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devlet:  Yemen

Eski Romalılar Arabistan'ı 3 parçaya bölerdiler: en kuzeyde, Filistin'e yakın bölgeye 
'Arabia Petraea' derdiler. Arabistan'ın orta tarafı, yani bugünkü Suudi Arabistan, 'Arabia 
Deserta' idi; o da boş Arabistan demektir, çünkü hemen hemen kimse orada yaşamazdı. 
Ama Arabistan'ın en güney tarafı (bugünkü Yemen ve Oman) 'Arabia Felix' idi: mutlu, 
kısmetli, bereketli Arabistan. En eski zamanlardan beri Yemen, Etyopya ve bütün Afrika 
ile ticaret yapıp zengin krallıklar kurdu. 

Kutsal Kitap'ta Yemen, Süleyman'ı
ziyaret eden Şeba kraliçesinin
memleketi idi. 

Daha sonra Kızıldeniz kıyısında bir
limana sahip olan Muha kasabası ünlü
oldu: Avrupalılar onun adını Mokka gibi
söylerdiler. Oradan bütün dünyaya
Mokka kahvesi gönderilirdi. Evet, her
gün içtiğimiz kahveyi Yemen'e
borçluyuz !
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Temel bilgiler

Yer:   555.000 km2
  = TR'nin 60%
     BG'nın 5 katı

Nüfus: 31 milyon 

Resmi dil: Arapça

Din: 55% Sunni müslüman
44% Şii müslüman

Şehirler:  

          San'a 3.000.000
          Aden 1.000.000
          Taiz 800.000
          El-Hudeyde 700.000



19. yüzyılda İngilizler ve Osmanlılar Yemen'i 
aralarında böldüler ve 1991'e kadar Yemen, 
Almanya ve Kore gibi, bölünmüş bir devlet idi. 
Kuzey Yemen (portakal, başkent: San'a) Arap 
milliyetçilik ideolojisine bağlıydı. Güney Yemen 
(mavi, başkent: Aden) ise, Sovyetlerin 
kontrolunda komunist bir rejim tarafından 
yönetilirdi.

1991'de Yemen birleşti ve 2011'e kadar 
Muhammed Salih başbakan idi. Ondan sonra bütün arap devletlerinde olduğu gibi, 
Yemen'de de 'Arap Bahar' protestoları başladı. Salih indirildi ve Mansur Hadi yeni 
başbakan oldu. Ama herkes onu kabul etmedi ve 2014'ten beri Yemen'de korkunç bir iç 
savaş devam ediyor.  

Kuzey bölgede Huti denilen bir halk grubu yaşıyor. Onlar silahlanıp ayaklandılar. Yemen'in
doğusunda da azınlıklar hükümete karşı gidiyorlar. Ayrıca El-Kayde ve İŞİD de şeriatı 
getirip Yemen'i bir müslüman devletine dönüştürmeye çalışıyorlar.

Ama bu çatışmalar sadece Yemenli bir iç savaşı değildir; başka devletle de karışıp savaşı 
sürdürüyorlar: Suudi Arabistan ve onlarla beraber, Amerika, İngiltere ve Fransa gibi batılı
devletler Hutileri bombalıyorlar. Suudi Arabistan'ın başdüşmanı İran ise Hutileri 
destekliyor, çünkü onlar da Şiidirler. 
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Savaşın sonucu olarak, Yemen'de büyük bir kıtlık yaşanıyor: en azında 17 milyon kişi 
günden güne açlık çekiyor. Savaş aynı zaman su ve kanalizasyon sistemini yok etti. Su 
kaynakları gittikçe azalıyor, sonuç olarak sular gittkçe daha tuzlu ve içilmez oluyor. 
Tahminlere göre, 2030 yılına kadar başkent San'a üç milyon insanları ile birlikte tamamen
susuz kalacak. 

Susuzluk durumu bulaşıcı hastalıklara
sebep oldu: modern tarihin en büyük
kolera epidemisi sebep oldu. Bir
milyondan fazla kişi hastalandı ve
onbinlerce öldü.

Halkın 2/3'si, yani 20 milyon kişi, dış devletlerden yardımlara muhtaçtır. Ama yardım 
projeleri de savaşın bir parçası oldu. Suudi Arabistan Yemen'in bütün yollarını ve 
limanlarını bloke ediyor, öyle ki yardımlar kişilere ulaşmasın. 

Sonuç olarak şimdiye yaklaşık 150.000 kişi
öldü, 4 milyon kişi evsiz kaldı, 16 milyon kişi
yeterince yiyecek bulamıyor, 5 milyon kişi de
ölmek üzere... ve savaşın sonu hiç
gözükmüyor. 
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Yemen'de yaşanan olaylar bugünlerde dünyada en büyük felakettir, fakat medyalar ona 
hemen hemen hiç yer vermiyor. Mesihçiler de Suriye ve şimdi Ukrayna savaşları için 
heyecanlanıp az da olsa dua ettiler, oysa Yemen kimsenin umurunda değil.

Yemen bütün dünyada en geri kalmış devletlerin arasındadır. Çocuk evliliği, kadın 
ticareti, kadın sünneti ve kölelik hala çok yaygındır. Karakollarda ve hapishanelerde 
işkence normaldır. Toplum hala çok kapalı, kadın hakları diye bir şey yok.

Yemen'de Mesihin haberini yaymak, elbette yasaktır ve buna rağmen müjdeleyenleri 
ölüm cezası bekliyor. Eskiden birkaç bin yabancı imanlı vardı, ama savaşın başlamasından
sonra çoğu memleketlerine döndüler. Geri kalanlar hepsi islamiyetten gelen kişilerdir. 
Yakalanırsalar, kendi cinsinden kovulup acımasızca öldürülüyorlar.

O kadar kapalı ve fanatik bir devlette müjdenin yayılması için hiç şans var mı? Herşeye 
rağmen Yemenli imanlılar toplanmak için fırsat buluyorlar: gerek internette sosyal 
medyalar aracılığıyla, gerek saklı kaçak toplantılarla. Yemen'deki gizli, kaçak kilise 
gittikçe büyüyor. Her gün Rab onlara yeni kişiler katıyor.

Dua edelim:

• Bütün dünyada Mesihçiler Yemen'deki korkunç durumu için dua etsinler, yardımda 
bulunsunlar. 

• Yemen'deki o anlamsız iç savaş dursun. Daha fazla gereksiz ölümler olmasın.

• Son 20 sene içinde yaşanan olaylar Yemen halkına, islamiyetin ne kadar umutsuz 
ve şiddet dolu bir sistem olduğunu göstersin. Ondan dönüp Mesih'te sonsuz yaşama
kavuşsunlar. 

• Rab özellikle Yemen'deki imanlı kardeşlerimizi korusun ve aynı zaman onlara 
cesaret versin.
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