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DOSYA NO : 122 

Enes Berat GÜRLER1 | UGSAM Araştırmacısı | NİSAN 2021 

 

YEMEN’DE SAVAŞ, İSRAİL’İN GÜVENLİĞİ SAĞLANIRSA BİTER! 
 
Yemen’e yönelik Mart 2015’te Suud/BAE liderliğindeki koalisyon tarafından başlatılan saldırılar, altıncı yılı 
geride bıraktı. Pandemi korkusunun bütün dünyada insanları evlerine hapsettiği bir dönemde Yemen halkı, 
Amerika/İngiltere/İsrail başta olmak üzere bütün batı bloğunun desteğini arkasına almış olan düşmana 
karşı adeta kurtuluş savaşı vermektedir. Dünyanın en zengin Arap ülkelerinin birleşip altı sene boyunca 
bölgenin zaten açlık ve sefalet içindeki en fakir Arap ülkesine topyekün saldırdığı bir düzlemde yaşanan 
insanlık dramı ise görmezden geliniyor.  
 
İnsani Kriz Neden Konuşulmuyor? 
Yemen’deki savaşın insani açıdan ele alınmamasının en temel sebebi Birleşmiş Milletler’in Ocak 2017 
itibariyle ölü sayısının 10 bine ulaşması sonrasında verilerde güncelleme yapmayı durdurması oldu. 
 
Trump’ın başkanlık koltuğuna oturması ve Suudi Arabistan’a Yemen savaşında sınırsız destek sağlayacağı 
sözü vermesinin BM’nin Yemen’e ilişkin veri açıklamayı durdurmasıyla aynı tarihe denk gelmesi 
düşündürücüdür. 
 

1 Boğaziçi Üniversitesi - Matematik Bölümü. 
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Diğer taraftan daha küçük kuruluşların hazırladığı raporlarda detaylı veriler işlenmeye devam edilse de 2015 
savaşından önce sağlık sistemi zaten çökmüş bir ülke olan Yemen’de yeterli sayıda sağlık personelinin 
olmaması yaralı ve ölü sayılarının derli toplu bir biçimde kayıt altına alınmasını zorlaştırmaktadır.  
 
Her şeye rağmen hali hazırda Yemen toprakları üzerinde 30’dan fazla cephede devam eden savaşta bugüne 
kadar Suud öncülüğündeki koalisyon 22,611 hava saldırısı gerçekleştirdi. Düzenlenen hava saldırılarının 
sadece 7,401 tanesinin askeri hedef olduğu tespit edildi. Hava saldırılarında ölen ve yaralanan insan sayısı 
yaklaşık yarı yarıya oranlı olmak üzere 18,569. BM tarafından 2016 yılında yapılan açıklamaya göre Suud 
saldırıları neticesinde hayatını kaybeden insanların sayısı sahada birbiriyle çatışan tüm grupların sebebiyet 
verdiği ölümlerin iki katı oranında.  
 
Raporlarda Suud uçakları tarafından 8 farklı çeşit olmak üzere toplamda 3,179 adet misket bombası 
kullanıldığı ifade ediliyor. Bu durum, Yemen halkının üzerinde yeni bomba ve silahların denendiği 
kuşkusunu da beraberinde getiriyor. Yemen’e yönelik uygulanan ambargodan ötürü her yıl 100.000 
civarında yeni doğan hayatını kaybediyor. 30 milyona yakın nüfusa sahip olan Yemen’de temel insani 
yardıma muhtaç halde yaşayan insanların oranı ise %80. 
 

