
 

 

Dosya No: 2 

Yemen Dosyası 

İslam Özkan – UGSAM Araştırmacısı 

Yemen’de nüfusun %99.1' ini Müslümanlar, geri kalan %0,9' luk azınlık bölümünü ise 
Yahudiler ve Hristiyanlar oluşturmaktadır. Müslüman nüfusun yaklaşık %60' ı Sünni, geri kalan 
%40 ise Zeydi’dir. 

Yemen, coğrafi konumu itibarıyla Kızıl Deniz'in Hint Okyanusu’na açıldığı kapıdır. Afrika 
boynuzu ile birlikte Bab’ül Mendeb boğazının doğu kıyısında yer almaktadır. Yeryüzünde 
denizler üzerinde seyreden malların %70 gibi büyük bir oranı Süveyş Kanalı, Kızıl Deniz ve Aden 
Körfezi'nden geçtiği düşünülürse, Aden Körfezi ve bölgenin istikrarının ne kadar önemli olduğu 
tahmin edilebilir. 

Modern Yemen’in Kısa Tarihçesi 

Ülkenin sadece yirminci yüzyılda, birleşme öncesi yaşadığı çatışmalar; 1960’larda Nasır 
taraftarlarıyla kralcılar, 1970’lerde milliyetçilerle komünistler ve 1980’lerde güneydeki çeşitli 
kesimler arasında yaşanan anlaşmazlıklar olarak sıralanabilir.  Yabancılar için Yemen’i 
anlamayı, dolayısıyla da onunla sağlıklı bir ilişki kurmayı zorlaştıran en önemli unsur, ülkenin 
çatışmalarla dolu tarihinin şekillendirdiği devlet yapısıdır. Dolayısıyla, Yemen’in günümüzde 
yaşadığı sorunların nedenleri ülkenin tarihinde aranmalıdır. Bu nedenle, 2011'deki halk 
hareketleri öncesi ülkenin içinde bulunduğu siyasî, ekonomik ve sosyal ortamın ortaya 
konulması, hem bu olayların anlaşılmasını hem de olayların izleyeceği muhtemel yolu tahm in 
etmeyi kolaylaştıracaktır.[1] 

1990'daki birleşmeye rağmen Yemen hiçbir zaman gerçek anlamda bir ulus 
olamamıştır. Geniş çöller ve engebeli bir coğrafyaya yayılan iyi silahlanmış aşiretler, merkezî 
hükümetin ülkenin başkent dışındaki bölümlerini kontrol etmesini güçleştirmektedir . 

Kuzeydeki bu geleneksel yönetim tarzı 1962'de devrilmiş, seküler ve ideoloji temelli bir 
cumhuriyetin kurulması için art arda girişimler olmuştur. Eylül 1962’de Yemen’in önde gelen 
aşiretlerinden Haşid’in şeyhi Abdullah el Ahmar’ın da desteklediği Nasır taraftarı Albay 
Abdullah El Sallal, Kuzey Yemen’de bir darbeyle İmam El Bedr’i iktidardan uzaklaştırmış ve 
Yemen Arap Cumhuriyeti’ni  ilân etmiştir. Suudi Arabistan destekli “kralcı güçler” Sana’yı son 
kez kuşattıkları 1968'deki uzlaşmalara kadar sürecek bir isyanla bu ilâna karşı çıkmışlardır. 
Suudi Arabistan, 1970 yılında Yemen Arap Cumhuriyeti’ni tanımış ve ateşkes ilân edilmiştir. İç 



 

 

savaşta ortaya çıkan bu ittifaklar değişik kombinezonlarla  günümüze kadar devam etmiş ve 
Yemen’in “parçalı yapısının” temeli olmuştur.[2] 

Kuzey Yemen’deki iç savaşın sona ermesine yakın bir tarihte, 1967 yılında, İngiliz 
mandası olan Güney Yemen bağımsız bir devlet olmuştur. Bağımsızlığını yeni kazanan devlet 
bu düşüncelerin etkisi altında kısa sürede kendini “Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti” 
olarak tanımlayarak Arap dünyasının ilk Marksist devleti olmuş ve Sovyet bloğuna yaklaşmıştır. 
1980’lerin sonuna doğru iç çatışmalarla uğraşmaya başlayan Güney Yemen, Soğuk Savaş’ın 
sona ermesi ve en önemli destekçisi Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla hem ekonomik hem de 
siyasî açıdan varlığını sürdüremez hâle gelmiş ve Kuzey Yemen’le birleşmek zorunda kalmıştır.  

 

Dini ve Mezhebi Yapı 

Şia'nın bir kolu olan Zeydilik, Yemen’de neredeyse mezheplerin ortaya çıkışından 
yaklaşık olarak 3. yüzyıldan sonra bu coğrafyada hakim karakter haline gelmiştir. Tarihte 
ülkenin baskın mezhebi yapısı Zeydilik iken süreç içerisinde yaşanan toplumsal ve mezhebi 
dönüşümler, başka siyasi ve sosyal faktörler nedeniyle Zeydiliğin giderek asimile olması 
nedeniyle çoğunluğunu  Şafiilerin oluşturduğu bir yapı süreç içerisinde ortaya çıkmıştır. 

