Kafkas'ta yaşayan müslümanlar arasında çok büyük korku var: erkeklerde 'şerifini 
kaybetmek' korkusu çok yaygındır. Kendini şerefini savunmak en büyük ihtiyaç. O 
yüzden kavgalar ve şiddet çok yaygındır. Dua edelim gururlarını kırıp 'Barış Prensi' 
olan Mesihi tanısınlar.

• Cin korkusu çok yaygındır. İslamiyet onlara güven ve cesaret veremez 
(Muhammed'in kendisine cin çarptı). Birçok ev kapılarının üzerinde ters çevirilmiş 
bir çaydanlık bulunuyor: bu, cinleri şaşırtsın, kapıyı bulamasınlar. Dua edelim, 
birçok müslüman bir sözle cinleri kovan İsa Mesih'İ tanısınlar.

• Kendi halkından dışlanmak korkusu: birçok yerde olduğu gibi, Kafkas'taki 
müslümanların hala eski sülale, cins bağlantıları çok güçlüdür. O da onların 
müjdeyi duyduktan sonra iman etmelerine engel oluyor. Dua edelim ki, bir gün 
Allahın önünde yapayalnız duracakalarını anlasınlar, Mesihi kabul etsinler.
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