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Bu çalışma 2011 yılının Ocak ayından itibaren Yemen’de siyasi değişim taleple-
riyle başlayan kitlesel gösterilerden Suudi Arabistan önderliğindeki uluslararası 
operasyona uzanan siyasal süreci analiz etmektedir. Ülkeyi oldukça sert yöntem-
lerle yöneten Ali Abdullah Salih’in iktidardan indirilmesi, Yemen’de yeni bir si-
yasi başlangıç beklentisine neden oldu. Salih sonrasında geçiş sürecinin ana pa-
rametrelerinin ortaya çıkışı ve uluslararası gözlemciler eşliğinde oldukça geniş bir 
katılımla Ulusal Diyalog Konferansı’nın (UDK) oluşturulması, bu iyimserliğin 
temel kaynağıydı. Ancak UDK tamamlanmadan başlayan çatışmalar konferansın 
tamamlanmasından sonra bir iç savaşa evrildi. İç savaş siyasi aktörlerin pozisyon-
larını kabul ettirmenin ötesine geçti ve Yemen’i uluslararası aktörlerin hesaplaşma 
alanına çevirdi. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri operasyon ise bu durumu 
bir adım öteye taşıyarak Yemen’deki çatışmayı bölgesel düzeye taşıdı. 

Söz konusu süreci ele alan bu çalışmanın birinci bölümünde Salih iktida-
rının devrildiği siyasi süreç ve aktörler kısaca özetlenecek; ikinci bölümde Salih 
sonrası süreçte iç aktörlerin tutumu ve barışçıl bir geçiş için kurulan UDK’nın 
kuruluşu, işleyişi ve hedefleri; üçüncü bölümde Salih rejimine bağlı güçlerle it-
tifak kuran Husilerin süreç içinde kazandığı etkin konum ve askeri ilerleyişleri; 
dördüncü ve son bölümde ise Suudi Arabistan öncülüğünde başlayan “Kararlılık 
Fırtınası” operasyonu ele alınacaktır. Bu operasyon bağlamında da bazı uluslara-
rası aktörlerin Yemen’e dair siyasi stratejileri ve operasyonun hem Yemen için hem 
de bölgesel düzeyde ortaya çıkaracağı muhtemel sonuçlar ele alınacaktır. 

ÖZET

Bu çalışma, 
Yemen’de 
siyasi değişim 
talepleriyle 
başlayan 
kitlesel 
gösterilerden 
Suudi Arabistan 
önderliğindeki 
uluslararası 
operasyona 
uzanan siyasal 
süreci analiz 
etmektedir.
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Temel ürünlere halkın alışık olmadığı 
tarzda yapılan zamlar dolayısıyla başlayan eko-
nomik zorluklar, müzakere konuları üzerinde 
yaşanan görüş ayrılıkları ve aktörlerin siyasi po-
zisyonlarında ısrar etmesi, yargılamadan muaf 
tutulan Ali Abdullah Salih’in geri dönme hevesi 
ve nihayetinde Husilerin kendilerinden beklen-
meyecek agresif siyasi tutumlarını askeri “başa-
rıya” dönüştürmeleri ülkedeki güç mücadelesi-
ni yeni bir boyuta taşıdı: silahlı çatışma. Suudi 
Arabistan sınırındaki Sa’da kentinden başla-
yarak güneye doğru ilerleyen Husi milislerin, 
Eylül ayında başkent Sanaa’yı kontrol ederek 
parlamentoyu feshetmeleri teknik anlamda bir 
darbeydi. Bununla da yetinmeyip Cumhurbaş-
kanı Hadi’nin merkezi yönetimi taşıdığı Aden’e 
doğru ilerlemeleri ise Suudi Arabistan’ı harekete 
geçirdi. Böylece Yemen, Arap Baharı sürecinde 
Suudi Arabistan’ın, Bahreyn’den sonra fiili ola-
rak müdahale ettiği ikinci ülke oldu. 

KİTLESEL GÖSTERİLER 
VE SALİH İKTİDARININ 
SONU
Arap Baharı sürecinde diğer ülkelerde olduğu 
gibi Yemen’de de ayaklanmalara temel oluşturan 
tarihsel bir birikim söz konusuydu. On yıllar 
süren otoriter yönetim uygulamaları ve adalet-
siz gelir dağılımı, yapısal bir probleme dönüşen 
yoksulluk, merkezi yönetimin başa çıkmakta 
zorlandığı çatışma alanları, ülkenin uluslararası 
saygınlığının aşınması gibi unsurların yanında 
Mübarek gibi Ali Abdullah Salih’in 2000’den 
sonra kendi oğlunu Cumhurbaşkanlığına hazır-
lamasına yönelik niyetleri, ülke halkında mevcut 
durumun değişimine yönelik ümitleri de yok 
etti. 2009’da güçlü figürlerin Salih’e çekilme çağ-
rısı yapmaları,1 Salih ve müttefiklerinin arasın-
daki ayrışmaya işaret ediyordu. Bunun yanında 
Husiler 2004 yılından beri hükümet güçleri ile 

1. Charles Schmitz, “Yemen’s National Dialog”, Middle East Insti-
tute, http://www.mei.edu/content/yemens-national-dialogue

GİRİŞ
2011 yılının Kasım ayında Ali Abdullah Salih 
iktidardan çekildiğinde, Yemen için değişim 
kapılarının açıldığına yönelik yorumlar yapıl-
maya başlandı. Yönetimi devralan yardımcısı 
Abdurabbu Mansur Hadi geçiş sürecini yö-
netecek bir lider, Ulusal Diyalog Konferansı 
(UDK) ise ülkenin birikmiş sorunlarının yeni 
şartlar altında müzakere edileceği ve ülkenin 
siyasi geleceğinin yeniden tesis edilmesi ama-
cıyla kurulan bir mekanizma işlevi üstlenmişti. 
Ali Abdullah Salih’in istifası sonrasında Körfez 
İşbirliği Konseyi (KİK) İnisiyatifi ile başlayan 
geçiş süreci başladığında, ülkede bazı aşiretler 
ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşan-
maktaydı, El Kaide ülkede belirli bölgeleri yö-
netiyordu ve Güneyli ayrılıkçılar özerklik ya da 
bağımsızlık talebinde bulunmaktaydı. Ayrıca 
Husilerle Selefi gruplar arasında da çatışmalar 
yaşanmaktaydı. Ancak bu çatışmaların hiçbiri 
ne ülkenin fiili kontrol alanlarına bölündüğü-
ne dair bir işaret taşıyordu ne de geçiş sürecini 
sona erdirecek boyuta ulaşmıştı. Bu zeminde, 
yeni Anayasa’nın hazırlanması ve bu Anaya-
sa’ya göre iki yıl içinde Cumhurbaşkanlığı ve 
parlamento seçimlerinin yapılması, siyaset ve 
bürokrasinin yeniden yapılandırılarak geçiş 
sürecinin tamamlanması açısından çok uygun 
değildi; ancak geçiş sürecine hemen hemen bü-
tün tarafların katılacak olması ümit vericiydi. 
Ancak süreç ümit edildiği gibi işlemedi.
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seçilmesi öngörülüyordu. Bunun karşılığında 
Salih’e dokunulmazlık garantisi verilirken, etkisi 
altındaki Genel Halk Kongresine de geçiş hükü-
metinde yer veriliyordu. Sonuçta muhaliflerle 
uzlaşma çağrıları sonuç vermeyince Salih, ikti-
darı bırakmak zorunda kaldı. 1978-1990 yılları 
arasında Kuzey Yemen, 1990’daki Kuzey-Güney 
birleşmesinden sonra ise Yemen Cumhurbaşkan-
lığı görevini yürüten Ali Abdullah Salih’in ikti-
dardan çekilmesi, Yemen’in siyasi tarihinde yeni 
bir sayfa açılması beklentisine yol açtı. 

KİK İnisiyatifinde alınan kararlar bir yan-
dan Salih ve taraftarlarının geçiş sürecinde öte-
kileştirilmesinin önüne geçmekte ve böylece tüm 
siyasi aktörlerin Yemen’in yeniden yapılandırıl-
ma sürecinde temsil edilme fırsatı tanımaktaydı. 
Ancak otuz dört yıllık iktidar birikimine sahip 
bir unsurun hükümet içinde yer alması, gücünü 
koruyarak geçiş sürecini baltalama riski de ta-
şıyordu. Nitekim bu iki risk de yeri geldiğinde 
söz konusu oldu. Salih’in kontrolündeki Genel 
Halk Kongresi geçiş sürecinde temsil edildi fakat 
Husilerle çatışmalar tekrar alevlenince eski rejim 
yanlısı güçler çoğu zaman görevlerini aksatarak 
güvenlik sorunlarının artmasına neden oldular. 
Dahası, tarihsel bir husumete sahip oldukları 
Husilerle işbirliğine gitme yolunu tercih etti-
ler. Böylece Yemen’in –henüz tamamlanmamış 
olan– siyasal geçiş sürecini domine etme imkanı 
elde edeceklerdi. Husilerin kısa sürede güçlene-
rek Aden’e kadar gidebilmelerinin en önemli ne-
denlerinden birisi de bu ittifaktır. 

DEVRİM SONRASI  
SİYASİ AKTÖRLER  
VE DEĞİŞİM SÜRECİ
Yemen’in değişim sürecinde çeşitli düzeylerde et-
kinlik gücüne sahip birçok aktör bulunmaktadır. 
Bu aktörlerin kendi aralarındaki ittifaklar, karşı 
ittifaklar, konjonktüre göre sahip oldukları güç 
ve üstlendikleri rol değişiyor olsa da aktörleri aşa-
ğıdaki şekilde özetlemek mümkündür. 

ülkenin kuzeyinde sürekli bir çatışma içindeydi. 
‘Güney Yemen’ meselesi de 1994’ten beri mer-
kezi hükümet ile ayrılıkçı hareketler arasında bir 
başka gerginlik alanıydı. Zaman zaman yapılan 
gösteriler ve merkezi hükümet güçlerinin bu 
gösterileri baskılaması söz konusuydu. Bu tarih-
sel gerilim alanlarının da yükü ile 2011 Ocak 
ayında başta Sanaa Üniversitesi kampüsünde 
başlayan gösteriler kısa süre içinde Taiz, Aden 
gibi büyük şehirlerde yaygınlaşarak kitlesel bir 
mahiyete dönüştü. Dolayısıyla Ali Abdullah Sa-
lih yönetimine karşı ayaklanmaların tetiklediği 
Yemen’in siyasal değişim süreci çok temel siyasi 
problemleri barındırarak başladı. 