Ancak bu yapıya rağmen mezhep meselesi hiç bir zaman Yemen’de asli bir sorun olarak 
görülmemiştir. Yemen’in sorunları ağırlıklı olarak siyasi, ekonomik ve sosyal meselelerdir. 
Ancak meseleyi mezhebi veya dini bir meseleymiş gibi sunmak, genelde Yemen’e hakim olan 
birtakım otoritelerin ya da Suudi Arabistan gibi ülkelerin işine gelmektedir. Zira mezhep 
meselesi üzerinden kendi başarısızlıklarını ve beceriksizliklerini bölgesel birtakım aktörlerin 
üzerine atarak hem kendi sorumluluklarından kurtulmak hem de başka birtakım köklü ve 
tedavi edilmeyi bekleyen sıkıntıların üstünü örtmek mümkün hale gelebilmektedir. [3] 

Sosyal Doku 

Toplumsal yapı incelendiğinde ise geleneksel olarak aşiretlerin Yemen sosyal ve siyasi 
hayatını derinden etkilediği de görülmektedir. Aşerit yapısının ne kadar belirleyici olduğu 
noktasında 2000’li yılların başlarında Yemen’deki en büyük ve en güçlü iki kabile 
konfederasyonundan biri olan Bakil aşiretler konfederasyonunun Husilerle birlikte hareket 
ederken, Haşid konfederasyonuna bağlı kabileler ise hükümet güçlerinin yanında yer aldığı 
örneği verilebilir. Her iki kabile konfederasyonu arasında kan davaları bulunmaktadır. Haşid 
konfederasyonuna bağlı kabilelerin cepheye sürülmesi Zeydi kabileler arasındaki kan 
davalarının bir kez daha gündeme gelmesine yol açmıştır. Nitekim iç savaşın böyle uzayıp 



 

 

gitmesi, Haşid ve Bakil kabileleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyledir . Ali Abdullah 
Salih’in kabilelerin arasını bulmak için ortaya koyduğu uzlaşma girişimi olmasa belki daha fazla 
kan akabilecekken, bu girişim sayesinde çatşmaların uzamasının önüne geçilmiştir. 

 

Siyasi Sorunlar 

1990 yılında gerçekleşen Kuzey Yemen - Güney Yemen birleşmesi sonrası ayrılıkçı 
hareketler Yemen’in geçmişinden bugüne taşınan en önemli sorunlardan biridir. Kuzey ve 
Güney Yemen’in birleşmesi noktasında birçok girişimde bulunulmasına rağmen gerek on yıllar 
boyu iki halkın ayrı yaşaması, gerek toplumsal yapılar arasındaki farklılıklar gerekse soğuk 
savaş dönemindeki kutuplaşmalardan kaynaklanan bir  takım siyasi sorunlar nedeniyle Yemen, 
1990'a gelene kadar  bir türlü birleşememiştir. 1989 yılında SSCB’nin yıkılmasının hemen 
ardından bir araya gelen taraflar, 1990'da iki Yemen’in birleşmesinin altına imza atmışlardır.  

Yemenlilerin siyasi ve idari olarak birleşmesi, sorunların üstesinden gelindiği anlamına 
gelmemiştir. Geçmişten devralınan sosyal yapı arasındaki farklılıklar, yeni yönetimin Kuzey’i 
kayıran bir takım sosyo-ekonomik politikalar izlemesi ayrılıkçılıkçı hareketin yeniden 
hortlamasına neden olmuş ve özellikle Arap Baharı sürecinde eskisinden çok daha güçlü bir 
biçimde gündeme gelmiştir. 

Nitekim bu soruna çözüm bulmak amacıyla Mansur Hadi, Ensarullah hareketinin 
başkent Sana’yı ele geçirmesinden hemen önce Yemen’i altı federasyona bölen bir planı 
anayasaya sokarak parlamentoya danışma ya da halk oylamasına sunma ihtiyacı hissetmeden 
yürürlüğe koymuştur. Hadi’nin Yemen’deki ayrılıkçılıktan kaynaklanan sosyal ve siyasi 
sorunlara çözüm olarak getirdiği bu yaklaşım, ülkede önemli rahatsızlıklara neden olmuş, S. 
Arabistan Yemen’i zayıflatma girişimlerinin bir parçası olarak görüldüğünden bu plan, çözüm 
üretmek yerine var olan sorunları daha da karmaşık hale getirmiştir. Ensarullah hareketinin 
Hadi rejimine başkaldırmasının ve silahlı güçlerinin Sana’ya kadar ilerlemesine neden olan 
sürecin nedenlerinden birisini de bu ülkenin bölünmesi kaygısı oluşturmuştur. 

