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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres  10 Ağustos tarihinde yaptığı 

açıklamayla uzun bir aradan sonra tekrar gündeme gelen Yemen’de barışın sağlanması 

amacıyla BM’nin nezaretinde eylül ayında Cenevre’de yapılması planlanan barış 

görüşmelerinin Ensarullah Hareketi heyetinin başkent Sana’dan ayrılamamasından dolayı 

başlamadan bitti. 

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonun Yemen’in Sana kentinde 40'ı çocuk 

50 kişiyi öldürmesi sonrası BM’den gelen tepkiyle gözlerin çevrildiği Yemen, 11 Şubat 

2011’deki devrimden sonra siyasi istikrarsızlık ve savaşla boğuşuyor.  

Yemen’in Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in 11 Şubat 2011’de başlayan 

gösteriler sonrası Aralık 2011’de tüm yetkilerini Abdurabbu Mansur Hadi’ye devretmesiyle  33 

yıllık yönetimi son buldu. 

Şubat 2012 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ve kurulan Ulusal Geçiş Konseyi 

hükümetiyle zorlu  bir süreç başlamış oldu. 

Cumhurbaşkanı Mansur Hadi’nin başkanlığında 18 Mart 2013’te Ulusal Diyalog 

Konferansı toplantıları düzenlendi ve  konferansın ardından 22 üyeli bir kurul oluşturuldu. 

Kurul, Şubat 2014’te Yemen’in 6 federal bölgeye ayrılması kararını aldı. Ulusal Diyalog 

Konferansı’nı BM ve Körfez İşbirliği Teşkilatı destekledi.  

22 üyeli kurulun Yemen’in 6 federal bölgeye ayrılması kararına itiraz eden Ensarullah 

Hareketi düzenlediği gösterilerde, Cumhurbaşkanı Mansur Hadi’nin istifasını ve Ulusal Birlik 

Hükümeti kurulmasını istedi. 

Eylül 2014’te başkent Sana’nın kontrolü Ensarullah Hareketine geçti. Ensarullah 

Hareketi 21 Mart’ta Taiz’in ve 25 Mart'ta Lahic kentindeki stratejik öneme sahip el-Aned Hava 

Üssü'nün kontrolünü ele geçirerek Cumhurbaşkanı Mansur Hadi’nin bulunduğu Aden kentine 

doğru ilerlemeye başladı. 

25 Mart’ta önce Umman’a ardından Suudi Arabistan’a giden Mansur Hadi, Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi ve Arap ülkelerine mektup göndererek Ensarullah Hareketinin 

ilerleyişini durdurmak için askeri müdahale dahil gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istedi. 



 

 

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap Koalisyonu, 26 Mart 2015’te ‘Kararlılık 

Fırtınası’ adı altında Ensarullah Hareketi ve Ali Abdullah Salih güçlerine yönelik askeri 

operasyon başlattığını duyurdu. 

Arap Koalisyonunun Mart 2015’ten bugüne 3.5 yıldır devam ettirdiği saldırılarda 10 

binden fazla Yemenli hayatını kaybetti, 20 binden fazla Yemenli de yaralandı. 

YEMEN’İN STRATEJİK ÖNEMİ 

Yemen halkını Sami kabilesi ve Kahtani Arapları oluşturur. Kahtani Arapları Arapların 

ona mensup bilindiği Araplılığın kökenidir. Kuzey bölgelerinde yaşayan halk Arap olmakla 

beraber güney bölgelerinde Hindistan, Pakistan, Somali, Eritre ve Etiyopya’dan çok önce göç 

etmiş halklar yaşamaktadır. 

Tarih boyunca yönetilmesi her zaman zor olan Yemen, 1962 yılına kadar Zeydiler 

tarafından yönetilmiştir. Yemen ordusunun İmam Muhammed Bedr’e yaptığı askeri darbeyle 

yönetim şekli değişmiş, Yemen Cumhuriyeti kurulmuştur. 

İç savaş, saltanat isteyenler ve cumhuriyetçiler diye ikiye bölünen Yemen’de 1967’ye 

kadar devam etmiş bu süreç Yemen’in Kuzey ve Güney olarak ikiye bölünmesiyle 

sonuçlanmıştır. 

1980’li yıllarda başlayan ittifak  müzakereleri ikiye ayrılmış Yemen’in 22 Mayıs 1990’da  

yeniden birleşmesiyle sonuçlanmıştır.  

Arap Yarımadası’nın en fakir ülkesi olarak bilinen Yemen, yeraltı zenginliği bakımından 

da bölgedeki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkelerinin aksine yeterli 

kaynağa sahip değildir.  

Tarih boyunca yönetimsel sıkıntılar yaşayan Yemen,  yeraltı zenginlikleri bakımından 

dikkatleri üzerine çekmese de coğrafi stratejik konumu bakımından her zaman hedefte olan 

bir ülke olmuştur. 

Yemen’in, dünya deniz ticaretinin en stratejik boğazlarından biri olarak nitelendirilen 

Babu’l Mendeb Boğazı'na hakim olması onu dünyanın en stratejik ülkelerinden biri haline 

getirmektedir. 

Yemen’in Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda 200 adasının bulunması stratejik konumunu 

daha da güçlendirmektedir. 

Dünya deniz ticaretinin % 40’ı Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’ndan yapılmaktadır. Kızıldeniz 

ve Süveyş Kanalı’nın tek giriş ve çıkış noktası; Yemen’in kara ve adalarıyla hakim olduğu Babu’l 

Mendeb Boğazı’dır.  