Bu gelişmeler karşısında Ali Abdullah Salih 
Şubat ayında kendisi ve ailesinden hiç kimse-
nin 2013’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
aday olmayacağını ve bu tarihe kadar iktidarda 
kalması halinde siyasi reformlar yapacağını ilan 
ederek kitleleri yatıştırmaya çalıştı ancak bu ça-
bası sonuç vermedi. Tunus’ta Bin Ali ve Mısır’da 
Mübarek’in devrilişine gönderme yapan gös-
tericiler Salih’in iktidardan ayrılmasını açık bir 
dille talep ettiler. Özellikle Sanaa ve Taiz olmak 
üzere Yemen’de yoğunlaşan gösterilere güvenlik 
güçleri Mart ayında silahla karşılık verince çatış-
malar alevlendi. 18 Mart’ta yaklaşık 50 gösterici-
nin ölümü ile sonuçlanan müdahale sonrasında 
Ali Muhsin ve Sadık El Ahmar gibi Salih’e çok 
yakın isimler emrindeki birliklerle muhaliflerin 
tarafına geçti. Mayıs ayına gelindiğinde ise baş-
ta Ahmar aşireti olmak üzere Salih’e karşı silahlı 
mücadeleye başlayan gruplar söz konusuydu ve 
başkent Sanaa Salih ve karşıt grupların fiili ola-
rak kontrol alanlarına bölünmüştü. 

Bu gelişmenin de etkisi ile şiddetlenen ça-
tışmalarda yaralanan Ali Abdullah Salih, Suudi 
Arabistan’da tedavi gördükten sonra Yemen’e 
döndü. Suudi Arabistan’ın liderliğinde Körfez İş-
birliği Konseyi (KİK) İnisiyatifi ile Ali Abdullah 
Salih ve muhalifler arasında bir anlaşma imzalan-
dı. Bu anlaşmaya göre 21 Şubat 2012’de seçim-
lerin yapılması ve Salih’in yardımcısı Abdurabbu 
Mansur Hadi’nin Cumhurbaşkanlığı makamına 
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GEÇİŞ SÜRECİNDE 
AKTÖRLER
Birleşik Cephe Partileri 
(Al-Liqa Al-Mushtarak) 
2005’ten beri Ali Abdullah Salih rejimine karşı 
kampanya yürüten bu ittifak içinde hem sol hem 
de İslamcı gruplar bulunmaktadır. En büyük grup 
da, İhvan çizgisindeki Islah Partisi’dir. Islah, Salih 
sonrası Yemen’de ne rejim güçleri ne de Husilerle 
bir çatışmaya girmiştir. Birleşik cephe geçtiğimiz 
üç yıl içinde Salih güçleri ile Husilerin ittifakı 
karşısında güç kaybetmiştir. Husilerle diyalog gi-
rişimlerine rağmen başarılı olamamışlardır. 

Islah Partisi 
Yemen’de Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın si-
yasi kolu olarak adlandırılan Islah Partisi 1990 
yılında Abdullah El Ahmar tarafından kurul-
muş olmasına rağmen hareketin Yemen’deki 
faaliyetleri 1948 yılından itibaren süregelmiştir. 
Islah Partisi aşiret temelli (Haşid Aşireti) ve ge-
leneksel tarzda bir yapıya sahiptir ve Yemen’deki 
siyasi oluşumlar arasında kuvvetli bir görünüm 
arz etmektedir. 1990 yılındaki Kuzey-Güney 
birleşmesini destekleyen Islah Partisi 1993 yı-
lındaki parlamento seçimlerinde 62 sandalye 
kazandı ve 2002 yılında muhalefetin oluştur-
duğu Ortak Toplantı Partileri içerisinde yer 
aldı. Arap Baharı’nın 2011 yılında Yemen’de 
etkisini göstermesinde hiç şüphesiz Islah hare-
ketinin çok mühim etkileri mevcuttu ve hare-
ket Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih karşıtı 
gösterilerindeki en önemli aktörlerden bir tane-
siydi. Bununla birlikte Suudi Arabistan’ın Arap 
Baharı sürecinde Müslüman Kardeşler hareke-
tine yönelik bölgesel düzlemde yürüttüğü karşı 
mücadele etkisini Yemen’de de göstermiş ve Is-
lah Partisi ile ilişkileri kopmuştur. Ancak 2014 
yılında Husilerin başkent Sanaa ve diğer büyük 
şehirleri ele geçirmeleri ve ülkede çok etkili bir 
konuma evirilmeleri sonrasında ise Riyad yö-
netimi Islah hareketiyle ilişkilerini onarmanın 
yollarını aramaya başlamıştır.

Husiler 
Asi Zeydi hareketi, kuzey Yemen’de Sa’da vila-
yetinde Bedreddin El Husi’ye bağlı olarak ku-
rulmuştur. Genellikle Husiler ya da “Ensarullah 
Hareketi” diye adlandırılmaktadırlar. Hareket 
2004’te eylemlere başladı ve 2005’te Ali Ab-
dullah Salih iktidarına karşı ayaklandı. Husi 
grupları kendilerini özgürlüklerinin boğulduğu, 
dini inançlarının tehdit altında olduğu ve Zey-
di mezhebinden olan aydınlarının marjinalize 
olduğu bir durumda görmekte ve silahlı müca-
deleyi de içeren yöntemlerle Yemen siyasi haya-
tında kendi haklarını tahkim etmeye çalışmak-
tadırlar. Buna karşılık Yemen güçleri Husilerin 
mezhepçi bir siyaset güttüklerini ve dolayısıyla 
Yemen’i bölmeye çalıştıklarını öne sürüyordu. 
2011’deki ayaklanmalara katılsalar da çok etkin 
bir aktör olamayan Husiler, son süreçte güç kul-
lanarak sekiz Yemen ilini kontrol etmektedirler 
ki bu durum hem iç hem de dış aktörlerin tepki-
sine neden olmuştur. Neredeyse bütün aktörler 
ulusal diyaloga katılmalarına rağmen Husileri 
verdikleri sözleri tutmamakla ve nihayetinde as-
keri darbe yapmakla suçlamaktadır. 

Eski Rejim Yanlısı Aktörler 
Genel Halk Kongresi Partisi’nin gücünü tem-
sil eden eski rejim yanlılarının devrik başkan 
Ali Abdullah Salih’e halen sadık olduğuna 
inanılıyor. Yemen parlamentosunda çok sayı-
da destekçisi ve başta Abdülaziz Zahab olmak 
üzere orduda etkili noktalarda önemli isimler 
mevcut. Başkan Abdurabbu Mansur Hadi, 
eski rejim yanlısı güçleri başkent Sanaa’nın ele 
geçirilmesinde Husileri desteklemekle suçladı. 
Bu bağlamda BM Elçisi Cemal bin Ömer Gü-
venlik Konseyine verdiği raporunda eski rejim 
unsurlarının Yemen’i eski Cumhurbaşkanı Ali 
Abdullah Salih dönemine götürmeye çalıştıkları 
konusunda uyardı. Eski rejim Yemen’in istikrarı 
için Salih’in en uygun kişi olduğunu ve onun et-
kin olmadığı bir iktidar denkleminde Yemen’in 
ya kaosa düşeceğini ya da iç savaş sonucunda 
bölüneceğini sıkça dile getirmektedir.
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Arap Yarımadası El Kaidesi
2000 yılında ABD donanmasına ait US Cole savaş 
gemisine yapılan saldırıyı üstlenen örgüt, Yemen 
siyasetinin önemli bir unsuru olageldi. Devrimden 
sonra El Kaide’nin gücü artmış ve Şebva’yı kon-
trol altına almışlardır. Yemen El Kaidesi 2015’te 
Fransa’da yapılan Charlie Hebdo saldırısını üstlen-
di ve operasyonu finansman olarak desteklediğini 
açıkladı. Yemen’de El Kaide’ye karşı yapılan savaşa 
ABD destek vermekte ve El Kaide hedeflerini in-
sansız hava araçlarıyla bombalamaktadır. El Kaide, 
DEAŞ’ın Irak’ta hilafet ilan etmesi sonrasında ciddi 
sıkıntı yaşadı zira orada pek çok askerini kaybetti. 
Sanaa’nın Husi kontrolünde olması El Kaide’nin 
eylemlerini artıracağına dair bir işaret sayılıyor. 
Eğer başarılı olursa Güney Yemen’de DEAŞ’ın Irak 
ve Suriye’de yaptığı gibi kendi eyaletlerini kuracak-
larından endişe edilmektedir. 

GEÇİŞ SÜRECİNDE 
ULUSAL DİYALOG 
KONFERANSI (UDK): 
KURULUŞU, HEDEFLERİ 
VE SONUÇ BİLDİRGESİ
21 Şubat 2012’de yapılan seçimde Hadi, KİK 
İnisiyatifinin oluşturduğu anlaşma çerçevesi ge-
reğince Cumhurbaşkanı seçildi. Bu gelişme ge-
çiş sürecinin başlangıcı olmuş ve Hadi Yemen’in 
yeniden yapılandırılma sürecini yönetecek figür 
olarak ortaya çıkmıştı. Geçiş sürecinin en önemli 
mekanizması olan UDK, Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’nin (BMGK) 2012’de aldığı 2051 
no’lu kararı gereğince geniş bir uluslararası göz-
lemci heyetinin katılımı ile oluşturuldu. Bu karar 
tüm taraflara silah ve şiddeti bir kenara bırakarak 
politik sorunlara diyalog yoluyla çözüm bulma-
yı ve Arap Yarımadası El Kaidesi’nin saldırıları-
na karşı önlem almayı öngörüyordu.2 18 Mart 

2. “Security Council Demands End to All Actions Undermining 
Government in Yemen, Expresses Readiness to Consider ‘Article 
41’ Measures if Necessary”, United Nations, http://www.un.org/
press/en/2012/sc10671.doc.htm

2013 tarihinde yerel siyasal aktörlerin katılımı ile 
başlayan konferansın amacı hem geçiş sürecinin 
yönetilmesi hem de Yemen’in yeniden yapılan-
dırılması ve temel sorunlarına barışçıl müzake-
reler yoluyla çözüm üretilmesiydi. Bu hedefleri 
gerçekleştirmek elbette kolay değildi. Ülkenin 
kuzeyinde devam eden çatışmalar, ABD’nin El 
Kaide’ye yönelik operasyonları, dağılmış olan 
ordu, güvenliği sağlama kapasitesinden yoksun 
güvenlik birimleri, tarihsel arka plana sahip so-
runlar ve yeterli bir otoriteye sahip olmayan bir 
yönetim altında yürüyecek olması, geçiş süreci ve 
UDK’nın önündeki en önemli zorluklardı.