Ekonomik Yapı ve Sorunlar 

Modernleşme sürecini sancılı bir şekilde yaşayan Yemen, oldukça zengin yeraltı ve 
yerüstü kaynaklara sahip olmasına rağmen ekonomik kalkınmasını gerçekleştirememiş bir 
ülkedir. Kalkınmanın önündeki en büyük engel, iktidara gelen siyasi grupların ülke 
zenginliklerini ekonomik gelişme için kullanmak yerine öncelikle kendi aile ve akrabasına 
dağıtmasında, ardından da siyasi olarak yakın gördüğü kesimlerin dışındaki toplumsal gruplarla 



 

 

paylaşmaya yanaşmamasında yatmaktadır. Bunun dışında otoriter bir siyasi yapı, şekli 
demokrasi, özgürlüklerin olmaması, ekonomik alanda iki başkent Sana ve Aden dışında başka 
hiç bir kentte neredeyse hiçbir altyapı yatırımının olmaması, Yemen’in en büyük siyasi ve 
ekonomik sorunları arasında gelmektedir. Üretim oldukça geri bir durumdadır. Yemen, 
hammadde, zirai ürünler ve deniz ürünleri dışında ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü yurt 
dışından karşılayan, sanayi gelişmişliği konusunda oldukça ihmal edilmiş bir ülkedir.  

Ülkeyi yöneten seçkinlerin bu resmî ekonomik ilişkilerinin yanında çoğunun illegal 
ekonomik ilişkiler içinde olduğu; petrol kaçakçılığı, silah ve insan ticaretine bulaştıkları 
savunulmaktadır . Bu patronaj ilişkisi Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün  2010 Yolsuzluk Algı 
Endeksi'nde Yemen'i 178 ülke arasında 148. sıraya yerleştirmesine neden olmuştur. 
Yemen’deki kurumları kontrol eden elitlerin bile bu kurumlara güveninin olmadığı ve görece 
istikrarın olduğu dönemlerde dahi piyasaya arz edilmiş bulunan paranın % 40’ını resmî 
bankacılık sisteminin dışında tuttuğu görülmektedir. Bu yüzden, Yemenlilerin yurt dışındaki 
varlıkları, ulusal bankacılık sistemindeki döviz miktarının çok üzerindedir. Bu, başta ticaretle 
uğraşanlar olmak üzere elitlere siyasî istikrarsızlık dönemlerinde ülkeyi terk etme veya uzun 
sürelerle ülke dışında bulunma imkânı vermektedir.[4] 

Yemen’i “yıkılmanın eşiğinde bir ülke” haline getiren bu politikalar ise sosyo-ekonomik 
ve siyasî açıdan artık sürdürülemez bir tablo ortaya çıkarmıştır. Yemen, % 70’i kırsalda yaşayan 
ve çoğunluğu tarımla uğraşan 24 milyonluk bir ülkedir. Yıllık yaklaşık % 3’le dünyanın en yüksek 
nüfus büyüme oranlarından birine sahiptir. Bazı tahminlere göre bu büyüme oranıyla 2050 
yılında ülkenin nüfusu 60 milyona ulaşabilecektir. İşsizliğin % 40 olduğu, nüfusun % 43’ünün 
yoksulluk sınırının altında yaşadığı ve çocukların % 57,9’unun yetersiz beslendiği tahmin 
edilmektedir. 

Yemenlilerin üçte ikisinin 24 yaş altında olması, Yemen’in Sahra-altı Afrika dışarıda 
bırakıldığında, dünyanın en büyük nüfus artış oranına sahip olmasıyla birleşince genç, işsiz ve 
memnuniyetsiz büyük bir kesim ortaya çıkmaktadır. Bu kesim, siyasî açıdan dışlanmışlık ve 
işsizlik nedeniyle ciddi bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Dahası, kötü eğitim sistemi ve 
yeteneklerini geliştirme imkânlarının olmamasının neden olduğu işsizliğin gençler arasında % 
50 civarında olduğu tahmin edilmektedir Ayrıca, toplumsal cinsiyet farkı artmaktadır. 
Erkeklerin % 69’u okuryazarken bu oran kadınlar için % 29’dur. Kızların % 50’sinden fazlası 
ilkokulu tamamlamamışken bu oran erkeklerde % 18’dir. [5] 

Bu verilerin ülkede iç savaş başlamadan önceki veriler olduğuna dikkat edilmeli.  İç 
savaşın ardından bu tablonun ne kadar kötüleşebileceği tahmin edilebilir. 

1980’lerde 1,3 milyondan fazla Yemenli, Körfez ülkelerinde işçi olarak çalışmaktaydı ve 
1958’den 1980’lerin sonuna kadar Yemenliler,  Suudi Arabistan’a vizesiz olarak girebiliyorlardı. 



