Object 1

Ramazan 2022 - gün 4

halk:

Suudi Arabistan'daki Şiiler

Suudi Arabistan'ın nüfusu 35 milyondur. Onların büyük çoğunluğu Sunni mezhebindendir
(Şunni / Şii farklılığı hakkında daha fazla bilgi için 3. günün dua ihtiyaçlarını oku). Hatta,
müslümanlığın en katı, en zorbacı öğretişi olan Vehabbiliği (başka adı Selefilik)
tutuyorlar.
Oysa Arapların hepsi o mezhepten değildir. Suudi Arabistan hükümeti nüfus sayımları
yapmıyor, ama halkın 10-15%, yani 3,5 ile 5,25 milyon kişinin Şii olduğu tahmin ediliyor.
Onların çuğu Suudi Arabistan'ın doğu tarafında, Basra Körfezi'ne yakın yaşıyorlar. O da
ciddi bir problem oluşturuyor, çünkü Suudi Arabistan'ın bütün petrol kaynakları o
bölgededir. Başka, daha küçük bir grup Şiiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında, Yemen
sınırına yakın yaşıyorlar.
SUUDİ ARABİSTAN
nüfus: 35 milyon (40% yabancı işçi)
yer: 2.150.000 km2
(= 3 x TR, 20 x BG)
başkent: Riyad (9 milyon)
başka: Cidde (5 m.), Mekke (2 m.),
Medine (1,5 m.)

Şiiler, hükümetin ve Sunni coğunluğunun gözünde sapık bir öğretişe inanıyorlar, hatta
kafir ve müslüman olmayanlardan daha düşük sayılıyorlar. Şiilere de bunu
hissettiriyorlar: hiç bir bakan, bir vali, hatta hiç bir okul müdürü bir Şii değildir. Orduda
ve poliste de onlara fırsat verilmiyor; onlara sorumluluk taşıyan işleri vermezler.
Özellikle din konusunda Şiilere yasaklar koyuluyor. Şiilerin en byüyük bayramlarından biri
'Aşure' günüdür. O gün Ali'nin oğlu olan Hüseyin'in ölümü anılıyor, yas tutuluyor. Hüseyin
680 senesinde Sunni vali Yezid tarafından İrak'ın Kerbela kasabasında öldürüldü. Şiiler o
günde kendini kamçılıyorlar, bedenlerini bıçaklarla kesip kan çıkarıyorlar. Ve tabii ki,
zaten hep var olan Sunnilere karşı nefret o bayramda bütün sınırları aşıyor. O yüzden
Suudi Arabistan hükümeti birçok yerde Aşure kutlamalarını yasak ediyor.
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Şiilerin 'Aşure' günü
Birçok yerde Şiiler bu baskılara ve ayrımcılığa karşı protesto ediyorlar. Örneğin: 2016'da
Mehasin kasabasında iki Sunni adam yeleklerini dinamitle doldurup bir Şii camiye girip
kendilerini hava uçurttular: 2 ölü ve çok yaralı.
Aynı yılda gittikçe artan protestoları bastırmak için hükümet 47 kişi birden idam etti.
Onların arasında ünlü şeyh Nimr-al-Nimr de bulunuyordu. Nimr, “Eğer hükümet
haklarımızı vermezse, Şii bölgesi Suudi Arabistan'dan kopup bağımsız bir devlet olacak”
diyerek Hükümetin öfkesini üzerine çekti.
Suudi Arabistan başmüftüsü Şeyh Abdulaziz Al Şeyh, o 47 yedi kişi idam edildikten sonra
hükümetin kararını övdü: “İdamlar tutuklanan kişilere Allahın merhametidir. Böylelikle
onların daha fazla günah işlemelerini engelledi.”
Protestolar devam ederken, hükümet Şiilere daha da fazla baskı yapıyor. Şiileri,
“Başdüşmanımız İran'ın ajanlarısınız” diye suçluyor.

Suudi Arabistan'da hiç imanlı var mı ? Evet, vardır. Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri
olduğu halde, Rab bu devlette de son yılların içinde çalıştı. Artık her kasabada Mesihçiler
bulunuyor. Fakat tehlike daha da çok büyüktür. O yüzden Şiilerin arasında kaç imanlı
olduğunu tahmin bile edemeyiz.
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Dua edelim:
•

Daha fazla özgürlük için. Son yıllar içinde Prens Mohammad bin Salman birçok
konuda bazı yasakları kaldırdıysa da (kadınlar artık araba sürer, erkek bekçisi
olmadan sokağa çıkabilirler v.s.). Ama müjdeyi açıkça yaymak gene de
imkansızdır. İmana geleler de hala korku içinde yaşıyorlar.

•

Rab, Suudi Arabistan'ın Şiilerin arasında bilinen imanlılara güç, hikmet ve Kutsal
Ruh'un aydınlanmasını versin. Kendi çevrelerinde İyi haberi yaymaya fırsat ve
cesaret bulsunlar.

•

Rab İsa oradaki Şiilere de rüyalarda görünsün; o yolda İncil'in gerçek olduğunu
ispatlasın.
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