Geçiş süreci ve temel meseleleri tartışmak 
üzere oluşturulan dokuz ayrı çalışma grubuna 
siyasi aktörler, sivil toplum kuruluşları, kadın 
ve gençleri temsilen 565 kişi katılmıştır. Çalış-
ma grupları –farklı kaynaklarda farklı adlan-
dırmalar olsa da– dokuz temel başlık altında 
şu şekilde özetlenebilir: Güney sorunu, Sa’da 
sorunu, güvenlik, devletin yeniden yapılan-
dırılması, hak ve özgürlükler, kalkınma, Ana-
yasa’nın oluşturulması, ulusal uzlaşı ve özel 
konular, iyi yönetişim.3 Tarafların silahları 
bırakmış olması, tartışma başlıkları, BM’nin 
gözetimci rolü ve katılımcı profilinden dolayı 
konferans geçiş sürecinin yönetilmesi ve gele-
ceğe dair bir konsensüsün oluşması adına bir-
çok araştırmacı ve gözlemci nezdinde ümit ve-
riciydi. Örneğin çatışma konusu olabilecek en 
önemli iki mesele olan Sa’da ve Güney Yemen 
meselelerine dair çözüm önerileri üretilmişti. 
Zeydileri –özelde Husileri– ilgilendiren Sa’da 

3. Başlıkların detayları için Erica Gaston, “Process Lessons Learned 
in Yemen’s National Dialogue”, United States Institute Of Peace, 
Special Report, s. 13-15.

Yemen’de Salih sonrası siyasal geçiş sürecine 
tüm tarafların katılacak olması ümit vericiydi 
ama süreç ümit edildiği gibi işlemedi. 
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meselesinde, devletin hiçbir mezhep üzerinden 
temellendirilmeyeceği garantisi veriliyordu.

Temsilciler hem başkent Sanaa’da hem de 
yerel birimlerde çalışarak planlanan süre içinde 
beklenti ve önerileri içeren raporlarını sundular. 
Ancak Güney sorunu dolayısıyla konferansın 
süresi uzatıldı. Tarihsel bir temele dayanan Gü-
ney Yemen meselesi Yemen’in bölünmesine se-
bep olabilecek bir potansiyele sahipti ve Güney 
temsilcileri bölünme ya da iki parçalı federasyon 
konusunda ısrar ettiler. Ancak BM, Körfez tem-
silcileri ve birçok uluslararası aktörün araya gir-
mesiyle her taraftan sekiz temsilci olmak üzere 
bir delegasyon oluşturularak konu yeniden ele 
alındı ancak yine sonuçsuz kaldı.4 Daha sonra 
bazı aktörlerin itirazına rağmen, iki ayrı devlet 
oluşturulması yerine altı bölgeden oluşan fede-
ratif bir yapı öngörülerek mesele bir çözüme ka-
vuşturuldu.5 Ancak federatif yapının finansal ör-
gütlenmesi, mali dağılımı, yer altı kaynaklarının 
kullanımı gibi önemli konular üzerinde tartış-
malar devam ediyordu. Buna rağmen UDK ge-
çiş sürecini tamamlamaya yönelik çalışmalarına 
devam etti ve Yemen’in siyasal geleceğine dair bir 
zaman çizelgesi sundu. 21 Ocak 2014’te deklare 
edilen bildiriye göre UDK kararlarının uygu-
lanması için mevcut Cumhurbaşkanı Hadi’nin 
görev süresinin bir yıl uzatılması, parlamento 
seçimlerinin yapılması ve danışma meclisinin 
Kuzey ve Güney’den otuzar üye olması kaydıyla 
yeniden oluşturulması ve UDK’da alınan karar-
ların içinde yer alacağı yeni Anayasanın oluştu-
rulması için yeni bir çerçeve belirlenmesini içe-
ren bir dizi karar tasarısı açıklandı. 

BM, ABD, AB, KİK ve Türkiye gibi aktör-
ler ve UDK’nın içinde yer alan birçok temsilci 
UDK’nın süreci başarıyla yönettiğini ve politik 
anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesin-

4. “Assessment Report, Outcomes of Yemen’s National Dialogue 
Conference: A Step toward Conflict Resolution and State Building?” 
ACRPS Policy Analysis Unit, (Şubat 2014), http://english.dohainsti-
tute.org/file/get/a6de2897-5e7e-417d-953a-90f10a527da9.pdf

5. Ali Saif Hassan, “Yemen, National Dialogue Conference: 
Managing Peaceful Change?”, http://www.c-r.org/downloads/
Accord25_Yemen.pdf

den duydukları memnuniyeti dile getirdiler. So-
nuç bildirgesini açıklarken Hadi, “ben bir ülke 
değil, karmaşa içinde bir başkent, boşalmış ban-
kalar ve bölünmüş güvenlik birimleri devraldım” 
ifadeleri ile UDK’nın hangi ortamda çalışmaya 
başladığına değindi ve devamla “UDK bildirgesi 
Yemen’in yeniden inşası için henüz bir başlangıç-
tır” ifadelerini kullandı. BM Yemen Özel Temsil-
cisi Cemal Bin Ömer de bildirgeyi tarihi bir an 
olarak tanımlamış ve bir iç savaş sonrası sosyal 
sözleşme niteliğindeki barışçıl geçişin bölgedeki 
tek örneği olduğuna dikkat çekmiştir.6

Söz konusu geniş uluslararası desteğe rağ-
men Sonuç Bildirgesi kararlarının öngördüğü 
sistemde sahip oldukları avantajlardan bir kısmı-
nı kaybedeceğini düşünen yerleşik aktörler söz 
konusuydu.7 Ancak Yemen’in yeni bir karmaşa-
ya sürüklenmesinin önünü açan temel faktörün, 
gerek ayaklanmaların başlama sürecinde gerekse 
UDK’nın misyonunu devam ettirdiği süreçte si-
yasi tarafların tarihsel pozisyonlarını esnetmeme-
leri olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu açı-
dan iki önemli aktörün tutumu belirleyici oldu. 
Güney Yemen’in bağımsızlığını destekleyen ve 
dolayısıyla Güney Yemen’in bağımsızlığında ıs-
rar eden Güney Yemenli bazı siyasetçiler ve eski 
rejim unsurları ile ittifak halinde olan Husilerin 
lideri Abdülmelik El Husi sonuç bildirgesi ya-
yımlanmadan UDK’dan çekildiklerini açıkla-
dı. Yemen’in federatif yapısının adil bir kaynak 
dağılımına temel oluşturmayacağını ifade eden 
Muhammed El Bahti, federal bölgeler arasın-
da ekonomik açıdan büyük farklılıkların olaca-
ğı gerekçesini öne sürerek UDK’nın kararlarını 
tanımadıklarını duyurdu.8 Zikredilen zorluklar 
altında gerçekleşen UDK kararlarının hayata ge-

6. “Yemen's National Dialogue Conference Concludes with Agre-
ement”, BBC, 21 Ocak 2014, http://www.bbc.com/news/world-
middle-east-25835721

7. “Outcomes of Yemen’s National Dialogue Conference: A Step 
toward Conflict Resolution and State Building?” ACRPS, 27 Şubat 
2014, http://english.dohainstitute.org/release/c5b3a33b-644d-47f8-
9e03-85fcb852c899

8. “Yemen Al Houthi Rebels Slam Federation Plan as Unfair”, Gulf 
News, 11 Şubat 2014, http://gulfnews.com/news/gulf/yemen/ye-
men-al-houthi-rebels-slam-federation-plan-as-unfair-1.1289512



13s e t a v . o r g

“DEVRİM”DEN ASKERİ MÜDAHALEYE YEMEN

çirilememesi ve Husilerin hızlıca yeniden çatış-
ma yolunu seçerek Sa’da’yı kontrol altın alması, 
Yemen için yeni bir karmaşanın başlangıcı oldu. 
Bu andan itibaren Yemen’de siyasi süreç, yeni it-
tifakların kurulması ve Husilerin Yemen’i kontrol 
altına alma süreci olarak devam etti. 

Devrik lider Ali Abdullah Salih sonrası Ye-
men’de 2014 yılı, siyasi yapının belirlenme süre-
cinde oldukça kritik bir yıl oldu. Bu yılın başında 
UDK nihai toplantısını gerçekleştirmeden Husile-
rin önemli isimlerinden Ahmet Şerefuddin suikasta 
kurban gitti.9 Bu provokasyona rağmen Konferans 
tamamlanıp sonuç bildirgesini yayımladıysa da, si-
yasi süreç beklendiği gibi işlemedi. Sonuç bildirge-
sinden memnun olmayan gruplar çatışma yolunu 
seçti. Bu çatışmalar, halen devam etmekte olan as-
keri operasyonun köşe taşlarını oluşturdu.

SA’DA’DAN ADEN’E 
HUSİLERİN YAYILMASI
Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Sava-
şı sonrası Yemen’den çekildiği 1918’den 1962 dev-
rimine kadar ülke, iki Zeydi İmam, İmam Yahya 
ve oğlu İmam Ahmed tarafından yönetilmiştir.10 
1962’den sonra ise Zeydiler devlet yönetimindeki 
etkinliklerini kaybetmişlerdir. 1978’den beri önce 
Kuzey Yemen sonra da Yemen’in devlet başkanlı-
ğı görevini yürüten Ali Abdullah Salih Zeydiliğe 
mensup olsa da, Zeydi doktrini bağlamında bir 
yönetim sergilememiştir. 

Gerek inanç gerek eylem açısından Ehl-i 
Sünnet’e en yakın Şia kolu olarak bilinen Zey-
diliğin on iki imam Şiiliğinden en önemli far-
kı, “imamet” teorisidir. Bu teoriye göre İmam, 
“kılıç kuşanan Fatıma’nın oğludur” ifadesi ile 
özetlenebilir ve teolojik doktrinle politik olan 
arasında doğrudan bir ilişki kurar ve bunun pra-
tikteki uygulamada karşılığı İmam müşahhas bir 
figürdür. Dolayısıyla Yemen’de Husilerin otori-

9. “Suikasta Rağmen Diyalog Tamamlandı”, Aljazeera Türk, 21 
Ocak 2014, http://www.aljazeera.com.tr/haber/suikasta-ragmen-
diyalog-tamamlandi 

10. Yemen Web, http://www.yemenweb.com/History.htm

tesi altında olası bir İmamet rejiminin kurulma-
sı, İran’ın teolojik-siyasal varlığını dayandırdığı 
Velayeti Fakih teorisini hem doktriner hem de 
pratik anlamda sarsabilir. Bu doktriner yaklaşım 
farkı, Husilerle İran arasında var olan ilişkiyi bir 
noktada sınırlayacak bir mahiyete sahip olması 
açısından önemlidir. 