 

 
Savaş Nasıl Başladı? 
Arap yarımadasının güneyinde yer alan Yemen, Soğuk Savaş döneminde güneyde sosyalist yapılanma ve 
kuzeyde cumhuriyetçi yapılanma olmak üzere ikiye bölünmüştü. 1990’da Suudi destekli Kuzey diktatörü Ali 
Abdullah Salih’in himayesinde tek çatı altında birleşen ülkede 1994’te yeniden başlayan iç savaş, 2015’e 
kadar sürdü. Kabileciliğe dayalı sosyal yaşantıda, güçlü kabilelerin bölgesel de-facto yapılanmalar ile 
sürdürdüğü hakimiyet savaşı, ülkenin aralıksız bir iç savaş görüntüsü vermesine sebep oldu.  
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Bölgesel Arap ayaklanmalarının bir parçası olarak Yemen’de yapılan protestolar Ali Abdullah Salih’in, 
görevini yardımcısı Abdurabbu Mansur Hadi’ye devretmesini getirdi. Mansur Hadi, protestocuların reform 
taleplerini yerine getiremediği ve geniş katılımlı bir hükümet kurulması sürecini tesis edemediği için Ocak 
2015’te istifa etti. Şubat ayında başkent Sana’daki aşiretlerin desteğini alan Husi kabilesi, 2011’de başlayan 
halk ayaklanması sürecinin tamamlanması ve ülkeyi güvenli sulara taşımak amacıyla devrimci komitelerin 
görevlendirildiğini ve yeni bir meclisin kurulacağını ilan ettiler. Bu gelişmenin ardından Mansur Hadi, 
istifasını geri çektiğini ilan etti ve Suudi Arabistan’dan destek istedikten sonra Yemen’den Suudi Arabistan’a 
gitti. Uzun süre Suudi Arabistan’da kaldı. İşte 2015 Mart ayına gelindiğinde ülkedeki kaos ve iç savaş 
görüntüsü yerini Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırılarına ve geniş çaplı bir savaşa bıraktı.   
 
Hali hazırda savaşın 5 ana aktörü olduğu söylenebilir. Uluslararası arenada meşru sayılan Hadi hükümeti, 
Güney Geçiş Konseyi (Hîrak), Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ensarullah Hareketi (Husiler). 
Öte yandan fiili olarak savaşan taraflardan biri olmadığı için ana aktörler arasında yer almasa da İran’ın 
Sana’daki devrimci hükümeti tanıyan tek ülke olması, siyasi arenada İran’ın rolünün görmezden 
gelinmemesi gerektiğini göstermektedir. 
 
Amerika Savaşa Nasıl Dahil Oldu? 
ABD’nin Yemen’e müdahaleleri 2015 savaşından çok önceye, El-Kaide’ye yönelik savaş kapsamında 
Ortadoğu’ya fiili müdahale sürecine uzanıyor. ABD’nin Yemen’de 2002 yılında başlattığı hava saldırıları kimi 
zaman sivil noktaları hedef alsa da saldırıların “terörle mücadele” kapsamında “meşru” bir tabana 
dayandırılıyor olması ne yerelde ne de dünya kamuoyunda çok büyük olaylar olarak görülmedi. 
 
Yemen’deki iç çatışma ve bugünkü topyekün savaş halini analiz edebilmek için ABD’nin Soğuk Savaş 
döneminde inşa ettiği stratejiyi yeniden bir gözden geçirmek gerekir. ABD’nin eski dışişleri bakanlarından 
Hillary Clinton’un açıkça ifade ettiği üzere Afganistan’da Sovyetlere karşı savaşmaları için Pakistan’dan, 
Suudi Arabistan’dan, Yemen’den ve diğer bölgelerden gelen savaşçılar maddi olarak ve teçhizat olarak 
bizzat Amerika tarafından desteklendiler. Amerika, dünyanın dört bir yanında Suudi Arabistan’ın Vahhabi 
ideoloji ile beslediği gruplara verdiği destekle Sovyetlerin Asya’daki yayılmacılığına son vermiş ve baş 
düşmanının dağılma sürecine girmesine zemin hazırlamıştı. Fakat o dönemde Amerika’nın kendisine 
koşulsuz yardım ettiğini sanan Suudi destekli gruplar, Suudi Arabistan ve Amerika’nın Büyük İsrail Projesi 
için yaptığı hazırlıklardan bihaberdiler. Amerika, Müslüman ülkelerden Suudi Arabistan eliyle devşirilen 
savaşçıları hem bir maşa olarak kullanarak Sovyetlere son vermiş oldu hem de İslam ülkelerinde kargaşa 
çıkarmak üzere mezhebi ayrışmaları körükledi. Sonrasında yeni bir düşman tanımlaması yaparak, Büyük 
İsrail’e giden yolda zorluk yaşayan Siyonist rejime fiilen can suyu olmak üzere Irak’ı işgal etti ve Yemen’e 
yönelik hava saldırıları düzenledi. Sonraki dönemlerde ortaya çıkan IŞİD gibi oluşumların da işlevsellikleri 
göz önünde bulundurulduğunda Suudi Arabistan’ın, fonladığı Selefi gruplar eliyle İslam ülkelerinde bir 
yandan farklı ve şiddete dayalı bir din algısını yayarken bir yandan da Amerika tarafından kullanılmaya 
müsait bir zemin oluşturduğu söylenebilir.  



