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Allah’ýn insan sûretinde olduðunu,
yüzü dýþýnda her organýnýn
yok olacaðýný ileri süren
ve kýyameti inkâr eden
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Kýzýldeniz’e ve Hint Okyanusu’nun Aden
körfezine kýyýsý olan Yemen kuzeyden Su-
udi Arabistan, doðudan Uman ile komþu-
dur. Bâbülmendep Boðazý ile Afrika kýta-
sýndan ayrýlýr. Resmî adý el-Cumhûriyye-
tü’l-Yemeniyye, yüzölçümü 536.869 km²,
nüfusu 24.200.000 (2012), baþþehri San‘a
(2.300.000), diðer önemli þehirleri Aden
(738.000), Taiz (592.000), Hudeyde (495.000),
Ýb (330.000) ve Mükellâ’dýr (222.000).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Yemen, yapýsal olarak sert bir temel
üzerine oturmuþ olmakla beraber tekto-
nik hareketler bakýmýndan tamamen sa-
kin bir bölge deðildir. Eski temel arazi yer
yer yüzeyde de görülür, ancak çoðu ke-
simde yaþça daha yeni tabakalarla örtü-
lüdür. Bu örtü arazisi genelde ikinci ve
üçüncü zaman tortullarý ile (rüsûbî kaya-
lar) eski ve yeni lavlardan oluþur. Batýdaki
yüksek kesimlerde San‘a ve Taiz arasýnda
riyolit, andezit, trakit, ignimbirit ve bazalt-
lardan meydana gelen volkanik örtünün
kalýnlýðý 500 m. ile 3000 m. arasýnda deði-

þir. Volkanik püskürmeler Yemen adala-
rýnda günümüzde de aralýklarla etkisini
sürdürmektedir. Yemen doðal özellikleri
bakýmýndan kýyýlardan iç kesimlere doðru
sýralanan birbirinden farklý bölgelere ay-
rýlýr. Bunlar Kýzýldeniz kýyýsýnda Tihâme adý
verilen kýyý ovasý, Aden körfezi kýyýsýndaki
dar kýyý ovasý, bunun gerisinde yer alan pla-
tolar, merkezî daðlýk sahalar, kuzeydoðu-
daki çöl sahasý ve adalardýr. Tihâme, batý-
da Kýzýldeniz kýyýsý boyunca kuzey-güney
yönünde geniþliði 8-65 km. arasýnda de-
ðiþen ve yer yer kýyý kumullarý ile kesinti-
ye uðrayan yarý çöl özelliðinde düzlükler-
den meydana gelir. Sýcak, kurak, fakat ba-
ðýl nemi yüksek olan bu kesimde liman
þehri Hudeyde yer alýr. Aden’den doðuya
doðru küçük balýkçý yerleþmeleri ve Mü-
kellâ’nýn bulunduðu Aden körfezi kýyýsý az
verimli bir ova görünümündedir. Kýyý ova-
sýnýn gerisinde yükselen Yemen platosu
(500-1200 m.) özellikle batý kesiminde en-
gebeli bir görünüm arzeder ve Kýzýldeniz’e
doðru yönelen akarsularýn vadileri tarafýn-
dan yer yer derin biçimde yarýlýr. Doðuda
Uman sýnýrýna doðru Hadramut bölgesin-
de eski temel üzerinde yayýlan lav örtüsü-
nün maskelediði plato sahalarýný, Hint Ok-
yanusu’na ulaþan periyodik akýþlý akarsular
derin vadilerle parçalara ayýrýr. Yemen’in
merkezî daðlýk alanlarýnýn batýsýnda ülke-
nin en yüksek daðý olan Hadûr Þuayb (3750
m.) bulunur (bk. HADÛR). Bu kesimde ka-
demeli þekilde alçalan yamaçlar, vadi ta-
banlarý tarým ve yerleþmeye en uygun yer-
lerdir. Nitekim volkanik arazinin geniþ yer
kapladýðý Taiz ve Ýb çevreleri tarým ürünle-
rinin çeþitliliðinin arttýðý alanlardýr. Mer-
kezî daðlýk kütlenin doðu kesiminde dün-
yanýn en yüksek rakýmlý baþþehirlerinden
olan San‘a (2200 m.) bulunur. San‘a çev-
resi nisbeten daha az yaðýþ alýr ve ülkede
su kýtlýðýnýn en fazla hissedildiði yerler ara-