 

 

Ayrıca Yemen’in Afrika Boynuzu'na yakınlığı, Suudi Arabistan ile komşuluğu, Kızıldeniz 

ve Arap Denizi’nde uzun bir kıyıya sahip olması ve Aden, Hudeyde ve Feha gibi önemli 

limanlara sahip olması emperyalist devletlerin ilgisini çekmektedir. 

MÜTTEFİKLER ARASINDA ÇIKAR ÇATIŞMASI 

Mart 2015’te kurulan ve Yemen’de ‘Kararlılık Fırtınası’ adlı operasyonu yürüten Arap 

Koalisyonunun iki güçlü üyesi; Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ülkenin 

geleceğiyle ilgili fikir ayrılığı yaşanmaktadır. 

İki ülke arasındaki derin fikir ayrılığı geçtiğimiz aylarda Güney Yemen sahasına 

çatışmaya dönüşmüş, Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği Güney Yemen Ordusu ile Suudi 

Arabistan’ın desteklediği Mansur Hadi güçleri arasında haftalarca sürecek adeta savaşa 

dönüşmüştür. 

Riyad yönetimi Yemen’de kendilerinin kontrolünde bir yönetimin oluşmasını 

savunurken Abu Dabi yönetimi Yemen’i, 1990 yılı öncesinde olduğu gibi iki parçaya bölmeyi 

amaçlamaktadır. 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin yürütmekte olduğu bölünmüş Yemen planında; Güney 

Yemen’in kontrolünün kendisinde olduğu,  Kuzey Yemen’in kontrolünün ise Suudi Arabistan’a 

bırakıldığı  görülmektedir. 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Güney Yemen’deki  bölücü faaliyetleri ve Yemen’in Arap 

Denizi’nde bulunan Sokotra adası gibi turizme uygun adaları insansızlaştırmaya çalışması Abu 

Dabi yönetimi ile Riyad yönetimini karşı karşıya getirmiştir. 

Riyad yönetiminin desteklediği Cumhurbaşkanı Mansur Hadi’nin Eylül 2017’de Middle 

East Eye sitesine verdiği röportajda, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen’deki faaliyetleriyle ilgili 

yaptığı “Birleşik Arap Emirlikleri işgalci gibi hareket ediyor.” tespiti Abu Dabi-Riyad arasındaki 

fikir ayrılığının ne derece derin olduğunu ortaya koymaktadır. 

Öte taraftan Yemen’de Suudi Arabistan’a yakın duran İhvan Hareketinin Yemen kolu 

olarak bilinen Islah Partisi’ne  mensup din adamlarının suikastla öldürülmesi iki başkent 

arasındaki çatlağı derinleştirmektedir. 

Güney Yemen’de, suikastların son kurbanı olan Şeyh Safvan Eş Şereci’yle birlikte 

ülkenin ayrılmasına itirazlar getiren halk üzerinde büyük etkisi bulunan 27 alimin öldürüldüğü 

bilinmektedir. 

Yemen savaşını yürüten Arap Koalisyonuna askeri ve siyasi destek veren Amerika 

Birleşik Devletleri, çatışmaya dönüşen  fikir ayrılığında Riyad’ı mı yoksa Abu Dabi’yi mi 

destekleyeceği merak konusudur. 



 

 

Geçtiğimiz hafta, Yemen riyalinin dolar karşısında tarihinin en büyük değer kaybını 

yaşamasıyla Güney Yemen’de başlayan ve Abu Dabi Veliahtı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan 

ile Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Selman’ın posterlerinin yakıldığı gösterilerin ve 

halkın Riyad ve Abu Dabi’ye yönelik öfkesi ve umut kırıklığının etkileyici bir role sahip olduğu 

düşünülmektedir.  

YEMEN’DE İNSANİ DURUM 

Arap Koalisyonunun saldırılarının başladığı 2015 yılından bu yana Yemen’de insani 

durum her geçen gün  kötüye gitmektedir. 

Yemen hava sahasının koalisyon tarafından kapatılması ve Hudeyde gibi önemli 

limanların kullanılamaması yardımların ülkeye ulaşmasının önündeki en büyük engel olarak 

kabul edilmektedir. 

Kuzey Yemen’in savaşın doğurduğu açlık ve salgın hastalıklardan daha fazla etkilendiği 

görülmektedir. Zira Suudi Arabistan sınırından veya kargo uçaklarıyla yeterli olmasa da Güney 

Yemen’e bazı gıda ve ilaç yardımları ulaşırken Ensarullah Hareketi’nin kontrolünde bulunan 

Kuzey Yemen halkı bu yardımlardan mahrumdur. 

Yemen halkı bir taraftan açlıkla boğuşurken öte taraftan kolera ile mücadele 

etmektedir. Temiz suya ulaşamamanın yol açtığı kolera, ilaç ve aşının bulunmamasından dolayı 

hızla Yemen şehirlerine yayılmaktadır. 

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün aktardığı verilere göre, 2 bin 300 

Yemenli koleradan dolayı hayatını kaybetmiştir. 1 milyon 100 binden fazla kolera vakasına 

rastlanmış, 3 milyon Yemenli ise kolera tehdidi altında yaşamını sürdürmektedir. 

Yemen’de savaşın ve insani dramın sona ermesi için ortaya konulan tüm çabalar 

sonuçsuz kalmıştır. Kuveyt’te yapılan Yemen müzakerelerinin üzerinden 2 yıl gibi uzun bir vakit 

geçtikten sonra 6 Eylül’de, Cenevre’de Birleşmiş Milletler’in nezaretinde yapılması planlanan 

Yemen görüşmeleri Arap Koalisyonunun Yemen hava sahasını uçuşa açmamasından kaynaklı  

Ensarullah heyetinin başkent Sana’dan ayrılmadığından dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir.  

 

 

 


