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halk:  Ahdamlar (Yemen)

Bugün Yemen için dua etmeye devam edeceğiz. Bu unutulmuş, ama Rabbin gözünde çok 
değerli olan devlet için daha fazla dua edelim. Yemen'in genel durumu için dünkü konuyu
okuyun. 

Yemen'deki yaşam şartları zaten dayanılmz kadar ağırdır. Ama Yemen halkının en hor 
görülmüş kısmı olan Ahdamlar için hayatta kalmak günden güne sürülen ve gittikçe 
zorlaşan bir savaştır. '  

'Kadem' arapça hizmetçi demektir, 'ahdem' 
de hizmetçiler, yani köleler. 'Köle' sözü 
duyunca, aklımıza Amerikalıların siyah tenli
köleleri geliyor. Halbuki kölelerin en büyük 
payı, Arap tüccarların elinden geçerek, 
Osmanlı İmperatorluğunda satılırdı. 
İslamiyetin 'Kutsal' kasabası olan Mekke de 
60 sene önceye kadar bütün dünyada  en 
büyük köle pazarına sahipti. Bazı hesaplara 
göre, Araplar köle ticaretinde tarih boyunca
140 milyon siyah Afrikalı öldürdüler. 

Bir zamanlar Yemen'de yaşayan kölelerin torunları da, bugüne kadar 'ikinci sınıf vatandaş'
gibi yaşıyorlar. Eskiden onlara 'Ahdam' (hizmetçi, köle) denilirken, bugünlerde daha fazla
'Muhamaşin' diyorlar: “kenarda kalmış olanlar” (aynı nasıl eskiden 'Çingene' denilen halka
şimdi 'Roma' diyorlar). 

Ahdamlar, Sana'a veya Taiz gibi Yemen'in büyük şehirlerin kenarında kırık dökük 
mahallelerde yaşıyorlar. Çoğu kişi sokakta ya da tenekeden yapılan külübelerde susuz, 
kanalizasyonsuz ve elektriksiz bir hayat sürdürüyorlar. Çoğu gündelik işçilerdir yada 
çöpleri karıştırıp satabilecekleri en ufak kırıntılar arıyorlar. Birçok kadın da bedenlerini 
satıp fahişelik yapıyorlar. 
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YEMEN (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

Mekke'de bir köle pazarı



Tabii ki, bu şartlar altında insanın bedeni zarar görüyor ve bulaşıcı hastalıklara daha 
fazla kurban gidiyorlar. Mesela, son iki yıl içinde Ahdamlar Kovid hastalığından çok daha 
fazla hastalanıp öldüler. Yeni doğan bebeklerin ve küçük çocukların arasındaki ölüm oranı
da aşırı yüksektir. Bu korkunç şartların altında Ahdamlar birçok gereksiz ve genetik 
hastalıklardan çekiyorlar.

Yemen'deki Ahdamların sayısını kimse hesaplayamaz, ama 2,5 ile 3,5 milyon arasında 
tahmin ediliyor. Konuştukları dil bile farklıdır: Arapça, Amharca (Etyopyaca) ve Somalice 
bir karışımıdır. Arap Yemenliler tarafından her konuda dışlanıyorlar, çok fazla ayrımcılık 
görüyorlar. Yemen'de bir arapça atasöz onu çok güzel dile getiriyor: “Bir köpek senin 
çanağına değerse, onu yıka kullan. Ama bir Ahdam değerse, onu kır çöpe at.” Araplar 
Ahdamları kirli, murdar sayıyorlar, “onlardan iyi müslüman çıkmaz” diye düşünüyorlar. 
Ahdam kadınları, Araplar gibi, kara başörtü takmazlar, çok renkli ve geniş elbiseler 
giyerler. O yüzden Araplar onlara 'yolsuz' gözüyle bakıyorlar.

Dua edelim:

• Ahdamlarla ilgilenen, onların problemlerini çözmeye çalışan kişiler çıksın. 
Ahdamların ev, iş, sağlık gibi temel ihtiyaçları karşılansın.

• Ahdamların dilinde uygun İncil tercümesi yok, var olan Arapça tercümesi yeterli 
değildir. Dua edelim, bu halkın anlayabilecekleri bir dilde İncil çevirilsin.

• İç savaş ve bütün müslüman baskılara rağmen Ahdamlara müjde getirilsin.
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