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halk:  Beluçlar (Pakistan ve İran)

İran - Afganistan - Pakistan ... herkes bu devletlerin adlarını biliyor. Ama 'İranlı', 
'Afganistanlı' veya 'Pakistanlı' diye halklar yok, her devlette onlarca değişik halklar 
yaşıyor. Bugün öyle bir halk için dua etmek istiyoruz: Beluçlar. O halk, birçok konuda 
Kürtlere benziyor: tıpkı Kürtler gibi, değişik devletlerde yaşıyorlar. Toplam 12 milyon kişi
'Beluçistan'da yaşıyor (bu tabii ki, bir devlet değil, sadece bir bölgenin adıdır). Aynı 
Kürtler gibi, Beluçların arasında da farklı lehçeler (dialekler) konuşuluyor ve birbirlerini 
ancak çok zor anlıyorlar. 

Beluçların toplumu, hala eski sistemde, yan aşiretlerden (cinsler) oluşuyor. 
Misafirperverlik, onur, şeref, namus - bugüne kadar en fazla bu değerlerie önem 
veriyorlar. Eskiden sürüleriyle göçebe, gezici bir yaşam sürerd,ler. Ama bugünlerde, 
Çingeneler gibi, köylere ve kasabalara yerleştiler ve çiftçi, çoban ya da balıkçı olarak 
çalışıyorlar. Gençler ise büyük şehirlere gidip orada iş bulmaya uğraşıyorlar.

Beluçistan çok geri kalmış bir bölgedir, o da en fazla su kıtlığına bağlıdır. Yağmur çok 
seyrek yağıyor, ama bir yağdı mı, hemen korkunç, kocaman seller oluyor.

Beluçların hepsi Sunni müslümandır, etraftaki halk Şii olsa bile ! Birçokları radikal 
müslüman ya da, Beluçistan'ın bir devlet olarak kurululması için savaşan, milliyetçi 
terörist gruplara katılıyor. Böylelikle kendi halkını daha da fazla problem yaratıyorlar.

İran ve Pakistan hükümetlerinin altında çok eziyet gördüler; yoksulluk, darlık ve acı dolu 
yıllar. Hükümetler onlara hiç ilgi göstermeyip, deprem, kuraklık veya sel gibi doğal 
afetlerde hiç yardım göndermediler. Mesela 2020'de seller yüzünden tarlaları ve 
hayvanlarının büyük çoğunluğunu kaybettiler. Bütün Güney Asya bölgesinde Beluçistan'da 
cahillik (okuyup yazamamak), bebek ölümleri ve fakirlik en yüksek derecede.

Beluçlar İran ve Pakistan'da ikinci değil, ama üçüncü sınıf vatandaşları gibi dışlanıyorlar. 
Birçokları artık bağımsız olup kendi devletinin kurulmasını istiyorlarlar. O da hükümetler 
tarafından baskıyı daha da arttırdı: yakından gözetleme, korkutmalar, işkence ve 
doğrudan kişileri kaçırıp yok etmek. Beluçların dili birçok yerde yasak ediliyor, hatta 2-3 
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BELUÇLAR
nerede yaşıyor (milyon) ?

  Pakistan       7 m.
  İran       2 m.
  Afganistan       1 m.
  B.Emirlikler    0,5 m.
  Türkmenistan 0,1 m.



kuşak sonra tamamen yok olabilir.

Beluçları müjdelemek çok zordur ve çok az yapılıyor. Şu anda bir ekip imanlı İncili 
onların diline çevirmeye çalışıyor. Ama onların işi çok zor: bir taraftan zaten Beluçların 
ancak çok azı oku yazmayı biliyor, öbür tarafta bir İncil'e sahip olmak çok tehlekelidr. O 
yüzden televizyon, radyo ve özellikle internet üzerine yaymak için materyaller 
hazırlanıyor. Beluç dilinde artık İsa film ve daha bir sürü kaynaklar vardır.

İran'ın Zahedan kasabasında, 04.03.2021 - Üç Beluç kadın özel arabayı taksi olarak 
tuttu. Şoförler de sivil giyinen 'din polisi' idi. Kadınların altınlarını soymaya kalktılar. 
Kadınlar 'imdat' bağırınca, bütün Beluç halkı arabayı durdurup ateşe verdiler. Sonra 
“İşte, Beluçistan kadınlarına yaptığınız baskıların karşılığı budur. İran'ın her tarafında 
ayaklanacağız. Hükümete ölüm !” diye bağıröaya başladılar.

İran'da yaşayan Beluçların dudurmu daha da zordur, çünkü İran'ın çoğu Şii'dir ve hükümet 
Şii olmayan azınlıklara daha fazla baskı yapıyor. İran'da yüzbinlerce kişi imana geldiği 
halde, Beluçlar'a müjde getirmeye uğraşan İran kiliseler henüz pek yok. 

Dua edelim:

• Pakistan ve İran hükümetleri kendi vatandaşları olan Beluç halkını artık eziyet 
etmekten vazgeçsinler. Rab de çatışmalarda zarar gören aileleri teselli etsin.

• İran'daki kiliseler, iş her ne kadar zor ise ve kendileri her ne kadar baskı altında 
iseler, İran'daki Beluç halkına misyoner göndersinler.

• İran'da köyden büyük şehirlere göç etmiş olan Beluçlar, orada mesihçilerle 
karşılaşsınlar, Mesih'in iyi haberini işitip imana gelsinler.

• Rab İsa, kendini Pakistan'da yaşayan Beluçlara rüya ve görüm yoluyla göstersin.
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