
 

 

Dosya No: 17 

Yemen İllerinde Kirli Senaryolar 

Enes Berat GÜRLER 

Yemen’e yönelik Mart 2015’te Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan “Kararlılık 

Fırtınası Operasyonu’na” ve ülkede yaşanan insani krize ilişkin dünyaya servis edilen bilgi ve 

haberlerin çoğunlukla çarpıtma olduğu ve bu haberlere sıkı bir sansür uygulandığı bugüne 

kadar birçok vesile ile kendisini kanıtladı. Hal böyle olunca sürecin gelişimine yeniden göz 

atmak isabetli olacaktır.  

Uzun süren Osmanlı hakimiyetinden sonra İngilizler tarafından işgal edilen Yemen’de 

geçmişten beri varolan aşiret anlaşmazlıkları ve yaşanan çatışmalar, son yüzyılın politik olarak 

şekillenmesine ciddi oranda zemin hazırlamıştır. Suudi Arabistan’ın tüm İslam dünyasında 

Sovyet tehlikesine karşı “müttefiklerinin” istek ve desteğiyle vahabilik düşüncesini yayma 

çalışmaları, Yemen’de de yeni bir sosyo-politik ortam oluşturmuştur. Öncesinde güneyde 

sosyalist yapılar olmak üzere kuzey ve güney diye ikiye bölünmüş olan Yemen sahnesinde ABD 

ve İngiltere’nin kurguladıkları ayrıştırmacı mezhep senaryoları Suudi Arabistan’ın desteklediği 

aşiretler eliyle açıkça sahneye koyulmaya başlandı. Dolayısıyla ülkede mezhebi ve kavmiyetçi 

anlayışın yükselmeye başlamasıyla birlikte Yemen, sahip olduğu jeopolitik konum ve stratejik 

pozisyon itibariyle de bölgede özellikle Siyonist proje açısından bir dayanak ve sıçrama noktası 

olmaya aday olmuştur. 

İşte tüm bu gelişmeler ışığında 2011 yılında Tunus’ta ve Mısır’da başlayan adına “Arap 

Baharı” dedikleri süreç, Yemen’de de 40 yıllık diktatör Ali Abdullah Salih’in devrilmesi 

sonrasında ülkenin Emperyalist ve Siyonistlerin hegemonik politikalarına başkaldırısına 

evrilmiş ve Suudi Arabistan’ın desteklediği Abdurrabbuh Mansur Hadi liderliğindeki kadronun 

yönetim anlayışındaki sıkıntılar yüzünden yeni bir ayaklanmaya ev sahipliği yapmıştır.  

Şubat 2015’te Husilerin başkent Sana’yı ele geçirmesiyle başlayan yeni dönemde ise 

Suudi Arabistan ve BAE destekli gruplar “Yemen, Sana’dan ibaret değildir” sloganı altında 

özellikle Yemen’in güneyindeki Aden vilayetini karargah edinerek karşı saldırılara girişmiş ve 

Mart 2015’te de Amerika ve İsrail’in açıkça destek verdiği Suudi Arabistan ve BAE 

öncülüğündeki koalisyonun Yemen’e yönelik askeri operasyonları resmen başlamıştır. 

Husiler, söz konusu dış müdahaleye karşı ise yapılarını ve tarihlerini çok iyi bildikleri 

Kuzey Yemen aşiretlerini topyekün örgütlemeyi başarmış ve aradan geçen 3 seneye rağmen 

kirli işgal girişimlerine geçit vermemiştir. 

Bu 3 yıllık süre zarfında geçmişte kendilerine onca zulmü reva gören eski diktatör Ali 

Abdullah Salih ile dahi işgale karşı koyma niyeti çerçevesinde ittifak kurmaktan geri durmayan 



 

 

Husiler, Salih’in Suudilerle anlaşıp Yemen’e ihanet etmesi sonrasında 2018’in başında onunla 

yollarını ayırmış ve yaşanan olaylarda Ali Abdullah Salih hayata gözlerini yummuştur.  