 

 

Fakat bu durum, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih’in, Saddam Hüseyin’in 1990’daki 
Kuveyt işgalini kınamaması ve Kuveyt ve Batı’nın, Salih’in bu tutumunu “Saddam Hüseyin’e 
destek” olarak algılamasıyla değişmeye başlamıştır. İşgali takip eden  birkaç aylık sürede 
tahminen bir milyon Yemenli Körfez ülkeleri tarafından sınır dışı edilmiş, Suudi Arabistan, 
Yemenliler için vize zorunluluğu getirmiştir. Bu, 1990’daki birleşme sonrasında ağır sorunlara 
maruz kalan Yemen ekonomisine ciddi bir darbe daha indirmiştir. [6] 

Arap Baharı Süreci 

2010 yılına girildiğinde sürekli olarak sosyal (toplumsal adaletsizlik, bölgeler arasında 
eşitsizlik vs.) siyasi (yetkililerin yolsuzluğu, baskıcı ve otoriter bir yönetim, sancılı bir siyasi yapı 
vs.) ve ekonomik (ekonomik adaletsizlik, yüksek işsizlik oranları, ülke zenginliğinin üretime 
dönüştürememesi vs.) gibi sorunlar nedeniyle Yemen, Arap Baharı’na elverişli bir yapı arz 
ediyordu. Üstüne üslük yıllardır süren iç savaş benzeri bir çatışma ortamı, zaten Yemen’i 
rahatlıkla bir kaos ve istikrarsızlık deryasına sürükleyecek potansiyeli içinde barındırıyordu. 
Tunus’ta başlayan ve bütün Arap dünyasını saran Arap Baharı kıvılcımları Yemen’e de 
sıçrayınca  1978'den beri iktidarda olan Devlet Başkanı Abdullah Salih görevi bırakmak zorunda 
kalmış ve Yemen’de yeni bir dönem açılmıştır. Yemen’de en önemli ve en uzun süren 
ayaklanma, 201'de başlayıp, 2012’de bir önceki Cumhurbaşkanı Abdurabbi Mansur Hadi’nin 
seçilmesine kadar devam edenbu süreçti. 

Yemen’de muhalefet, çıkarları her zaman birbiriyle örtüşmeyen (hatta bazen çelişen) 
değişik gruplardan oluşmaktadır. Yemen’de Arap Baharı gençler ve sivil toplum örgütleri 
tarafından başlatılmış olup iktidar devrilene kadar da tamamen sivil bir karakter arz etmeyi 
sürdürmüştür. Rejiminin başkanlığın dönem sınırlamasının kaldırılması adımı,  1990’ların 
ortalarından itibaren Salih’in kendi iktidarını korumak için bütün taraflarla iyi geçinme, farklı 
gruplar arasındaki “denge” politikalarını bir kenara iterek “güç temerküzü” politikalarına 
evrilmeye başlamıştır. Aslında Salih’in güç temerküzü politikasının ayak sesleri, uzun süredir 
duyulmaktaydı. 1990’ların ortalarında kurulan “güç dengesi”ndeki ilk değişiklik, 11 Eylül 
2001'de ABD’ye yapılan saldırılar sonrasında ortaya çıkmıştır. Bunu 2007'nin Aralık ayında 
ülkenin önemli isimlerinden  Şeyh Abdullah El Ahmar’ın ölümü takip etmiştir. Bu olaylar 
sonrasında güvenlik güçleri yeni siyasî rantlar elde etmiş ve Salih kendi iktidarını  daha da 
sağlamlaştırmıştır. “Terörle mücadelede” hayatî bir müttefik olduğunu gösterebildiği sürece 
Batı için, Salih’in oğullarını, damatlarını ve yeğenlerini askeriye ve diğer güvenlik kuruluşlarında 
önemli yerlere getirmesinin bir sakıncası yoktu. Yabancı güçler, rejime sağladıkları silahlar 
üzerinde bir kontrole sahip değildi. Salih’in tüm güç ve kaynakları kendi çevresinde toplama 
çabaları, Salih ile siyasî ve ekonomik açıdan etkili olan El Ahmar ailesi gibi aktörler arasındaki 
“centilmenler anlaşması”nın sonunu getirmiştir. Uzlaşı sona erince de bir dönem Salih’in 
müttefikleri olan kişiler/gruplar muhaliflerin tarafına geçmeye başlamıştır. Bunların arasında 
asker ve güvenlik konularında Salih’ten sonra gelen General Ali Muhsin El Ahmar da yer 



 

 

almıştır. El Ahmar’ın muhaliflerin safına katılması, yönetici elitlerin bir kısmına örnek olmuş ve 
onlar da Salih rejiminden ayrılarak kendi gündemleriyle muhalif saflara katılmışlardır.[7] 

Ayaklanmalara katılan grupların çeşitliliği başlangıçtaki taleplerde de bir farklılığa yol 
açmıştır. Yemen’deki ayaklanmalar 2011'in Ocak ayında küçük bir gösterici grubunun ülkede 
gençler için bir gelecek ve hukukun üstünlüğünün olmamasını ve rejimin tüm ekonomik 
imkânları elinde tutmasını protesto etmek amacıyla sokağa çıkmasıyla başlamıştır. Kısa bir süre 
sonra “gençlik hareketi” ismi altında protestocular; iş, eğitim, sosyal yardım programları, 
kadınlara eşit haklar, yolsuzluğun sona erdirilmesi, Salih’in görevi bırakması ve aile üyelerinin 
yeni bir siyasî düzen kurulmadan önce tüm üst düzey askerî görevlerden istifa etmeleri 
taleplerinde bulunmaya başlamışlardır. Protestocular Ali Abdullah Salih’in görevi derhal 
bırakmasını istemiş, anayasa değişikliklerinin yapılacağı aşamalı bir geçiş sürecinin sonuna 
kadar görevde kalmasını öngören bütün önerileri kararlılıkla reddetmişlerdir.  Ensarullah 
hareketi de Arap Baharı protestolarına destek vermiş, ülkedeki siyasi ve ekenomik güç dağılımı 
eşitsizliğini diğer hareketlerle birlikte bizzat protesto etmiştir. 