Yemen nüfusunun yaklaşık yüzde 35’i ka-
dar önemli bir kısmını oluşturmalarına rağmen 
Zeydiler’in kitlesel anlamda politik bir ajandaya 
sahip olmadıkları ifade edilir. Zeydi mezhebine 
mensup ve nüfusun yüzde 5’ine tekabül eden 
Husiler ise, Sa’da kenti başta olmak üzere Suudi 
Arabistan sınırına yakın dağlık alanlarda yaşa-
maktadırlar. Husiler 2004- 2010 yılları arasın-
da da bu bölgelerde Yemen güçleri ile –zaman 
zaman Suudi Arabistan’ın da müdahil olduğu– 
çatışmalara girdi. Bu çatışmaların mezhepsel ya 
da imamet rejiminin yeniden tesis edilmesine 
yönelik olduğuna dair yorumlar mevcut,ancak 
Yemen’in siyasal tarihine bakıldığında bu çatış-
maların iktidar mücadelesi bağlamında değer-
lendirilmesi gerekmektedir. Husilerin ideolojik 
olarak Amerika ve İsrail karşıtlığında bir söylem 
geliştirdikleri ve Salih rejimine de bu bağlamda 
isyan ettikleri ifade edilmektedir.11 Husilerin 
siyasal talepleri ise Sa’da bölgesinde daha fazla 
özerklik elde etmek, Zeydi okulların açılmasına 
izin verilmesi, bölgesel eşitsizliklerin giderilme-
si ve kendilerine yönelik ayrımcılığa son veril-
mesi olarak özetlenebilir.12 

Bu güç mücadelesinin sonucu olarak, Husi-
ler 2011 isyanları öncesinde Yemen’in kuzeyinde 
oldukça sınırlı bir bölgede sınırlı bir güce sahipti-
ler. Ancak Ali Abdullah Salih iktidarının sonunu 
getiren süreç Husiler için de yeni bir sayfa açtı. 
Yemen tarihinde önemli bir yere sahip olan Hu-
silerin politize olma süreci ABD’nin Irak’ı işgal 
etmesiyle ivme kazandı. Temel uğraşı alanı dini 
eğitim olarak bilinen, politik ajandası ve faali-

11. Serpil Açıkalın, Gamze Coşkun ve Sedat Laçiner, Yemen Dosya-
sı: Fakirlik ve Terör Kıskacında Bir Ülke, (USAK Yayınları, Ankara: 
2010), s. 81-82.

12. Mehmet Ali Akyurt, “Yemen 2010”, Ortadoğu Yıllığı 2010, s.318. 
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yetleri ile pek de öne çıkmayan Husiler, mobilize 
olan diğer Şii gruplar gibi bu tarihten itibaren 
siyasi bir kimliğe büründü. 

Husilerin politikleşme sürecinin İran’la kur-
dukları ilişkiler üzerinden gerçekleştiğine dair 
iddialar dikkate alınacak ciddiyete sahip. Bed-
reddin El Husi’nin vaazlarında sürekli Humey-
ni’ye dair söylemler kullanması, 1986’daki İran 
ziyareti ve 1994’ten sonra Hüseyin Husi’nin 
uzunca bir süre İran’da kalmış olması bu iddi-
aları destekler bir niteliğe sahip. Dahası 2004 
yılında merkezi hükümet güçleri ile aralarında-
ki çatışmalarda İran yapımı silahlara rastlanmış 
olması erken dönemde ortaya çıkan somut bir 
kanıt olarak kabul edilmektedir.13 

2011 yılının başında iktidara karşı göste-
riler başladığında Husiler de meydanlara indi-
ler. Husiler, 2011 yılında kurulan “mutabakat 
hükümeti”ne muhalif bir pozisyon takındılar. 
Aynı yıl Sa’da kentinde vali atanması, vergi top-
lanması, yerel hizmetlerin karşılanması gibi et-
kinliklerle fiili bir yönetim oluşturdular.14 2013 
yılının Ekim ayında şiddetlenen çatışmalar, 
Husilerin Yemen’in kuzeyinde etkinlik alanını 
genişletmesiyle sonuçlandı. Salih sonrası siyasal 
geçiş sürecini yönetmek ve yeni dönem para-
metrelerini oluşturmak üzere kurulan UDK’da 
temsil edildiler. Öte yandan Husilerin silahlı 
grupları da güç biriktirmek için çaba sarfettiler. 
2014 yılına girerken Husiler ülkenin kuzeyinde 
hem Ali Muhsin’e bağlı güçler hem de Ahmar 
aşireti ile girdikleri çatışmaları kazanarak önemli 
avantajlar elde ettiler. UDK’nın devam ettiği bu 
süreçte devlet bu çatışmalara müdahale etme ka-
pasitesinden yoksundu. Cumhurbaşkanı Hadi 
bu realiteyi göz önüne alarak UDK’dan çıkacak 
olan “tüm tarafların silahsızlanması” prensibi-
nin tüm taraflarca uygulanmasını önemli bir 
şans olarak görüyordu ve bu yüzden Konferan-

13. İran ile Husiler arasındaki ilişkiye dair bir analiz için, Emel El 
Alim, Aljazeera Türk, 17 Nisan 2015, “Husi-İran ilişkisi: Mezhep 
kılıflı çıkar ittifakı ”http://aljazeera.com.tr/gorus/husi-iran-iliskisi-
mezhep-kilifli-cikar-ittifaki

14. “The Huthis: From Saada to Sanaa”, Crisis Group Middle East 
Report, No.154, (10 Haziran 2014), s. 2-3.

sın tamamlanmasına odaklandı. Ancak Konfe-
ransın tamamlandığı günlerde Husilerin Sa’da 
kenitini ele geçirerek ülkenin güneyine doğru 
hızla ilerlemeleri sonucunda Yemen’in değişim 
süreci yeni bir evreye taşındı.

Konferansın tamamlanmasının ardından 
Cumhurbaşkanı Hadi, Husilerin lideri Abdül-
melik El Husi’ye bir heyet göndererek silahsız-
lanma dahil hem konferanstan çıkan kararların 
uygulanmasını hem de siyasi parti kurarak se-
çimlere katılmalarını teklif etti. Bazı konularda 
prensip anlaşmasına varılmasına rağmen15 tam 
bir mutabakat sağlanamadı. Mayıs ayının başın-
da tekrar patlak veren çatışmalar ise, siyasi geçiş 
sürecini felç eden bir gelişme oldu. Bu çatışma 
süreci sonucunda, 2014 Eylül’ünde Husiler 
başkent Sanaa’yı ele geçirdi. Husiler, Ensarul-
lah olarak bilinen milis güçleri ile ülkenin ku-
zeyindeki Sa’da kentini kontrol altına aldıktan 
sonra her geçen gün ülkenin güneyine doğru 
adım adım yayılma politikalarını sürdürürken, 
farklı aktörlerle şiddetli çatışmalara girmişlerdir. 
Eylül 2014’te Husi milisler Sanaa’nın batısın-
da günlerce süren çatışmalardan sonra başkent 
Sanaa’nın kontrolünü ele geçirdiler. Bir yandan 
siyasi süreci kontrol etmeye yönelik adımlar 
atarken; öte yandan Yemen’in güneyine doğru 
ilerleyişlerini devam ettirdiler. 

Husilerin ilerleyişi, Cumhurbaşkanlığı sara-
yının kuşatılması ve birçok siyasi kararın dayatıl-
masının etkisiyle Hadi 22 Ocak 2015’te Temsil-
ciler Meclisi Başkanı’na istifasını verdi. Başbakan 
Halid Baha da hükümet olmanın gerekliliklerini 
yerine getiremedikleri gerekçesiyle istifa etti. İs-
tifa eden Hadi Sanaa’daki evinde gözetim altın-
da tutuldu. Hadi ve Baha’nın istifaları Yemen’de 
önemli bir siyasi güç boşluğuna neden oldu ve 
bu durum tam anlamıyla siyasi bir krizdi. Bu du-
rumu fırsat bilen ve başkent Sanaa’yı elinde bu-
lunduran Husiler, 6 Şubat’ta meclisi feshettiğini 
duyurdu. Böylece hem seçilmiş olan Cumhur-
başkanı Hadi ve hükümet üyeleri hem de yasa-

15. Crisis Group Middle East Report, a.g.e., s. 4.
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ma organı olan meclis görevinden el çektirilmiş 
oldu. Bu durum, Anayasa taslağı üzerinde devam 
etmekte olan tartışmaların da sonunu getirdi. 

Husilerin silahlı müdahalelerle ülkenin 
önemli bir bölümünü kontrol ettikten sonra 
meclisi feshetmesi çeşitli kesimler tarafından 
“darbe” ya da “iktidar gaspı” olarak nitelendiril-
meye başlandı. Hadi’nin istifası Husi güçlerini 
Yemen halkı ile karşı karşıya getirdi. Halk mev-
cut çatışma ve düzensizlikten onları sorumlu tut-
maya başladı ve müttefiklerin (başta Suudi Ara-
bistan olmak üzere Körfez ülkelerinin) ekonomik 
yardımları askıya almasının etkisiyle tırmanan 
ekonomik sıkıntılardan dolayı gösteriler yoğun-
laştı. Husiler bu süreçte tarihi hasımları olan Ali 
Abdullah Salih’le işbirliği yapmaktan da imtina 
etmediler. Böylece güvenlik kurumlarında hala 
etkili olan Salih’in etkisini kullanarak kendileri-
ne karşı etkin bir direncin önüne geçmiş oldular. 
Salih de, Husilerin etkisindeki bir iktidardan pay 
alma imkanını devam ettirecekti. 