Birleşmiş Milletler (BM) kayıtlarında bile dünyanın en büyük insani krizi şeklinde yer 

bulan Yemen trajedisinde çok farklı denklem ve dengeler de mevcut. Öyle ki Mısır’daki Sisi 

darbesinde Müslüman Kardeşler hareketine karşı açıkça cephe alan ve hatta Müslüman 

Kardeşleri terör örgütü ilan eden Suudi Arabistan, Yemen’de Müslüman Kardeşlerin siyasi 

kanadı olan Islah Partisi’ni ve organlarını destekliyor, bu grubun Abdulmecid Zindani gibi önde 

gelen isimlerini Riyad’da misafir ediyor. BAE ise Islah Partisi’ne karşı Yemen’in güneyindeki eski 

sosyalist grupları destekliyor ve Suudi Arabistan ile bu yüzden çatışma düzeyine varan 

anlaşmazlıklar yaşıyor. Yemen’in doğusunda ise IŞİD ve el-Kaide zihniyetinin hakim olduğu 

Amerikan saldırılarına maruz kalan irili ufaklı yapılanmalar, BAE ve Suudi Arabistan tarafından 

kısım kısım Yemen’in güneyine ve Husiler ile olan çatışma bölgelerine taşınarak 

araçsallaştırılıyorlar. İngiliz basınının iddialarına göre ise aynı safta Amerikan özel kuvvetleri de 

silah tutuyor.  

Öte yandan Siyonist İsrail rejiminin başbakanı Netanyahu da Ağustos ayının başında 

yaptığı bir açıklama ile resmen Suud koalisyonu ile aynı safta olduklarını deklare etmiş oldu. 

Suudi Arabistan, Temmuz ayında savaş dolayısıyla Mendeb Boğazı’ndan geçişleri 

durdurduğunu açıklayarak dünyaya günlük ortalama 4.8 milyon varillik petrol sevkiyatının 

gerçekleştiği stratejik noktanın önemine dikkat çekti ve petrol fiyatlarının artmasına sebebiyet 

veren bu hamle ile müttefiklerine “bu savaşı bitirmemize yardımcı olun yoksa sonuçlarına hep 

birlikte katlanmak zorunda kalırız” mesajı iletti. Bunun üzerine ise Siyonist Netanyahu, Ağustos 

ayının başında yaptığı açıklamada Husilere destek veren İran’ı hedef göstererek “Eğer İran, 

Mendeb Boğazı’ndan geçişleri engellemeye kalkarsa İsrail ordusunun da destek vereceği 

uluslararası bir askeri koalisyonun kararlı duruşu ile karşılaşır” tehdidinde bulundu.  

Son yıllarda Yemen’de üstünlük sağlamak isteyen bütün saldırgan güçler, Yemen’de 

Husiler öncülüğünde ilerleyen geniş çerçeveli kozmopolit bir yapıya sahip olan direnişi kırmak 

için Husileri İran’ın bir maşası olarak gösterme gayreti içine girmiş fakat Wikileaks belgelerine 

yansıyan Amerikan dışişleri yazışmalarında dahi durumun böyle olmadığı ve Husilerin Amerika 

tarafından “kazanılabilir/ittifak kurulabilir” bir kategoride olduğu ifade edilmiştir. Fakat 

gelinen süreçte Husilerin Amerika ve İsrail’e karşı sergilediği tavır, Suud işgal girişimine karşı 

başlattıkları direniş, güçlü bir yapıya dönüşmeye başlayınca Husiler, İran’ın bir maşası olmakla 

itham edilmeye başlanmıştır.  

Öyle ki Husilerin liderliğinde faaliyet yürüten Ensarullah hareketi temsilcileri geçtiğimiz 

aylarda gerek İran’a gerekse Lübnan’a diplomatik heyetler göndererek resmi ilişki düzeyini 

geliştirme yolunu tercih etmişlerdir. Öyle ki Ensarullah hareketi liderleri halkın ABD destekli 

Suud koalisyonuna karşı sergilediği direniş çerçevesinde Temmuz ayında yeni bir girişim 

başlatarak Rusya ile temasa geçmiş ve Yüksek Siyasi Konsey başkanı tarafından hazırlanan özel 



 

 

bir mektubu Putin’e ulaştırmıştır. Yemen’in geleceği konusunda ABD-İngiltere-İsrail-Suud-BAE 

ittifakına karşı olası bir müdafaa cephesi için kollar sıvanmışa benziyor. 

Yemen’de son üç yılda 10,000’den fazla insanın hayatını kaybettiği 500,000’e yakın 

insanın yaralandığı ve milyonlarca insanın salgın hastalıklar ve yetersiz beslenme yüzünden acı 

çektiği göz önünde bulundurulduğunda vicdanların harekete geçirilmesi gerekmektedir. 

Yoksulluktan kıvranan mazlum Yemen halkına destek için Müslümanların büyük kapsamlı 

etkinlikler düzenleyerek dünya kamuoyunun dikkat ve hassasiyetini celbedecek çabalar içine 

girmesi önemli bir vazife gibi duruyor.  

 