Partilerse gösterileri için izin alan muhalefet partileri, resmî slogan ve konuşmalarında 
Salih’in görevi bırakmasından çok siyasî reformlar üzerinde durmuş, doğrudan rejim 
taraftarlarıyla karşı karşıya gelmemeye çalışmıştır. Muhalefet partilerinin bu tutumu uzun 
süreli olmamış, sivil gösterilerin oluşturduğu baskılar ve halkın güçlü sesi sayesinde 2 Mart'ta 
bir grup din adamıyla beraber Salih’e 2011'in sonuna kadar görevi bırakmasını öngören beş 
maddelik barışçıl geçiş için bir yol haritası sunmak zorunda kalmıştır. Siyasi muhalefet ayrıca, 
rejimin vatandaşların barışçıl gösteri yapma hakkına saygı göstermesi, göstericilere karşı 
şiddetin sorumlularını bulup cezalandırması ve sürgündeki ayrılıkçı güneyli muhalefet dâhil 
ilgili tüm tarafların katılacağı bir diyalog süreci başlatması taleplerinde bulunmuştur. Salih, 
muhalefetin istediği diyalog çağrısını 7 Mart'ta yapmış; muhalefet ise, ancak Salih’in bir yıl 
içerisinde görevi bırakmayı kabul etmesi halinde görüşmelere başlayacağını ifade etmiştir. [8] 

Tüm bu sürecin  sonunda, halen koalisyon ülkelerinin meşru cumhurbaşkanı olarak 
gördüğü, aslında Ensarullah hareketinin baskıları karşısında istifa etmek zorunda kalmış olan 
Abdurabbih  Mansur el Hadi,  25 Şubat 2012 - 22 Ocak 2015 tarihleri arası Yemen'in devlet 
başkanı olmuştur. Kendisi, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in başkanlık sarayında bir 
saldırıda yaralanmasından sonra 2011 Yemen protestoları sırasında 4 Haziran 2011'de 
cumhurbaşkanı vekili olarak atanmıştı. O günden bu yana görevini sürdürmekte olup, görev 
süresi 2014'te bittiği halde iki defa uzatılmıştır. 

Ensarullah Hareketi (Husiler) 

 “Ensarullah Hareketi”nin 2004 ve 2009 yılında Yemen ordusuyla girdiği savaşlarda 
Yemen’de Ali Abdullah Salih’in liderliğini yaptığı rejim güçlerine ağır kayıplar verdirmiş, S. 



 

 

Arabistan’dan ciddi destek almasına rağmen Yemen ordusu, Ensarullah güçlerine ciddi bir 
darbe vuramadığı gibi hareket bu savaşlardan daha güçlü bir şekilde çıkmıştır. 
2009  Ağustos'unda Salih yönetiminin düzenlediği ve silahlı unsurlara karşı gerçekleştirildiği 
iddia edilen operasyonda 80’den fazla sivilin hayatını kaybetmesi, ülke genelinde büyük tepki 
çekmişti.[9] 

Kuruluş ve Örgütlenme 

1992 yılında kurulan Mümin Gençler (eş Şebabü’l Mümin) adını 2004'te “Ensurallah 
Hareketi” ismiyle değiştirmiş olup  Temmuz 2004’te devrik diktatör Ali Abdullah Salih 
başkanlığındaki Yemen hükümeti, Husiler’i  Hizbullah’a benzer silahlı bir örgüt kurmak, 
camileri Amerikan karşıtı ve terör yanlısı söylemlerini yaymak için kullanmakla suçlayarak 
çatışmanın fitilini ateşledi.  Ancak Salih, doğrudan Yemen ordusunu bu çatışmada kullanmak 
yerine Haşid adlı büyük kabileler federasyonunun Usaymat kolu içerisindeki iki aşireti 
silahlandırarak Husiler’e karşı savaştırdı. [10] 

a.      Hareketin Askeri Gücü ve Kitleselliği 

Ülkede iç savaş başlamadan önce medyaya yansıyan 10 bin kişilik bir savaşçı gücüne 
sahip olan Ensarullah, iç savaştan sonra gerek saflarına katılan kitlesel katılımlar gerekse ordu 
ve Yemenli kabilelerle kurduğu koalisyon sayesinde askeri gücünü çok daha büyük noktalara 
taşımıştır. 