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

Yemen’de Ensarullah Hareketi’nin oluşum ve gelişim sürecine bakıldığında da 1970’lerde Suudi Arabistan’ın 
desteği ile Yemen’de artmaya başlayan Selefi/Vahhabi faaliyetlere karşı örgütlenen bir hareket olduğu 
görülüyor. Siyasi olarak ABD ve Suudi Arabistan’ın karşısında konumlanan Ensarullah Hareketi, Yemen’de 
kontrolü ele geçirdikten sonra Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarına bizzat Obama 
başkanlığındaki ABD, rehberlik etmeye başladı. İstihbarat desteği, yakıt ikmal desteği ve savaş pilotlarının 
eğitilmesi gibi misyonlarını üstlenen Amerika’nın Yemen savaşına fiilen dahli ise göreve geldikten sonra ilk 
yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapan Trump’ın o ziyarette yaptığı meşhur kılıç dansı sonrasında 
başladı. O gün, Suudi Arabistan ile 30 milyar dolarlık silah anlaşması imzalayan Trump, o günden sonra 
Suudilere askeri ve siyasi olarak sınırsız destek verdi.  

 

Suudi Arabistan, silah alımlarının %73’ünü Amerika’dan temin etti. Bu noktada Suudi Arabistan’ın ABD’den 
satın aldığı hafif ve ağır silahların Yemen el-Kaide’sinin eline geçmiş olması da Yemen’in geleceğine ilişkin 
yeni bir IŞİD tecrübesi yaşanıp yaşanmayacağı konusunda düşündürücü bir nokta olarak karşımızda duruyor.  
Yemenli komutanların deyimiyle Suudi Arabistan ve BAE, gelişmiş Amerikan silahlarını kendi askerlerine 
dağıtmak ve onları sahaya sürmek yerine Yemen aşiretlerini kendilerine bağlamak için birer rüşvet aracı 
olarak kullanıyorlar. Amerika ise silah anlaşmalarında yer alan yalnızca satın alan ülkenin ordusunun 
kullanabileceği yönündeki maddenin ihlalini görmezden geliyordu. 
 
Amerika’nın Son Tavrı Ne? 
Ocak 2021’de başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden seçim kampanyası döneminde yaptığı açıklamalarda 
Amerika-Suud ilişkilerinin silah satışı ve petrole endeksli bir anlayışla sürdürülemeyeceğini ifade etmiş ve 
Yemen savaşını sonlandıracağı yönünde sinyaller vermişti. Nitekim Biden’ın koltuğa oturduktan sonra dış 
politika ile ilgili yaptığı ilk açıklamada konu başlıklarından biri de Suudi Arabistan ve Yemen ile ilgili oldu: 
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“Bu savaş bitmeli ve bu tavrımızı kanıtlamak için Yemen savaşında saldırı amaçlı verilen tüm Amerikan 
desteğini kesiyoruz, silah satışları dahil”.  
 