larý, verimli hurma aðaçlarý ve bahçelerin-
den söz eder (Sefernâme, s. 127). 732’de
(1332) Yemâme’ye gelen Ýbn Battûta da
sularý ve bahçeleriyle tanýnan bir yerleþim
yeri olan Hacr’in Yemâme’nin merkezi ol-
duðunu, halkýn çoðunluðunun öteden be-
ri burada oturan Benî Hanîfe’ye mensup
bulunduðunu kaydeder (er-Ri¼le, II, 153).
XVII. yüzyýlda eski Hacr þehrinin kalýntýla-
rý üzerine Riyad kuruldu, burasý giderek
önemli bir yerleþim merkezi haline geldi.
XVIII. yüzyýlýn sonlarýnda Yemâme’de Veh-
hâbîlik yayýldý ve bölge Suûdî hânedanýnýn
hâkimiyetine girdi. Yemâme, doðudan ge-
len hac kafilelerinin Necid bölgesinden ge-
çerken kullandýklarý yol üzerindeydi. Bu-
raya uðrayan hac kafileleri, Yemâme (Ak-
rabâ) savaþýnda þehid düþen Hz. Ömer’in
kardeþi Zeyd’in XVIII. yüzyýlýn ortalarýna ka-
dar ayakta duran türbesini ziyaret eder-
di. XIX. yüzyýlda Yemâme, IV. (X.) yüzyýl-
da az nüfusa sahip olan küçük Harc böl-
gesinin 6000 nüfuslu bir kasabasý duru-
mundaydý. Günümüzde Riyad bölgesinin
Harc muhafazasýna baðlý bir yerleþim biri-
mi olup Riyad’ýn 70 km. güneydoðusunda
Riyad-Zehrân tren yolu üzerindedir. 1980’-
de yaklaþýk 50.000 olan nüfusu 2009 yýlýn-
da 70.000 civarýnda tahmin edilmektedir.
H. F. Wüstenfeld Bahrein und Jemama
adýyla bir eser kaleme almýþtýr (Göttingen
1874).
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Yemen dünyada nüfusu en hýzlý artan
ülkeler arasýndadýr. 1950’de 4.316.000
olan her iki Yemen’in nüfusu 1990’daki bir-
leþmede Kuzey Yemen 7.161.000, Güney
Yemen 2.586.000 olmak üzere toplam
9.747.000, 1994 sayýmýnda 14.588.000,
2004’te 19.720.000 idi. Yemen’de nüfus
artýþ oraný 2005-2010 arasý dönemde %
2,86 olmuþtur. Nüfusun büyük bölümü
(% 68) kýrsal alanda yaþar ve nüfus yo-
ðunluðu bakýmýndan kilometrekareye kýrk
altý kiþi düþer. Yemen nüfusunu daha çok
Araplar teþkil eder. Ayrýca küçük topluluk-
lar halinde Hintliler, Pakistanlýlar, Somalili-
ler vardýr. Nüfusun tamamýna yakýný müs-
lümandýr. Müslümanlarýn % 70’ini Sünnî-
ler (Þâfiî mezhebi), % 30’unu Þiîler (Zeydî,
az sayýda Ýsmâilî) oluþturur. Ülkedeki ya-
hudilerin büyük çoðunluðu 1950’den son-
ra Ýsrail’e göç etmiþtir. Ülke dýþýnda çalýþ-
maya giden ve sayýlarý 1 milyonu aþan Ye-
menliler gönderdikleri dövizlerle ekono-
miye önemli katký saðlar. Yemen ayný za-
manda Afrika ülkelerinden, özellikle Soma-
li ve Etiyopya’dan göç alýr. Birleþmiþ Mil-
letler’in 2000 yýlýna ait raporuna göre bir
yýlda Afrika ülkelerinden Yemen’e 50.000
göçmen gelmiþtir.

Ülke topraklarýnýn ancak % 3’ü tarýma
elveriþlidir; buna raðmen ekonomide ta-
rým önemli yer tutar ve millî gelirin % 15’i-
ni oluþturur, iþ gücünün yarýdan fazlasýný
istihdam eder ve nüfusun üçte ikisi geçi-
mini tarýmdan saðlar. Ülkenin batý ve iç ke-
simlerindeki yüksek plato sahasý önemli
tarým alanlarýný bünyesinde toplar. Baþlý-
ca tarým ürünleri tahýllar, kahve, kat, mey-
veler, sebzeler, hurma ve pamuktur. Ayrý-
ca kümes hayvancýlýðý, koyun, keçi, sýðýr ve
deve yetiþtiriciliðiyle balýkçýlýk halkýn baþ-
lýca geçim kaynaklarýdýr. 1970’li yýllara ka-
dar hububat üretimi ülke ihtiyacýný karþý-
larken 1980’li yýllardan itibaren daha faz-
la gelir getiren meyve, sebze ve kat üre-
timine doðru bir eðilim meydana gelmiþ-
tir. 2000’li yýllarda hýzla artan nüfusun da
etkisiyle ülkede 3-3,5 milyon ton hububat
ithalâtý yapýlmýþtýr. Dünyada su konusun-
da en fakir ilk on ülke arasýnda yer alan
Yemen’de yer altý ve yer üstü su kaynakla-
rýnýn yaklaþýk yarýsý boyu 1,5 m. ile 20 m.
arasýnda deðiþen kat bitkisinin sulama-
sýnda kullanýlmaktadýr. Nüfusun yarýdan
fazlasýnýn kullandýðý kat bitkisinin yaprak-
larý aðýzda çiðnenmekte ve uyuþturucu et-
kisi yapmaktadýr. Her geçen yýl üretimi ve
kullanýmý artan kat Yemen’i bir felâkete
doðru sürüklemektedir.