Özellikle büyük kentlerde gerek Suudi bombardımanının yol açtığı sivil kayıpları ve 
yabancı işgal güçlerinin Yemen’deki varlığını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere 
yüz binlerce insan katılmaktadır. 

b.     Hareketin Oluşturduğu Koalisyon 

Husiler’e sosyalistler ve Şafii - Sünni Müslümanlar da ciddi bir destek veriyor. Suudi işgal 
güçleriyle çatışmalar başlamadan önce kurulan Devrim Komiteleri içerisinde sol hareketten, 
Yemen Baas partisinden ve kabilelerinden oluşan büyük bir milis gücü kurmuş olup Yemen 
ordusuyla dayanışma içerisinde Suud güçlerine ve onların yerli müttefiklerine karşı 
savaşmaktadır. 

İç Savaşta Son Durum 

Ensarullah hareketi, yıllardır Ali Abdullah Salih’i devirebilecek ve Sana’yı ele 
geçirebilecek güce sahipken bunu yapmamış, ancak ülkedeki otorite boşluğundan yararlanan 
ordu ve devlet içerisindeki birtakım  güçlerin özellikle de General Ali Muhsin el Ahmer’in 



 

 

Ensarullah haraketine karşı ordudan ayrıksı ve kanun dışı bir şekilde hava saldırılarına ve 
bombardımanlara başlaması Ensarullah hareketinin önünde başka bir seçenek bırakmamıştır. 
2014 ortalarında kendi kalesi olan Sada kentinden çıkan Ensarullah savaşçıları, el Ahmer’e bağlı 
isyancı askeri birliklerle çatışmaya girmiş önce onları Sana kentine çok uzak olmayan Amran 
kenti yakınlarında mağlup ederek burayı ele geçirmiş ardından da Sana’ya doğru uzun bir 
yürüyüşe başlamıştır. Ensarullah hareketi Sana’ya girmeden önce yüzbinlerce insan onları kent 
içerisinde gülerce önce kurduğu çadırlarla karşılamıştır.  Ensarullah hareketinin başkent 
Sana’ya girişi her ne kadar medya organlarınca şiddet yoluyla ele geçirilmiş gibi sunulsa da 
gerçek böyle değildir. Ensarullah’ın kente girdiği sırada Yemen ordusuna mensup on binlerce 
silahlı asker ve ordu birliklerine bağlı ağır silahlar bulunduğu halde hiçbir direnişle 
karşılaşmamış aksine yüz binlerce insanın kitlesel destek gösterisi, Ensarullah hareketinin 
ortaya koyduğu bu eyleme verilen halk desteğinin boyutlarını gözler önüne sermektedir. 

Daha sonraki süreçte Mansur Hadi, başkanlık sarayında Ensarullah’ın söz konusu 
hakimiyetine karşı Suudilerle ve el Kaide ile işbirliğine girmeyi tercih etmiş, ancak çeşitli yayın 
organlarında Hadi’nin bu işbirliğine özellikle de el Kaide’ye yönelik desteğine dair ses kayıtları 
ve başka kanıtlar, Hadi’nin sonunu getiren zincirin ilk halkalarını oluşturmuştur. Önce istifa 
eden Hadi ardından Aden’e kaçarak Suud’un da desteğiyle Ensarullah’a karşı bir örgütlenme 
içine girişmeye başlamış, bu anlamda hem Batılı ülkelerden hem de ılımlı Arap rejimlerinden 
büyük diplomatik, mali ve lojistik destek görmüştür. 

Yemen’in şu an hemen hemen her kentinde çatışma var denilebilir. Ülkenin orta ve 
güney kesimleri, Müslüman Kardeşler hareketinin Yemen kolu Islah Partisi’yle ittifak halindeki 
el Kaide güçlerinin faaliyet alanı haline gelmiş durumda. Ensarullah hareketi ve Yemen ordusu 
bir süreliğine güneydeki Aden kentinde kontrolü tamamen ele geçirmiş olsa da Mansur Hadi 
yanlısı milislerle Suudi Arabistan’ın desteklediği yerli bazı örgütler bu bölge bilahare geri 
alabilmeyi başarmıştır. 

Yemen’de çatışmalar sırasında komşu ülkelere, özellikle de Somali ve Cibuti gibi 
ülkelere göçler yaşandı. Ancak sayının oldukça sınırlı olması nedeniyle ülke dışına göç meselesi 
de oldukça sınırlı kalmıştır. İç savaşın başladığı ilk günlerde sivil kayıpların az olması ve sivillere 
yönelik saldırıların henüz devasa boyutlara ulaşmamış olması nedeniyle toplumsal felaket, 
belirli bölgelerle sınırlıydı. Ancak şu an, gerek sivil kayıpların 15 bine yaklaşmış olması gerekse 
S. Arabistan’ın hava, deniz ve karadan uyguladığı kuşatmanın yol açtığı açlık, mahrumiyet ve 
acil ihtiyaç maddelerine ulaşma noktasında yaşanan kriz nedeniyle şu an Yemen’de tam 
anlamıyla bir insani kriz yaşanmaktadır. 