Husilerin bu yayılımını kolaylaştıran birkaç 
faktörden bahsedilebilir. Birincisi Yemen güven-
lik güçlerinin müdahale kapasitesini kaybetme-
sidir. Ali Abdullah Salih’e karşı ayaklanmalar 
başladıktan sonra ordu zaten bölünmüştü. Ge-
çiş sürecinin uzaması, devrik lidere bağlı silahlı 
güçlerin siyasi hesaplar ve ittifaklar içine girerek 
kurumsal işleyişini kaybetmesi bu durumun te-
mel sebebini oluşturmuştur. Bu askeri güç boş-
luğunun yanında oluşan siyasi boşluk da önemli 
olmuştur. Mısır darbesi ile birlikte İhvan çizgi-
sinin birçok ülkede güvenlikleştirilerek siyaset 
sahnesinin dışına itilmesi, bu çizgideki Islah Par-
tisi’nin Yemen’de siyasi inisiyatif almasının önü-
ne geçmiştir. Dahası, bir yandan İhvan çizgisine 
yakın aktörler Mısır, Kral Abdullah dönemi Su-
udi Arabistan, BAE gibi ülkelerde baskılanarak 
siyasetin dışına itilirken Husilerin beklenmedik 
yayılımına karşı savaştırılmak istenmesi siyasi 
ikircikliğin ötesinde stratejik bir zaafiyet doğur-
du. İkinci önemli faktör ise, –Irak ve Suriye’de 
DEAŞ’ın oluşturduğu tehditle birlikte düşünül-
düğünde– Yemen El Kaidesi’nin ülkede güçlen-

mesi Husilerin dengeleyici bir aktör olarak göz 
önünde tutulmasını beraberinde getirmesidir. 
Üçüncüsü, Husilerin izlediği stratejidir. Ensa-
rullah hareketini sadece kendi aşiretinden ya da 
Zeydilerden oluşturmayarak, sınırlı da olsa bir 
kısım Sünni kesimin desteğini alabilmiştir. Ay-
rıca sürekli eski rejim karşıtı bir söylem geliştire-
rek, Körfez İnisiyatifinin eski rejimi hala ayakta 
tuttuğuna dair iddiaları kitlesel destek alma nok-
tasında etkili olmuştur. Bu faktörler göz önüne 
alındığında, ideolojik bir motivasyona sahip 
Ensarullah hareketinin Yemen’de güç devşirmesi 
anlaşılabilir bir durum olmaktadır. 

ULUSLARARASI 
OPERASYON VE 
AKTÖRLERİN TUTUMU
Husilerin Sanaa’nın kontrolünü ele geçirmeleri, 
Körfez ülkelerinin güvenlik reflekslerini hareke-
te geçirdi. Irak ve Suriye’de kendine alan açan 
İran’la işbirliği içinde olması muhtemel bir Husi 
yönetimi altındaki Yemen, başta Suudi Arabistan 
olmak üzere Körfez ülkeleri tarafından önem-
li bir tehdit olarak değerlendirildi. KİK zaman 
zaman Yemen güvenliğinin KİK’in güvenliğinin 
bir parçası olduğunu ifade ederek, Yemen’deki 
gelişmelere ilişkin endişelerini dışa vuruyordu. 
Ancak Husilerin bu kadar kısa bir sürede ülkenin 
en kuzeyindeki Sa’da kentinden en güneyindeki 
Aden’e kadar olan bölgenin önemli bir kısmını 
kontrol altına almalarını ve Sanaa’daki hüküme-
ti devirmelerini beklemedikleri aşikardı. İran’ın 
artan nüfuzundan rahatsız olan Suudi Arabistan 
için Yemen’in Husilerin kontrolüne geçmesi te-
lafi edilemeyecek stratejik bir kayıp olacaktı.16 
Suudi Arabistan, Husilerin bu ilerleyişini David 
Ottoway’in deyişiyle “İran ve müttefikleri ta-
rafından çevrelenmesinin son halkası”17 olarak 

16. Burhanettin Duran, “Yemen’de ‘Sağduyu’dan İç Savaşa”, Sabah, 
27 Mart 2015. 

17. “Interview with David Ottaway”, Pomeas, (13 Temmuz 2015), 
http://www.pomeas.org/Home/index.php/interviews/494-intervi-
ew-with-david-ottaway
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yorumladı. Bu beklenmedik ilerleyiş karşısında 
KİK’in Husi karşıtı güçlere sağladığı destek, 
güç kazanan ve agresif bir ilerleme kaydeden 
Husi güçlerini dengelemeye yetmemiştir. Bir 
başka seçenek de Yemen güvenlik güçlerini, 
özellikle de ordusunu yeniden yapılandıra-
rak, Husilerin geri çekilmelerini sağlamaktı. 
Ancak burada en büyük sorun, zaten parça-
lanmış olan ordunun savaşabilecek bir ka-
pasiteye getirilmesi ve gerekli motivasyonun 
sağlanmasıydı. Ayrıca Husi milisleri Sanaa’ya 
girdiğinde, devrik lider Ali Abdullah Salih’le 
işbirliği halinde oldukları tahmin edilen bir 
kısım güvenlik güçleri ya onlara destek çıktı 
ya da kendilerine karşı koymayı reddetti. 

Cumhurbaşkanı Hadi, 21 Şubat’ta Aden’de 
Cumhurbaşkanı sıfatını kullanarak18 yaptığı 
açıklamada, Husilerin Sanaa’da kontrolü ele ge-
çirdiği 21 Eylül tarihinden itibaren alınan karar-
ların geçerli olmadığını ifade etti19 ve çeşitli siyasi 
aktörlerle buluşarak siyasi faaliyetlere başladı. 
Bunun yanı sıra Hadi, Husilerin Sanaa’dan çekil-
meleri çağrısını yeniledi. Bu durum başta Körfez 
ülkeleri olmak üzere uluslararası toplum tarafın-
dan kabul gördü. Başta ABD olmak üzere birçok 

18. Temsilciler meclisi, yaklaşık bir ay önce istifa eden Hadi’nin 
istifasını onaylamamıştı. Hadi bu durumdan yararlanarak istifasını 
geri çekti. Böylece Cumhurbaşkanlığı için hukuki açıdan da hak 
elde etmiş oldu.

19. “Hadi: Aden'e Ülkemizin Bölünmesi için Gelmedik”, Dün-
ya Bülteni, 21 Mart 2015, http://www.dunyabulteni.net/haber-
ler/325281/hadi-adene-ulkemizin-bolunmesi-icin-gelmedik

ULUSLARARASI OPERASYON ÖNCESİ YEMEN’DE KONTROL ALANLARI

Kaynak: Reuters; M. Izady, Gulf/2000 Project, Columbia University.
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Batılı ülke diplomatik temsilciliklerini Aden’e ta-
şıdı. Ancak Sanaa’dan çekilmek bir yana, Husiler 
Aden’e doğru ilerleyişlerini sürdürerek havaalanı 
ve kritik birçok noktayı ele geçirdi.

Operasyon öncesinde Husilerin Yemen si-
yasetini domine etme süreci ile birlikte Suudi 
Arabistan Yemen’e sağladığı ekonomik yardım-
ları askıya almış ve Husilerin bu tavrı devam et-
tiği sürece bu kesintinin devam edeceğini açık-
lamıştı.20 Mart ayında Cumhurbaşkanı Hadi 
Körfez ülkelerinden aracılık yapmalarını iste-
diğinde Körfez ülkeleri bu talebi kabul etmiş 
fakat Husiler tarafından kabul edilemeyecek 
ön şartlar öne sürmüşlerdi. Bu şartlar arasında, 
Hadi’nin Cumhurbaşkanı olarak tanınması ve 
başkent Sanaa’yı terk etmeleri vardı. Ancak Hu-
siler ve ittifak halinde oldukları devrik lider Sa-
lih’e bağlı güçler bu şartları reddederek BM’nin 
aracılık yapmasını istediler.21 Bu karşılıklı an-
laşmazlık tırmanan krizin siyasi müzakerelerle 
çözülme imkanını azalttı ve dolayısıyla askeri 
operasyon ihtimalini artırdı. 

Hadi 25 Mart’ta BM’ye bir mektup yazarak 
Güvenlik Konseyinden Yemen’de Husilerin iler-
leyişini durdurmaya “gönüllü ülkelerin” askeri 
müdahalesine yetki veren bir karar almasını is-
tedi. Hadi mektubunda, anayasal sorumlulukları 
kapsamında KİK ile Arap Birliği Genel Sekreter-
liğine askeri müdahale seçeneği dahil, her türlü 
yardımı yapmaları için talepte bulunduğunu 
vurgulayarak, BMGK’dan Yemen halkına karşı 
sorumluluklarını yerine getirmesini istedi. 

Yazdığı mektupta Hadi, Yemen’deki duru-
mun bir Husi darbesi olduğunu, Yemen’in gü-
venlik açısından yardıma ihtiyaç duyduğunu 
BM’nin 51. maddesi ve Arap Birliği anlaşmaları-
na referans vererek, askeri müdahalede bulunma-

20. Jeremy M. Sharp, “Yemen: Background and US Relations”, 
Congressional Research Service, 11 Şubat 2015, s. 7, http://www.fas.
org/sgp/crs/mideast/RL34170.pdf

21. “Yemen at War”, Crisis Group Middle East Briefing, No. 45, (27 
Mart 2015), http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-
north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/b045-yemen-at-war.aspx 

ları gerektiğini ifade etmiştir.22 Suudi Arabistan 
Dışişleri Bakanlığı operasyonla ilgili gerekçeli 
açıklamada KİK olarak bu çağrıya yanıt verdikle-
rini ifade etmiş23 ve Suudi Arabistan liderliğinde 
“Kararlılık Fırtınası” adı altında bir hava operas-
yonu başlatmıştır. Söz konusu operasyona ulus-
lararası aktörler farklı tepkiler vermişlerdir. BAE, 
Katar, Bahreyn, Ürdün, Sudan, Kuveyt, Mısır 
ve Fas operasyona destek verdiğini açıklamıştır. 
Böylece Suudi Arabistan, mevcut Ortadoğu dü-
zeninde Körfez ülkeleri ve Mısır gibi Arap ülkele-
rinin muhtemel lideri ve İran’ı dengeleyebilecek 
yegane güç olduğunu göstermiş oldu. 

Operasyonun başlamasının ardından Ri-
yad’da temaslarda bulunan Pakistan Başbakanı 
Navaz Şerif operasyonu desteklediklerini açık-
larken, fiili destek konusunda mütereddit dav-
ransa da ilerleyen günlerde desteğini açıkça dile 
getirmiştir. Bu açıklama koalisyonun “Arap” 
karakterinden ziyade, Sünniliğine vurgu yapıl-
masına yol açmıştı. Fakat daha sonra operasyon 
içinde yer almayacaklarına dair bir açıklama 
yapmıştır. Pakistan’ın bu mütereddit yaklaşımı-
nın altında yatan temel sebep, Pakistan’daki yak-
laşık yüzde 20’lik Şii nüfusun, İran tarafından 
manipüle edilme olasılığıdır. 

ABD istihbarat ve lojistik destek vereceğini 
açıklarken Fransa, İngiltere ve Belçika operasyo-
nu desteklediklerini açıkladılar.24 Benzer şekilde 
Türkiye de operasyonu desteklediğini ve lojistik 
imkanlar sunabileceğini açıklarken Cumhurbaş-
kanı Erdoğan sonraki hafta ziyaret edeceği İran’ı 
sert bir dille eleştirdi. Bu aktörlerin Yemen siya-
seti ve operasyona tepkileri daha yakından ince-
lendiğinde karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. 