Savaşı bitireceğiz diyen Biden’ın sonraki cümleleri ise Suudi Arabistan’ın Trump dönemindeki sınırsız 
destekten mahrum kalsa da ilişkilerin şartlı destek boyutunda belki de savaşın devam ettirilmesi yönünde 
ilerleyebileceği sinyallerini taşıyordu. Zira Biden, Suudi Arabistan’a Yemen savaşında verilen savunma 
maksatlı Amerikan desteğinin devam edeceğini ve Amerika’nın Yemen’deki el-Kaide hedeflerine yönelik 
hava saldırılarına devam edeceğini söylüyordu. Biden’ın açıklamalarında hangi silahların savunma hangi 
silahların saldırı maksatlı olduğuna dair bağlayıcı ifadeler bulunmuyordu; ayrıca, geçmiş yıllarda el-Kaide’ye 
yönelik saldırılarda “yanlışlıkla” başka hedeflerin vurulduğu da bir sır değildi. Bu süreç, İran ile yeni bir 
nükleer anlaşma zemini yoklama çabası içinde olan Biden yönetiminin Suudi Arabistan’ı dizginleme çabası 
olarak da yorumlanabilir. Eğer ABD, İran ile masaya oturursa Suudi Arabistan’ı memnun etmek için önüne 
yeni bir alan açması gerekecektir aksi takdirde hali hazırda henüz İsrail ile de resmi olarak ilişki tesis 
etmemiş olan Suudi Arabistan, bölgede İsrail karşıtı bir retorik üreterek Rusya ile yakınlaşmaya başlayabilir. 
Biden’ın sınırlarını net olarak belirlemediği -desteği keseceğiz- açıklaması, olası bir nükleer anlaşmada 
Suudi Arabistan’a sus payı olarak yeniden destek açıklamasına dönebilir.  
 
Fakat bu noktada savaşın seyrini de göz önüne almak gerekir. Zira Suudi Arabistan, 6 yıldır gerçekleştire-
mediği emellerine ulaşabilecek gibi görünmemektir. Ensarullah Hareketi son günlerde petrol ve gaz 
rezervleriyle dikkat çeken Ma’arib iline yönelmişken Suudi Arabistan ve BAE destekli gruplar uzayan savaşta 
tatmin edici bir sonuç elde edememenin neticesinde birbirlerine düşmüşken Suudi Arabistan’ın ve 
destekçisi Amerika’nın aslında bu savaştan onurlu bir çıkış arayışı içinde oldukları anlaşılıyor. Kim bilir, 
Biden’ın serdettiği “Yemen’de işlenen savaş suçlarına destek olmayacağız”  tavrı, Suudi Arabistan tarafından 
da “reform ve yenilenme” çağrısı olarak algılanıp görünürde kendi içine dönük bir sözde demokratik Suudi 
Arabistan inşa etme çabasına dönüşebilir. Böylece “meşru” bir sürecin içine girmiş olan Suudi Arabistan’ın 
Yemen yenilgisinin üzeri de örtülmüş olur.  
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İsrail Açısından Yemen’in Stratejik Önemi 
Bütün bu yaşanan süreçleri Amerika’nın bölgeye müdahalesinin amaçları çerçevesinden okuduğumuzda 
Yemen’in Büyük Ortadoğu Projesi ve Büyük İsrail için ne gibi bir değer ya da tehdit taşıdığı sorusunu 
yanıtlamak gerekiyor.  
 
Bu soruya verilebilecek ilk cevap, hiç şüphesiz Yemen’in Siyonist rejime yönelik oluşturduğu tehdit 
boyutundan ele alınmalıdır. Zira Yemen’de başkenti elinde tutan ve gün geçtikçe güçlenen bir unsur olarak 
Ensarullah Hareketi, İsrail’i apaçık bir düşman olarak tanımlıyor. 
 
Özellikle Suudi Arabistan’ın derinliklerindeki hedeflere yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren 
Ensarullah, Filistin’in özgürlüğü ve Siyonist rejimin ortadan kaldırılması için ortaya koyulacak her türlü askeri 
çabanın bir parçası olacaklarını her fırsatta dile getirmekten geri durmuyor.  Aralık ayında gündeme 
getirdiği esir takası planıyla Filistin davasına verdiği desteği fiiliyata dökmek isteyen Ensarullah, elinde 
tuttuğu Suudi Arabistan ordusuna mensup 2 savaş pilotu ile 5 asker karşılığında Suudi hapishanelerinde 
tutsak edilen 68 Filistinlinin serbest bırakılmasını istiyor. İsrail, Yemen’de güçlenmekte olan bu askeri 
unsura karşı bir tedbir almak zorunda hissediyor ve bugüne kadar Ensarullah karşıtı güçlere verdiği örtülü 
desteği artık aleni bir biçimde yapmaya hazırlanıyor. 
 