Yemen’deki insani felaketi diğerlerinden ayıran husus, gerek Suriye’de gerekse 
bölgenin başka coğrafyalarında yaşananlara yönelik müthiş bir duyarlılık yaşanırken aynı 
duyarlılığın Batılı ülkeler gerekse İslam ülkeler  tarafından esirgenmesi ve Yemen’deki felakete 



 

 

dünyanın seyirci kalmasıdır. Gerek uluslararası medyada gerekse yerel medya organlarında 
Yemen’de yaşanmakta olan insani krize hiçbir şekilde yer verilmemekte, hatta tersine S. 
Arabistan önderliğindeki koalisyonun neden olduğu sivil kayıplar, Ensarullah hareketi ya da 
Yemen ordusu tarafından gerçekleştirilmiş gibi verilmektedir. Arap basın ve yayın organlarının 
büyük bir bölümü Suudi tesirinde olduğu için Körfez koalisyonunun gerçekleştirmiş olduğu 
bombardımanlardan kaynaklı insani felaketler ve drama hiçbir şekilde yer vermemektedir. 
Yemen halkı kara, hava ve denizden uygulanan ambargonun yanı sıra büyük bir medya ve 
psikolojik kuşatmaya da maruz kalmaktadır. İslam dünyasında ise Yemen’deki felaketten çok 
daha azını yaşayan coğrafyalardaki yaşanan birtakım sorunlar abartılarak, bire bin katılarak 
Müslüman kamuoyunun gündemine sunulurken Yemen problemi, mezhebi bir takım 
kamuflajlarla dikkate layık görülmemektedir. 

Suudi Arabistan ve müttefiklerinin saldırılarının başladığı 26 Mart 2015’ten bu yana 
hayatını kaybeden asker ve sivil toplam insan sayısının 15 bin  civarında olduğunu ancak bu 
sayının giderek arttığını söyleyebiliriz. Bu rakamın önemli bir bölümünü sivillerin 
oluşturduğunu da eklemek gerekiyor. 

 SONUÇ 

Zeydilerin ve Ensarullah hareketinin kalesi olan Sada kentinde kendisi de bir Zeydi olan 
Ali Abdullah Salih rejimine karşı başlayan başkaldırı, aslında  büyük ölçüde Lübnan ve Filistin 
direnişinden ilham almış, İslam dünyasında Filistin, Irak ve Afganistan başta olmak üzere 
ABD’nin ve İsrail’in gerçekleştirmekte olduğu baskı ve işgal politikalarına, katliamlara tepki 
olarak gelişmiş bir harekettir. Ensarullah hareketinin gelişmesini, sadece küresel işgal 
güçlerinin saldırılarına değil aynı zamanda  ülke içerisindeki sosyal ve ekonomik adaletsizliğe 
bir tepki, mustazaf/ezilmiş kitlelerin temsilcisi olmak için yola çıkmış bir hareketin sesini 
duyurmak amacıyla başlattığı bir başkaldırı şeklinde özetlemek mümkündür. Bu çerçevede söz 
konusu hareketin sloganlarında, örgütlenmesinde, öğretilerinin hayata aktarılmasında, İslam’ı 
yorumlama biçiminde Filistin’de Hamas ve İslami Cihad, Lübnan’da Hizbullah hareketinin 
yankılarını bulmak mümkündür. 

Bölgedeki direnişi takip edenler, Yemen’in Sa’da kenti ile ile Ortadoğu’nun işgallere 
karşı direnen bölgelerinde olup bitenler arasındaki benzerliği özellikle belirli bölgesel aktörleri 
hedef tahtasına oturtma gayretlerini bunun için ne kadar zorlamalar içine girdiklerini 
göreceklerdir.  Ensarullah hareketinin Yemen toplumunun bağrından çıkmış bir yapı değil de 
sanki dışardan bazı güçlerin dayatmalarıyla ülkeye sokulmuş yabancı bir unsurmuş gibi sunmak 
için bütün güçlerini seferber etmelerinde tanıdık bir yön bulacaklardır.   

Medyanın içbükey ve dışbükey aynaları , Yemen’deki gerçeği olduğundan farklı 
gösterme konusunda ne kadar kudretli olursa olsun, Ensarullah hareketinin dışardan hiçbir 



 

 

örgütün kendi yapısını Sada’ya ihraç etmesine ihtiyacı yoktur. Kısaca ifade etmek gerekirse 
Sana’daki direniş, tamamen yerel özellikli bir direniştir. Doğal olarak da Ensarulah hareketi, 
bütün dünyadaki direniş hareketleri gibi, Latin Amerika’dan Çin’e, Fas’tan Körfez ülkelerine 
kadar bütün direniş literatürünü derinlemesine okumuş, Filistin ve Lübnan’da direnişin 
yaşadıklarından ders çıkarmanın ne kadar değerli olduğunu anlamıştır. 

Ensarullah tecrübesini diğer direniş hareketlerinden ayıran en önemli özellik dini, 
kültürel ve sosyal düzeylerde sahip olduğu özelliklerdir. Yakın döneme kadar Yemen’de bu 
hususla ilgili dikkat çeken durum, Şafiilerle Zeydilerin bir arada yaşama tecrübesidir. Herhangi 
bir abartıya mahal bırakmaksızın bu Ortadoğu’daki ortak yaşamanın en güzel şekillerinden biri, 
mezhep tabiileri arasındaki birlikteliğini, yaşanan ticari ortaklıkların boyutlarını ve her 
mezhebe ait ayrı cami ve mescidin olmayışını bizlere çok güzel bir şekilde anlatmaktadır. 