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Yemen ko-
nusunu İngiltere Başbakanı Cameron ve Rusya 
lideri Putin ile telefonda değerlendirirken, İran 

22. Mektubun tamamı için, http://www.mofa.gov.Sa/sites/mofa-
en/ServiceSandInformation/news/GovernmentNews/Pages/Artic-
leID2015326101948670.aspx

23. A.g.e. 

24. “Military Action in Yemen: Who’s For, Who’s Against?”, Alja-
zeera, 27 Mart 2015, http://www.aljazeera.com/indepth/interacti-
ve/2015/03/military-action-yemen-150326143748798.html
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olarak bağımsız ülkelere karşı yapılan her türlü 
askeri müdahaleyi kınadıklarını belirtti. Ruha-
ni, “Yemen’e karşı yapılan askeri müdahalelerin 
durdurulmasını, teröristlerin yeniden faaliyete 
geçmesinin önlenmesi ve kapsamlı bir milli hü-
kümetin oluşturulmasını” İran’ın temel öncelik-
leri olarak açıkladı.25 Rusya da askeri eylemlerin 
en kısa zamanda sona ermesinin ve krizin barışçıl 
yollardan çözülmesi için çaba sarf edilmesinin 
önemine dikkat çekti. 

Mezhep siyasetinin İran’ın bölgesel politikala-
rının en önemli unsuru olduğu dikkate alındığın-
da, Yemen nüfusunun yüzde 30-35’lik bir kısmını 
oluşturan Zeydilerin de bu açıdan dikkate değer bir 
yere sahip olmaları beklenir. Ancak bu kadar kala-
balık Şii nüfusa rağmen Yemen’in, İran’ın dış politi-
kası açısından Irak ve Suriye kadar öncelikli bir ko-
numda olmadığı ifade edilmektedir. Yine de Suudi 
Arabistan ve ittifak halindeki eski Yemen yönetimi 
mütemadiyen İran’ı ülkede istikrarsızlık yaratmaya 
çalışmakla suçlamışlardır. Özellikle 2004’te Seyyid 
Hüseyin Bedreddin El Husi’nin önderliğinde baş-
layan Husi isyanından beri İran, isyancıların destek 
aldığı olağan şüpheli ülkelerden birisi olarak görül-
müştür.26 Ali Abdullah Salih’i deviren protesto gös-
terilerinde Husilerin de yer aldığı ve geçiş sürecinin 
Suudi Arabistan öncülüğündeki KİK İnisiyatifi ile 
gerçekleştiği dikkate alındığında, İran’ın geçiş süre-
cinde etkin bir konumda olmadığı ifade edilebilir. 

Ancak Irak ve Suriye’de oluşan güç boşluğunu 
İran’ın yerel Şii unsurlar ve kendi Şii milisleriyle 
doldurma stratejisi ve Husilerle kurduğu yakın iliş-
ki İran’ın zamanla Yemen’de aktif bir rol oynamaya 
başladığına dair işaretlerdir. 2013 yılında Cihan 1 
isimli bir geminin Husilere silah taşıdığı iddiasıyla 
Yemen yönetimi tarafından durdurulduğuna dair 
haberler yayıldı.27 Bu tür iddialar ABD hükümeti 
sözcüleri tarafından da açık bir şekilde dile getiril-

25. “Gündem Suudi Arabistan’ın Yemen Operasyonu! Arap Ordusu 
Geliyor”, Milliyet, 26 Mart 2015, http://www.milliyet.com.tr/gun-
dem-suudi-arabistan-in-yemen/dunya/detay/2034677/default.htm 

26. Bayram Sinkaya, “İran-Yemen İlişkileri ve Ensarullah Hareke-
ti”, Ortadoğu Analiz, Cilt: 7 Sayı: 67, (Mart-Nisan 2015), s. 61.

27. “İran Yemen'e Silah Gönderdiği İddialarını Yalanladı”, Hürriyet, 
31 Mart 2015, http://www.hurriyet.com.tr/dunya/28603769.asp, 

miştir.28 İran yönetiminin reddettiği bu iddianın 
gerçek olup olmaması bir tarafa, Yemen yönetimi 
ve müttefiklerinin Husi-İran ilişkilerini nasıl de-
ğerlendirdiğini göstermesi açısından önemlidir. 
Suudi Arabistan’ın Yemen’e olan ilgisi ve Husilere 
karşı merkezi hükümet güçlerine sağladığı yardım 
da oldukça aşikar. Sadece çatışma dönemlerinde 
askeri varlıkları ile değil, Husilere karşı ideolojik 
yapılanmaları desteklediğine yönelik ifadeler, cid-
diye alınması gereken iddialar arasında yer almak-
tadır. Söz konusu bu tabloya bakıldığında Suudi 
Arabistan’ın İran’ın Yemen siyasetini nasıl algıladı-
ğına dair önemli bir ipucudur.

Hadi liderliğindeki Yemen yönetiminin 
İran’a yönelik suçlamaları ve İranlı diplomatlara 
yönelik saldırılar da, iki ülke arasındaki gerilime 
işaret etmektedir. Bu gerilimli ilişkiler, Husilerin 
Sanaa’yı ele geçirmesinden sonra daha da açığa 
çıkmıştır. İran dini lideri Ali Hamaney’e yakın-
lığıyla bilinen Tahran milletvekili Ali Rıza Zakai, 
Yemen’in başkenti Sanaa’nın Husilerin eline geçi-
şi ile ilgili şu sözleri sarfetmişti: “Üç Arap ülkesi 
bugün İran’ın elinde ve İslam devrimine bağlı. 
Sanaa, İran devrimine katılma yolundaki dördün-
cü Arap başkenti oldu”.29 Bu sözler, hem İran’ın 
Yemen’e olan ilgisine hem de Husilerle olan ilişki-
sine dair önemli bir ipucudur. Benzer şekilde bu 
ilişkinin boyutlarına işaret eden bir açıklama da 
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Ulus-
lararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti’den 
geldi. Velayeti, 18 Ekim 2014 tarihinde yaptığı 
konuşmada konuyla ilgili şunları söyledi: “Yemen 
devrim lideri Abdulmelik El Husi’nin tedbirli, 
cesaretli hareketi ve değerli dünya görüşüyle dev-
rimi idare etmesinden memnunuz. Hizbullah’ın 
Lübnan’da üstlendiği rolü, Ensarullah’ın da Ye-
men’de üstlenmesini umut ediyorum.”30 

28. “Letter from the President - Regarding the War Powers Resolu-
tion”, The White House, 14 Haziran 2013, http://www.whitehou-
se.gov/the-press-office/2013/06/14/letter-president-regarding-war-
powers-resolution, 

29. Yaser Ez Zeatira, 'İran'ın Elindeki Dördüncü Arap Başkenti', 
Aljazeera Türk, 27 Eylül 2014, http://www.aljazeera.com.tr/gorus/
iranin-elindeki-dorduncu-arap-baskenti 

30. A.g.e.
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Bu gelişmelerden sonra İran’ın Yemen’le 
daha yakından ilgilendiğini ifade etmek müm-
kündür. Her ne kadar, İran’a yakın bir kesimin 
(Husilerin) fiili kontrolüne girmiş olan Yemen, 
Suudi Arabistan’ı çevrelemek için önemli bir po-
tansiyel sunsa da, İran’ın Irak ve Suriye’de fiilen 
üstlendiği rolü Yemen’de üstlenmesi beklenme-
meli. Operasyonun başlamasının ardından İran 
Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, BM’ye bir mektup 
göndererek Yemen krizine yönelik diplomatik 
bir hamle yapmıştır. Mektubunda Zarif, ülkede 
ateşkes ilan edilmesi ve yabancı askeri saldırıla-
rın durdurulması, Yemen halkına acil insani yar-
dımın engelsiz ulaştırılması, tüm tarafların dahil 
olacağı müzakere sürecinin yeniden başlatılması 
ile tüm tarafların yer alacağı ulusal birlik hüküme-
tinin kurulmasını içeren dört maddelik planı Ge-
nel Sekreter’e sundu.31 İlerleyen günlerde İran’ın 
Yemen krizine angajman seviyesini hangi düzeye 
taşıyacağını ifade etmek zor olsa da, Yemen’deki 
durumu Irak ve Suriye’deki kazanımlarını koru-
mak için kullanacağını ifade etmek mümkündür.

Bu bağlamda ABD ve Mısır’ın konum-
ları dikkat çekicidir. ABD, belirli aralıklarla 
Yemen’deki seçilmiş yönetimi desteklediğini 
açıklamıştır. Husilerin ilerleyişinden sonra Dışiş-
lerinden yapılan açıklamada “geçiş sürecine tüm 
tarafların katılmaları gerektiğine, Cumhurbaşka-
nı Hadi’ye desteklerinin sürdüğününe ve El Kai-
de’ye karşı Yemen yönetimini desteklediklerine”32 
dair ifadeler yer almıştır. Yemen ABD için özellik-
le iki açıdan önemlidir. Birincisi, bu ülkedeki El 
Kaide yapılanması ile mücadele ve bu mücadeleyi 
bir model olarak bölgeye yaymak; ikincisi ise, Ye-
men’in ABD-Suudi ilişkilerine potansiyel etkisi. 

Son yıllarda ABD’nin Yemen yönetimi ile 
işbirliği halinde El Kaide’ye karşı İHA’lar aracılı-
ğıyla yürüttüğü operasyonların sayısında önemli 
bir artış söz konusudur. 

31. “İran 4 Maddelik Yemen Planını BM'ye Sundu”, Sabah, 18 
Nisan 2015, http://www.sabah.com.tr/dunya/2015/04/17/iran-
4-maddelik-yemen-planini-bmye-sundu 

32. “Ongoing Aggression Against the Government of Yemen”, U.S. 
Department of State, 27 Eylül 2014, http://www.state.gov/r/pa/
prs/ps/2014/09/232233.htm 

Ayrıca Hadi’nin Cumhurbaşkanı seçilme-
sinden sonra ABD’nin,33 bir kısmı El Kaide ile 
mücadelede kullanılmak üzere, Yemen yöne-
timine sağladığı yardımlarda belirgin bir artış 
olmuştur.34 El Kaide’ye karşı gerçekleşen İHA 
saldırılarının Yemen yönetiminin izni ve işbir-
liği ile gerçekleştiği düşünüldüğünde Yemen’de 
oluşan yönetim boşluğunun ABD’nin bu strate-
jilerini zayıflatacağı açıktır.35 Yemen’deki muhte-
mel Husi iktidarının El Kaide ile mücadele etme 
potansiyeli söz konusu olsa da, ABD’nin Suudi 
Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkileri nedeniy-
le Husileri uzun dönemli bir müttefik olarak be-
nimsemeleri zor görünmektedir. 