Yemen’in başta Kızıl Deniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan boğaza ev sahipliği yapıyor olmasından ötürü İsrail 
açısından büyük bir önem taşıyor. Öyle ki 1960’larda Mossad’ın Yemen’deki iç savaşta aktif rol üstlendiği ve 
savaşta hava bombardımanlarına fiilen katıldığı biliniyor. İran’da İslam Devrimi’nden önceki süreçte İran’dan 
çıkan petrol yüklü gemiler, Yemen karasularından geçerek İsrail’e gidiyordu. İran’daki devrimden sonra 
İran’dan gelen petrol kesilmiş olsa da İsrail aynı güzergahı Hindistan ve Uzak Doğu’dan gelen gıda ve petrol 
yüklü gemiler için de kullanıyor, Hint Okyanusu’ndan Kızıl denize giren bu gemilerin güvenliğine İsrail 
donanması eşlik ediyordu.  
 
Tüm bu bilgiler ışığında İsrail’in 6 yılı geride bırakan Yemen savaşına doğrudan müdahil olduğu gerçeği gizli 
bir sır olmaktan çıkıyor. Öyle ki başkent Sana’daki Suudi Arabistan konsolosluğu Ensarullah güçleri 
tarafından ele geçirildiğinde konsolosluk arazisinde yüklü miktarda İsrail yapımı silah ve cephanelik 
bulunmuştu. Ayrıca ele geçirilen belgelerde Babul Mendeb boğazının tam girişindeki Perim Adası’nda 
“Amerika’nın çıkarlarını korumak ve İsrail’in güvenliğini tesis etmek için” askeri bir üs kurma hedefinin 
olduğu bilgisi ortaya çıkmıştı. 
 
Diğer taraftan İsrail ile BAE arasında normalleşme süreci tamamlanmışken, İsrail’in de artık BAE’nin 
Yemen’de destek verdiği Güney Geçiş Konseyi yapılanmasına açık destek vermeye başlamasının gerekli 
olduğu yönünde yapılan değerlendirmeler, İsrail’in bugüne kadar Yemen’deki gruplara örtülü destek 
sağladığını kanıtlayan bir nitelik taşıyor. Ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi yapılanmasına İsrail’in vereceği açık 
desteğin Yemen’i bölünmeye götürebileceği ve buradaki yapılanmanın İsrail açısından bir ön karakol görevi 
göreceğini söylemek mümkün. Bölünme olsa da olmasa da BAE üzerinden Güney Geçiş Konseyi ile İsrail’in 
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kurduğu ilişki, Yemen’in jeo-stratejik açıdan güvenliğine hizmet edecek bir boyut içermektedir, zira 
Sokotra’da yönetimi ele geçiren Geçiş Konseyi, İsrail’in burada casusluk faaliyetleri yürütecek askeri üsler 
kurmasına ve Kızıl Deniz’de konuşlanmasına onay vermiş durumda. 
 
Ensarullah’ın Suud/BAE koalisyonuna karşı verdiği savaş, en başta Yemen’in toprak bütünlüğünü tesis etme 
hedefi güttüğünden tarafların olası bir ateşkes anlaşmasına varması durumunda bile kalıcı bir süreç inşa 
edilmeyeceği düşünülebilir. Zira, İsrail’in Yemen’in toprak bütünlüğünü öngören her türlü girişimi sabote 
edeceği İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları adlı kuruluşun politika belirleyicileri tarafından netleştirilmiş 
durumda. Nitekim kaostan beslenen İsrail’in Yemen savaşının bitmesine göz yummayacağı çeşitli uzmanlar 
tarafından da değerlendirilmektedir. 
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