Yemen’de sanayi fazla geliþmemiþtir.
Petrol rafinerileri, sývýlaþtýrýlmýþ doðal gaz

santrali, küçük ölçekli gýda, alüminyum
ve tekstil imalâtý ve gemi onarýmý baþlýca
sanayi faaliyetleridir. Çin, Hindistan, Birle-
þik Arap Emirlikleri en fazla ticaret yapý-
lan ülkelerdir. Yemen’in ekonomisi büyük
ölçüde petrol üretimine baðlýdýr. Me’rib ve
Mesîle bölgelerinden çýkarýlan ham pet-
rol Me’rib, Aden, Mükellâ ve Re’süîsâ’daki
rafinerilere boru hatlarý ile taþýnýr. Ancak
petrol rezervleri hýzla azalmaktadýr, bu da
petrol ihracatýný olumsuz etkileyecektir. Bu-
na karþýlýk Yemen’de 1993 yýlýnda Me’rib’in
73 km. doðusunda Safer bölgesinde bulu-
nan doðal gaz rezervleri gelecek için ümit
vericidir. Ülkede ilk likit doðal gaz santra-
linde (LNG) Ekim 2009’da üretime baþlan-
mýþtýr. Yemen’in diðer yer altý kaynaklarý
az miktarda kömür, kaya tuzu, mermer,
altýn, nikel ve bakýrdýr. Ülkenin baþlýca ih-
raç ürünleri ham petrol, kahve, sývýlaþtý-
rýlmýþ doðal gaz ve konserve balýk, ithal
edilen ürünler ise tahýl, gýda ürünleri, can-
lý hayvan, makine ve ekipmanlarý ile çeþit-
li kimyasallardýr. Yemen tarihî ve kültürel
zenginliði, doðal güzellikleriyle üstün tu-
rizm potansiyeline sahip olmasýna raðmen
uzun yýllar süren iç savaþ, terör ve siyasî
kargaþalar yüzünden turizm önemli bir
geliþme kaydetmemiþtir.
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II. TARÝH

Osmanlýlar’a Kadar. Antik Grek ve Ro-
malý coðrafyacýlar tarafýndan Arabia Felix
(mesut Arabistan) diye adlandýrýlan Yemen,
genel olarak Mekke’yi dünyanýn merkezi
kabul eden Ýslâm coðrafyacýlarýna göre do-
ðuya doðru dönüldüðünde Kâbe’nin gü-

sýndadýr. Suudi Arabistan’daki Rub‘ulhâlî
çölünün uzantýsýný teþkil eden, doðu ve ku-
zeydoðuda ülkenin yaklaþýk yarýsýný kap-
layan çöl sahasýnýn yükseltisi 1000 metre-
nin altýndadýr. Burasý hemen hemen hiç
yaðýþ almayan, göçebe bedevî çobanlarýn
dýþýnda yerleþik nüfusun fazla olmadýðý ül-
kenin en tenha kesimlerinden biridir.

Ülkede iklim enlem etkisiyle genelde sý-
caktýr. Ancak yükseltiye baðlý olarak sýcak-
lýk daðýlýþýnda farklýlýklar görülür. Baþþe-
hir San‘a’da haziranda en yüksek aylýk or-
talamasý 31 C°, en düþük sýcaklýk ise ara-
lýkta 24 C°’dir. Kýyýdaki Aden’de en yük-
sek sýcaklýk haziranda 37 C°, en düþük sý-
caklýk ocakta 27 C°’dir. Yemen’de yaðýþlar
genelde, batýda marttan mayýsa kadar
hüküm süren Kýzýldeniz üzerindeki hava
akýmlarý ile güneyden kuzeye doðru þubat-
eylül arasýnda geliþen musonlarýn etkisi
altýndadýr. Yýllýk ortalama yaðýþ miktarý ký-
yý düzlüklerinde (Tihâme) 120-130 mm.,
yüksek daðlýk alanlarda 520-760 mm. ara-
sýnda deðiþir. San‘a’da yýllýk ortalama ya-
ðýþ 200 mm. civarýndadýr. Ancak bazý yýl-
lar 150 milimetreye kadar düþerken bazý
yýllarda 500-600 milimetreye ulaþtýðý gö-
rülür. Yaðýþlar þubattan aðustos ayýna ka-
dar etkilidir. Yemen’de ormanlar ülke yü-
zölçümünün ancak % 4’ünü kaplar. Kýyý ke-
siminde yer yer çalýlarla birlikte görülen
step formasyonu, dað eteklerinde özellik-
le ülkenin batý kesiminde yerini kurakçýl
orman topluluklarýna býrakýr. Bu orman
topluluklarýnýn baþlýca türlerini akasya, ar-
dýç, hurma, incir, þiþe aðacý ve baobap aða-
cý oluþturur. Sular coðrafyasý açýsýndan ül-
kenin dikkat çeken özelliði sürekli akarsu-
larýn bulunmayýþýdýr.
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