Yemen’deki gelişmelerin Suudi Arabistan’ı 
nasıl etkileyeceği ABD’nin gözetmek durumun-
da kaldığı bir başka noktadır. Yemen’deki geliş-
meler dolayısıyla Suudi Arabistan’ın bu dönemde 
istikrarsızlaşması, petrol arzını ve dolayısıyla pet-
rol fiyatlarını etkileyecektir. Böylesi bir gelişme 
ABD’nin petrol fiyatları ile hem İran’ı hem de 

33. Ensar Muslu, “Yemen’deki İnsansız Hava Aracı Saldırılarının Bi-
lançosu”, Ortadoğu Analiz, Cilt 7, Sayı 67, (Mart-Nisan 2015), s. 44.

34. Sharp, a.g.e. 

35. “US Options in Yemen Following the Houthis’ Take-Over”, 
ACRPS, 2 Şubat 2015, http://english.dohainstitute.org/release/
bb408177-ad30-4ff7-8847-d20aadf45797 

TABLO 1: YEMENDE ABD’NİN  
HAVADAN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRILARIN 

YILLARA GÖRE DAĞILIMI33

Yıl
İHA 

Saldırıları-
nın Sayısı

Savaş 
Uçakları 

ile Yapılan 
Saldırı 
Sayısı

Toplam

2002 1 - 1

2009 - 2 2

2010 1 - 1

2011 9 3 12

2012 47 9 56

2013 25 1 26

2014 19 - 19

2015 
(15 Şubat’a 

kadar)
3 - 3

Toplam 105 15 120
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Rusya’yı ekonomik açıdan sıkıştırma stratejisi-
ne de tesir edecektir. Bu noktada bazı analistler, 
Suudi Arabistan’ın uzun süreli bir savaşın içine 
girmesinin bu ülkeyi istikrarsızlaştıracağını ve 
ABD’nin bundan etkilenmesinin kaçınılmaz ol-
duğunu ifade etmektedirler. Dolayısıyla ABD’nin 
üstlenmesi gereken rol, özelde Suudi Arabistan 
genelde ise KİK ülkelerinin bu çatışmadan daha 
fazla etkilenmemesini sağlamaktır.36 Bu yorum, 
Suudi Arabistan’ı ABD’nin bölge siyasetindeki 
yerine indirgemekte ve Husilerin kontrolündeki 
Yemen’in ve daha genel çerçevede İran’ın domine 
ettiği bir Ortadoğu’da Suudi Arabistan’ı nasıl et-
kileyeceğini gözden kaçırmaktadır. 

ABD’nin tutumunu etkileyen bir diğer fak-
tör ise İran’la yürütmekte olduğu nükleer müza-
kerelerin gelmiş olduğu noktadır. ABD bu bağ-
lamda pazarlık seçeneklerini genişletme imkanına 
kavuşmaktadır. İsviçre’nin Lozan kentinde İran’ın 
nükleer programıyla ilgili müzakerelerin nihai bir 
aşamaya geldiği bir süreçte (31 Mart 2015’e kadar 
çerçeve anlaşmasına ulaşılması planlanmaktaydı) 
Körfez’in İran tehdidine yönelik bir hamlede bu-
lunması, hem Körfez ülkeleri açısından hem de 
müzakere masasında İran’ı daha kontrol edilebilir 
bir çerçevede tutabilmesi adına ABD açısından 
oldukça iyi bir zamanlama olduğu ifade edilebilir. 
Yine de ABD, operasyona yönelik farklı açıkla-
malar yaparak İran’ı kutuplaştırma siyasetinden 
uzak durmaktadır. Operasyona destek sözlerine 
rağmen, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden 

36. Kenneth M. Pollack, “The Dangers of the Arab Intervention 
in Yemen”, Brookings, 26 Mart 2015, http://www.brookings.edu/
blogs/markaz/posts/2015/03/26-pollack-Saudi-air-strikes-yemen

Jeff Rathke’nin, ABD’nin “Şiilere karşı Sünnile-
rin tarafını tutma” gibi bir pozisyona sahip olma-
dığını37 belirtmesi bu açıdan bir göstergedir.

Bununla birlikte bu operasyondan azami 
derecede istifade etmeye çalışan bir başka ülke 
ise Mısır’dır. Operasyonun Mısır-Suudi Arabis-
tan ilişkilerinin tartışılmaya başladığı bir döne-
me, başka bir ifadeyle, Suudilerin Sisi’ye verdiği 
desteğin sorgulandığı bir döneme denk gelmiş 
olması, Sisi için yeni bir fırsat oldu. Mısır operas-
yonda Suudi Arabistan’ın ve koalisyonun yanın-
da yer aldığını açıkladı ve 4 savaş gemisini Aden 
Körfezi’ne yolladı. Ağustos ayında da bu güçlerin 
misyonunu 6 ay ya da sorun çözülünceye kadar 
uzattığını duyurdu.38 Böylelikle hem Körfez’e 
bölgesel tehditler karşısında güçlü potansiyel bir 
destek olduğunu, dolayısıyla Sisi iktidarının her-
hangi bir sorgulamaya tabi tutulmaması gerektiği 
mesajını yeni Suudi yönetimi başta olmak üzere 
Körfez ülkelerine iletmiş oldu; hem de bölgede 
Mısır’ın etkili aktör konumuna dönmesi sinya-
lini verdi. Zira operasyonun hemen akabinde 
Arap Birliği zirvesinin Mısır’da yapılıyor olması 
ve birçok devlet başkanının zirveye iştirak etmesi 
göz önünde bulundurulduğunda, Mısır’ın diplo-
matik ağırlığının güçlü bir şekilde hissettirilmeye 
çalışıldığını söyleyebiliriz.

Mısır’ın uzun süredir ısrarla dile getirdiği 
Arap ordusunun bu konjonktürde kurulmasına 
yönelik karar da Mısır’ın elini güçlendirmektedir. 
Arap Birliği zirvesinde kurulacağı açıklanan39 or-
dunun nasıl şekilleneceğine dair ayrıntılar henüz 
netleşmemiş olsa da, Arap Ligi’ne üye 21 ülkenin 
tümünün bu orduya fiilen katılması zor görünü-
yor. 1975 yılında Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve 
Katar tarafından kurulan endüstrileşme için Arap 
organizasyonu örneğine bakılacak olursa, Mısır’ın 

37. “ABD’den Yemen Açıklaması”, Haber 7, 27 Mart 2015, http://
www.haber7.com/amerika/haber/1330640-abdden-yemen-aciklamasi

38. “Egypt Expands Armed Forces Mission in Yemen”, Daily News 
Egypt, http://www.dailynewsegypt.com/2015/08/01/egypt-expands-
armed-forces-mission-in-yemen/ (Erişim tarihi 14 Ağustos 2015).

39. “Sisi Says Arab Nations to Create Joint Military Force”, Alja-
zeera, 31 Mart 2015, http://www.aljazeera.com/news/2015/03/sisi-
arab-nations-create-joint-military-force-150329103508213.html

Yemen ABD için özellikle iki açıdan önemlidir. 
Birincisi, bu ülkedeki El Kaide yapılanması  
ile mücadele ve bu mücadeleyi bir model 

olarak bölgeye yaymak; ikincisi ise, Yemen’in 
ABD-Suudi ilişkilerine potansiyel etkisi. 
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insan ve mühimmat kaynağı, Körfez ülkelerinin 
ise finansman boyutunda rol üstleneceğini söyle-
mek mümkündür. Bu gelişme dolayısıyla Mısır’ın 
KİK ülkeleriyle soğuyan ilişkilerini düzeltmesi ve 
Körfez sermayesinin Mısır’a akışını temin etme 
amacı taşıdığı açıktır. Bu ordunun bölgesel an-
lamda İran etkinliğine ve aşırılıkçı hareketlerin 
bu ülkeleri istikrarsızlaştırmalarını önlemek gibi 
amaçları da gözetebileceğini ifade etmek müm-
kündür. Ancak İhvan çizgisine yakın hareketlere 
karşı bir yumuşama siyaseti benimsenmezse bu 
amaçlar akim kalabilir. İran etkinliği ve radikal-
leşmenin sosyolojik tarafı, İhvan çizgisinin etkin-
lik derecesi ile doğrudan ilgilidir. Nitekim bu çiz-
ginin zayıflatılması ve dahası marjinalize edilmesi 
sürecinde hem İran ve İran’la işbirliği halindeki 
Şii unsurların yükselişi hem de terör örgütlerinin 
etkinliğini artırması tesadüf değildir. 

Türkiye’nin operasyona yönelik tutumu ise 
iki açıdan değerlendirilebilir: Suudi Arabistan’la 
geliştirilmeye çalışılan stratejik ortaklık ve bölge-
sel düzlem. Suudi Arabistan’daki iktidar değişimi 
ile birlikte değişen bölgesel stratejisi, bu ülkenin 
Türkiye ile yeni bir sayfa açmasına imkan tanıdı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan zi-
yareti ile birlikte, birçok alanda işbirliği yapılma-
sına karar verildi. Bu gelişme Türkiye-Suudi Ara-
bistan ilişkileri ve İran’ın bölgede hem fiilen hem 
de “vekil güçler” aracılığıyla sert güç eksenindeki 
yayılımını dengelenmesi açısından önemlidir. Ye-
men’e düzenlenen operasyona yönelik Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın tavrı tam da bu noktada an-
lamlıdır. Operasyona lojistik desteğini açıklarken 
İran’a, Suriye, Irak ve Yemen’deki güçlerini geri 
çekme çağrısı da yapması bu açıdan önemlidir. 
Dolayısıyla Erdoğan’ın çağrısı, yalnızca Yemen’le 
sınırlı bir siyaseti değil, bölgenin istikrara kavuş-
ması için atılacak adımları da içeren daha geniş 
bir içeriğe sahiptir. Yemen konusunda Türki-
ye’nin üstlenebileceği en önemli rol, Mısır’ın bu 
süreci fırsata çevirme hevesi ile takındığı agresif 
tutum değerlendirildiğinde, çatışmanın bölgesel 
düzeye sıçramaması ve bir mezhep savaşına dön-
memesi için gerekli etkinliği göstermesidir.