1991 yılında Husi hareketinin ilk siyasi deneyimi olan Hizbu’l Hakk (Hak Partisi) 
taraftarları, Sa’da ve Sana’da birkaç yüz kişiyi geçmeyen siyasi bir oluşumdu. O 
dönemde,  Zeydilerin akidesinin iki temel rüknü ve tarihi ayrımlarının kaynağı olan davet ve 
huruc (isyan)la ilgili temel akidevi sorularına henüz kesin cevaplar bulunamamıştı. O dönemde 
Zeydi düşünce içerisinde ıslahatçı düşünce olarak kabul edilen bir çizginin şekillenmeye 
başladığı yıllardı. Hareketin kadroları, huruc kavramının zamanla değişim gösterdiğini, belirli 
bir dönem ifade ederek bu kavramın geçmişte kılıçla isyan anlamını taşırken, yaşadığımız 
dönemler için kamusal alanda yapılan yanlışlara ve kötülüklere barışçı yollardan karşı koymak 
şeklinde yorumlanması gerektiğini ifade ediyorlardı. Bu, topluma önderlik etmeyi de içine alan 
bir karşı koyma biçimiydi. [11] 

O dönemde cemaatin finansal kaynakları, Zeydi toplumda Zeydi kültürel mirası yeniden 
ihya ve Yemen’in tarihi görünümünü yeniden inşa etmek için kimin önderlik yapacağı gibi bir 
takım sorular sorulmaktaydı. Ensarullah hareketi doksanlı yılların başlarından beri karşı karşıya 
kaldıkları yok olma tehlikesine karşı koyma ilkesi çerçevesinde kendi kimliklerini yeniden inşa 
ettiler.   

Ensarullah’ın kalesi olan Sada’ya Vehhabilik, Vehhabileşen ve mezhebi misyonerlik 
prensibini benimseyen Yemenli din adamları yoluyla, Sada’nın arka mahallelerinde okullar ve 
mescitler, Şeyh Mukbil el-Vedai’nin gözetimi altında, Vehhabilerin kontrolü altına girdi. Kendisi 
de bir Zeydi olan Ali Abdullah Salih, sırf müttefiği ve ortağı Suudileri razı etmek için Yemen’deki 
Vehhabi propagandasına izin vermekten de öte ona resmi bir himaye sağladı.  Bu durum, Zeydi 
çevrelerde Zeydi kimliğin yok edilmesi yönünde bir planın bulunduğu ve Zeydi toplumun 
biyolojik hayatiyetine son verecek bir programın varlığına dair tedirginliğe yol açmıştı. 
Vehhabiliğin neden olduğu bu yıkım tehlikesi, Zeydiliğin Yemen’de kültürel, toplumsal, 
ekonomik ve siyasi planda devrimci bir hareketin doğuşuna önderlik etmesine neden 
oldu. [12] 



 

 

Selefi rüya, ideolojik ve siyasi rakibinin doğmasına yol açmıştı. Kışkırtıcı bir biçimde icra 
edilen mezhebi misyonerlik, 2004'te patlak veren o vakitten beri bir türlü bastırılması mümkün 
olmayan Zeydi intifadanın doğuşuna yol açmıştı. Husi cemaat, Zeydilerin ülkesinde dini ve 
siyasi ihyanın bir tecellisi olarak ülkedeki Zeydi çoğunluk için ulusal kurtuluş hareketine 
dönüştü. Ehl-i Beyt sülalesinden olan Husi ailesi, daha önce yaşanan beş savaşta onlarca şehit 
verdi. Husi cemaatin önderleri Abdülmelik Husi’nin dört kardeşi ilk üç savaşta öldürülürken 
amcasının ve kardeşlerinin çocuklarının kimi şehit oldu, kimi de halen hapishanelerde tutsak 
bulunmaktadır.  [13] 

Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Ensarullah hareketinin ortaya çıkışı ve Husilerin 
başkaldırısını tek bir toplumsal ya da siyasi öğeye bağlamak doğru olmayacaktır. Zira gerek o 
dönemde Yemen rejiminin saldırıları ve S. Arabistan’ın Yemen’deki nüfuzu, çok boyutlu bir 
karakter arz etmektedir ve saldırı her yönden gelmektedir.    

Birinci savaşta, cemaat sadece 300 savaşçıya ve aynı zamanda çok az bir cephane ve 
yiyecek stoğuna sahip bulunurken yıl  2010’u gösterdiğinde rejimle çatışmadan çıkmış olan 
hareketin  sivil desteği hariç yirmi bin savaşçısı bulunmaktaydı. Aradan geçen onca yılın 
ardından bugün ne savaşçı sayısıyla ne de silah stoğuyla ilgili herhangi bir endişesi 
bulunmuyor. [14]  
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