
Ramazan 2022 - gün 25

Devlet:   Katar  

Bugün dünyanın en zengin devleti için dua etmek istiyoruz. Ve biliyoruz ki, zenginlerin 
Allahın krallığına girmesi, bir devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zordur (Matta 
19:23-26). 

Basra Körfezi, yani İran ile Suudi Arabistan'ın arasındaki deniz parçası, dünya ekonomisi 
için son derece önemli, çünkü Ortadoğu'nun bütün petrol ve gaz ticareti oradan geçiyor. 
Katar da, Basra Körfezi'nin içinde 190 km uzanan bir yarımadadır. Başkenti ve tek önemli 
şehir Doha'dır. 

Katar 1971 yılında İngiltere'den bağımsız kaldı ve ayrı bir devlet oldu. O zamanlarda 
bütün Arabistan'ın en geri kalmış ve fakir devleti idi. Tek bir gelir kaynağı vardı: dalgıçlar
denizden inciler (sedef boncukları) toplardı. 
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genel bilgiler:

          Nüfus:       3 milyon

          Yer:       11.610 km2

- TR'nin 1,5%
- BG'ın 10%

          Halklar: 40% Arap
36% Hint+Pak.
10% İranlı
14% başka

          Dinler: 65% müslüman
15% hinduist
15% hristiyan
  3% budist
  2% başka

Zengin Arapların en sevdiği spor:
deve yarışmaları

Eski ve yeni Katar: 'dhov' denilen 
yelkenler ve modern gökdelenler



1850'lerden beri bütün politik güç Al-Tani ailesinde bulunuyor. Katar'ı bir emirlik gibi 
yönetiyorlar. İlk defa 1999'da seçimler yapıldı. Devletin yasaları hem müslüman şeriata 
dayanıyor, hem de Avrupa kanunlarına. Katar, başka Arap devletleriyle karşılaştırıl-
dığında, daha sakin bir yerdir ve politik karışıklıklar, hele iç savaşlar yok.

Petrolün paraları Katar'a akmaya başlayınca devlet çok kısa zaman içinde zengin oldu. O 
da Doha'nın görüntüsünü tamamen değiştiren kocaman gökdelenlerle belli edildi. Ama o 
zenginliği yaratan hepsi yabancıdır. Katar'ın asıl yerliler, kendi devletinde küçücük bir 
azınlık oldu (sadece 12%). 

Geri kalanlar hem başka Arap devletlerden, hem de Hindistan, Pakistan, Filipinler gibi 
Asya devletlerinden gelen işçilerdir. Onları tam bir köle gibi çalıştırıyorlar: güne 17 saat 
kadar, haftada 7 gün. Kimseye şikayet de edemiyorlar, çünkü firmalar işçilerin 
pasportlarına el koyuyorlar ve kendi memleketlerine dönemiyorlar.

Gündemde bir örnek: 2022'nin sonunda Katar'da futbol dünya kupası oynanacak. Çölün 
ortasında bu kocaman olayın organizasyonunu, yani onlarca stadyon ve yeni hoteller, 
inşaat edebilmek için, firmalar kendi yabancı işçilerini acımasızca, köle gibi 
çalıştırıyorlar. Sadece Dünya Kupası'nın hazırlıklarında 6500 (!) işçi öldü.

Katar 80% müslümandır, ki bunların çoğu başka Arap devletlerdendir. Yerli 'Katariler' 
hepsi Sunni müslümandır, hatta islamiyetin en tutucu ve fanatik kolu olan 'Vahabi' 
grubundandırlar. 

Bütün zenginliğe ve ilk demokratik değişmelere rağmen, Katar toplunu daha da çok 
kapalıdır. Kadınlar yüzünü örtmeli ve bir erkek veli, yani 'koruyucu', olmadan sokağa 
çıkamazlar. Zina 100 kırbaçla cezalandırılır; homoseksüellik ise ölümle. 
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Müslüman olmayan yabancılar, inançlarına göre yaşayabilirler, ama toplanmak konusunda
onlara bir sürü engel koyuluyor. İmanını paylaşmak ise, çok yasaktır ve Mesihi 
paylaştıkları için binlerce yabancı yurtdışı edildi. 

Herşeye rağmen son yıllarda Mesihçilerin durumu az da olsa iyileşti. Hatta hükümet 
kiliselere toplantı yerlerini inşaat etmek için toprak almalarına izin vermiştir.

Asıl Katariler gururlu ve yabancılara tepeden bakan insanlardır. Onların arasında bir tane 
topluluk bile yok, ancak orada burada bir avuç mesihçi biliniyor. 

Dua edelim: 

• Rab yerli Katarilerin gururunu kırsın. İçlerindeki boşluğunu para ve anlamsız 
eğlencelerle örtmeye çalışıyorlar. Rab onların ruhsal gözlerini açsın, Allahın 
önünde ne kadar yoksul olduklarını anlasınlar.

• Katar'da çalışan yabancı imanlılar için dua edelim: o ağır şartlar altında gene de 
kendi iyi davranışlarıyla İsa Mesih için birer şahit olsunlar.

• İmanlı mesihçi futbol severler 2022 Dünya Kupasında yerlilere şahitlik yapmaya 
fırsat bulsunlar.

• Asıl Katarilerin arasında tövbe edip İsa'ya iman eden kişiler çıksın, Doha'da yerli ve
köklü bir topluluk meydana gelsin.
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Doğancılık - yırtıcı kuşları yetiştirmek 
bugüne kadar zengin Arapların hobisidir.

Katar'ın kadın basketbolcu takımı


