
Peygamber ülkesi kralının serveti 

 

  

Suudi Arabistan'ın müteveffa 5. Kralı Fahd Bin Abdül Aziz 

 

Fahd Bin Abdül Aziz, Suudi Arabistanın 5. kralı. Babası İbni Suud, Suudi Krallığının kurucusu ve ilk kralı. 

Fahd ise bu kurucu kralın 37 çocuğundan birisi.  Kendisinden önce 3 kardeşi daha krallık yapmış. 

1 Ağustos 2005 yılında 83 yaşına vefat etmiş. İslam dünyasının bu en zengin ülkesinin kralının 

ölümünden sonra arkasında  bıraktığı  servet, ölümünü takip eden günlerde tüm dünya medyasında 

dillere düşmüş ve listelenmiş. 

Bakalım şu mirasa: 

== Riyad ve Cidde'de 5 milyar dolayında iki saray 

== 32 milyar dolar nakit para 

== Fransız Riviyerasında bir şato 

== Boeing 747 tipi bir uçak 

== Cadillac marka onlarca araba 

== İspanya'nın Marbella kasabasında 250 dönüm alanda yaptırdığı bir saray 

Bu sarayda; 

--  800 kişilik bir hizmet ekibi çalışıyor, şoförlere 5 bin, diğer hizmeyçilere 3 bin dolar aylık ücret 

ödeniyormuş. 

--  Sarayın hizmeti için 4 uçak, 600 Mercedes otomobil, 50 Limuzin alınmış. 

--  Seçkin otellerde 300 oda ve aylığı 180 bin Euro'luk villalar kiralanmış. 

Devam ediyoruz: 



Kral, her yıl, 100 milyon dolar değerindeki el-Diriyah yatı ile Fransız kıyılarını dolaşırmış. 1987 yılında 

 Monaco kumarhanelerinde 6 milyon dolar kaybederek medyanın gündemine otırmuş. 3 karısı ve 8 

oğlu varmış. Kızlarının sayısı bilinmiyor - Veya önemsenmediği için basına bilgi verilmiyor - 

Bu anlattıklarım yalnızce bu krala ait servet. Kendisinden önce krallık yapan 3 kardeşi ve kendisinden 

sonraki Kral Abdullah'ın'da bu veya buna yakın servetleri olduğu veya olableceği düşünülürse, bu 

ailenin kendi ülkelerinden ziyade kendilerinin ve ailesi fertleri için çalıştğı anlaşılıyor. 

Bu örnekle de ayrıca en geri ve yoksul ülkelerinin çoğunluğunun  Müslüman ülkelerden olmasının 

arkasındaki gerçek ortaya çıkyor. 

İslamın doğduğu topraklara bu zenginlik yakışır değil mi ? 

Evet yakışır, ama servetin bu şekilde değerlendirilmesi ve kamu gelirlerinin kişisel servete 

dönüştürülmesi hiç yakışmıyor. 

Tüm dünyada, özellikle sefaletin  değiştirilemez bir kader olarak yerleştiği,  çoğunluğu Müslüman olan 

ülkelerde her yıl açlıktan milyonlarca çocuğun açlıktan öldüğü bir ortamda, israfın bir zulüm olarak 

kurallaştığı bir dinin mensupları ülkelerin devlet adamlarının bu '' paylaşmazlığı, israfı, bencilliği, 

ahlak zaafı  '' HİÇ YAKIŞMIYOR: 

Not: Bu yazıdaki bilgiler, Prof.Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün '' Kur'an'ın Yarattığı Mucize Devrimler '' isimli 

eserinden alınmıştır. 

 