OPERASYON 
VE MUHTEMEL 
GELECEK SENARYOLARI
Cumhurbaşkanı Hadi yönetiminin tekrar Ye-
men’in meşru ve tek otoritesi olmasını temin 
etmek ve Husilerin gücünü kırmak (operasyon 
başlarken kullanılan ifade “Husilerin gideceği 
bir yer kalmayıncaya kadar” idi) amacıyla başla-
yan hava operasyonunun üzerinden aylar geçti. 
Operasyonun bu amaçlarını gerçekleştirdiğini 
ifade etmek mümkün değildir. Operasyon baş-
ladığında gündeme gelen sorulardan biri, kara 
harekatının başlayıp başlamayacağı sorusuydu. 
Suudi Arabistan kara harekatına da hazırlıklı 
olduğunu ve 150 bin askeri bu harekat için ha-
zır tuttuğunu açıkladı. Yemen karar vericileri de 
Suudi Arabistan ve Körfez koalisyonundan kara 
saldırısı talebinde bulundu. Konuya ilişkin açık-
lama yapan Yemen Dışişleri Bakanı Riyad Yasin, 
“Evet kara ordusu gelmesini talep ediyorum çün-
kü hava saldırılarının belli bir noktadan sonra işe 
yaramayacağını biliyorum” ifadelerini kullandı.40 
Hava operasyonunun devam ettiği ve kara ope-
rasyonun hala belirsizliğini koruduğu günlerde 
geleceğe dair öngörüde bulunmak zor olsa da 
mevcut durumun yol açabileceği senaryoları şu 
şekilde özetlemek mümkün:

1. Operasyonun Başarılı Olması: Operas-
yonun kısa sürede belirlediği hedeflere 
ulaşması son derece önemlidir. Bu ihti-
mal ülkede iç savaşa evrilmek üzere olan 
çatışmaların sonunu getirecek ve dolayı-
sıyla Yemen’de istikrarlı siyasi geçiş süre-
cini kolaylaştıracaktır. Bu durumda Islah 
Partisi’nin ön plana çıkması ve Yemen si-
yasetinde etkin bir aktör olma ihtimali ar-
tacaktır. Böyle bir durumda Suudi Arabis-
tan ve diğer Körfez ülkelerinin geçmişteki 
hatalarını tekrarlayarak Islah Partisi’ne gü-
venlikleştirmemesi gerekir. Benzer şekilde 

40. “Yemen Dışişleri Bakanı Suud'dan Kara Saldırısı İstedi”, 
Dünya Bülteni, 1 Nisan 2015, http://www.dunyabulteni.net/ha-
ber/326180/yemen-disisleri-bakani-suuddan-kara-saldirisi-istedi
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Husi, diğer Zeydi unsurlar ve diğer meşru 
siyasi aktörlere siyasi süreç içinde belirli bir 
imkan tanınması, yeniden radikalleşmele-
rinin önüne geçilmesi açısından elzemdir. 
Böylece ülkenin geleceği ile ilgili tartışılan 
yeni anayasa, siyasi sisteme dair altı eyaletli 
federasyon, iki özerk bölge ya da tümüyle 
üniter bir yapıya dair tartışmalar için de 
uygun bir siyasi zemin sağlanmış olacaktır.

2. Operasyonun Uzun Sürmesi: Operasyonun 
uzaması tarafların gücüne göre Yemen’de 
uzun sürecek bir istikrarsızlık döneminin 
başlangıcı olacaktır. Daha kötü senaryo ise 
bu durumun mezhep eksenli bir iç savaşa 
evrilme ihtimalidir. Husilerin ülke nüfusu 
içindeki oranı yaklaşık yüzde 5, Zeydilerin 
oranı ise yaklaşık yüzde 30’dur. Aşiret asa-
biyesi ile örtüşen bir mezhepçilik siyaseti, 
mevcut krizin uzun ve kanlı bir iç savaşa 
evrilme ihtimalini güçlendirmektedir. İç 
savaşlarda zayıf aktöre destek sağlanması 
durumunda kısa sürede sonuç alınmazsa, 
yani siyasi müzakereler başlamazsa çatışma-
ların şiddetlenmesi, uzaması ve istikrarsızlı-
ğın hakim olması kaçınılmaz olmaktadır.41 
Kara operasyonunun yapılması durumun-
da operasyonun uzaması bu ihtimali daha 
fazla artıracaktır. Irak ve Suriye’nin içine 
düştüğü durum yakın dönem örnekleri-
ni görmek açısından önemlidir. Bu açıdan 
operasyonun sınırlarını ve hedeflerini ma-
kul bir seviyede tutmak gerekir. Bu seviye 
de, Yemen’in istikrarlı ve güvenli bir geçiş 
sürecini kolaylaştıracak ve tüm tarafların 
siyasi müzakere masasına oturmalarını sağ-
layacak şartların sağlanması olarak belirle-
nebilir. Yemen’i domine etme ve tümüyle 
dizayn etme hedefli bir operasyonun, daha 
büyük bir dirençle karşılaşması ve bölgesel 
güçlerin krize aktif olarak dahil olması ih-

41. Barbara F. Walter ve Kenneth M. Pollack, “Yemen is Even More 
Dangerous than We Think”, Political Violence At A Glance, 26 Ocak 
2015, http://politicalviolenceataglance.org/2015/01/26/yemen-is-
even-more-dangerous-than-we-think/

timalini artıracaktır. Bununla birlikte orta 
vadede Yemen’de bir BM gücünün konuş-
landırılmasının muhtemel olduğunu akıl-
da tutmak gerekir. Yemen’deki muhtemel 
böyle bir adımın hedefi Ortadoğu bölgesi 
olmakla birlikte, Yemen’in jeopolitik konu-
munun aynı zamanda Afrika denkleminde 
de öne çıktığını belirtmekte fayda var.

3. Operasyonun Başarısız Olması: Operasyo-
nun başarısız olması ve koalisyon güçlerinin 
geri çekilmek zorunda kalması, Yemen’in 
mezhep taassubu ile birleşen otoriter bir re-
jime yeniden dönüşünün yolunu açacaktır. 
Husiler ve Ali Abdullah Salih’in koalisyonu 
ile yönetilen bir Yemen ise, İran’ın –baş-
ta Suudi Arabistan olmak üzere– Körfez’i 
kontrol etmesi için bir uydu konumuna 
gelebilir. Bu durumda daha da kutuplaşan 
İran-Suudi Arabistan ilişkileri vesayet savaş-
larını şiddetlendirecek ve bölgedeki çatış-
maların derinleşmesine yol açacaktır. Böyle 
bir senaryo ise Suudi Arabistan’ın istikrar-
sızlaşmasına da yol açacaktır. 

4. Operasyonun başarısız olmasının bir baş-
ka beklenmeyen sonucu da Yemen’in ikiye 
bölünme ihtimalidir. Suudi liderliğindeki 
koalisyon gerek söylemleri gerekse yürüt-
tükleri stratejilerle bu meseleyi şimdilik 
yönetebildiğini göstermektedir. Koalisyon 
güçlerinin, operasyonu Güney’in merkezi 
Aden’den başlatsalar da, Hadi’yi bütün Ye-
men’in meşru lideri olarak desteklediklerini 
ilan etmeleri bu açıdan önemlidir.42 Böylece 
Güney-Kuzey ayrışmasını gündeme getire-
cek iddiaların önüne geçmiş oldular. Nite-
kim Hadi’nin Aden’e geldiğinde yaptığı ilk 
açıklamada “Sanaa’dan Yemen’in güneyini 
kuzeyinden ayırmak için gelmedim, aksine 
1990’da ülkenin iki tarafı arasında gerçek-

42. Farea El Muslimi, “The Southern Question: Yemen’s War Inside 
the War”, Carnegie Endowment, 08 Temmuz 2015, http://carnegieen-
dowment.org/syriaincrisis/?fa=60627 (Erişim tarihi 16 Ağustos 2015).
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leşen birliği korumak için güneye geçtim”43 
ifadelerini kullanması bu bağlamda okuna-
bilir. Ancak koalisyon güçlerinin başarısız 
bir şekilde geri çekilmesi bu senaryoyu ye-
niden gündeme getirecektir.

Yemen’deki mevcut savaş karmaşık çok ta-
raflılığa bürünmüş durumda. Yerel taraflara 
bakılacak olursa, Husilerle, Yemen güçlerinin 
yanında oldukça önemli üçüncü bir güçten söz 
etmek mümkündür: El Kaide. Hadramevt ve ci-
varını kontrol altında tutan El Kaide ABD, İran 
ve Suudi Arabistan’ın savaşa müdahil olmalarını 
daha da karmaşık bir hale getirmektedir: Suudi 
Arabistan öncelikli tehdit olarak Husi güçlerini 
belirlerken, Cumhurbaşkanı Mansur Hadi’ye 
bağlı güçleri desteklemektedir. İran ise –çok açık 
bir biçimde olmasa da– Husileri destekleyerek 
elde ettikleri kazanımları koruyabilecekleri bir 
anlaşma zemini yaratmanın peşindedir. ABD bir 
taraftan Hadi’yi meşru yönetim olarak görürken, 
eş zamanlı olarak El Kaide’yi bombalamaktadır. 
Dolayısıyla ABD yönetimi –tıpkı Suriye’de oldu-
ğu gibi– krizi bütünüyle çözüme kavuşturacak 
hamlelerle değil, El Kaide güçlerine karşı hare-
ket etmeyi birincil amaç olarak görmektedir. Bu 
karmaşa içinde Suudi Arabistan liderliğindeki 
koalisyon ise Husilerin ilerleyişine karşı harekete 
geçmiş olmasına rağmen şimdiye kadar hedefi-
ne ulaşmış sayılmaz; kısa vadede ulaşmasını da 
beklememeli. Bu yüzden, Aden Valisi Aden’in 
beş yıllık bir süre için başkent olarak ilan edilebi-
leceğini açıkladı.44 Bu ihtimal gerçekleşsin ya da 
gerçekleşmesin, Yemen mevcut haliyle ayrı ayrı 
fiili kontrol birimlerine bölünmüş durumda.

Gelinen noktaya bakıldığında BM’nin soru-
nun çözümü için yeterli bir inisiyatif üstlenmemiş 
olduğunu, taraflardan birinin sahada ezici bir üs-
tünlük sağlayarak kesin bir zafer kazanmasının zor 

43. “Yemen’in Başkenti İşgal Altında” , TRT Haber, 01 Mart 2015, 
http://www.trthaber.com/haber/dunya/yemenin-baskenti-isgal-al-
tinda-170725.html (Erişim tarihi 16 Ağustos 2015).

44. “Aden to be Declared Capital of Yemen for Next Five Years: 
Governor”, Asharq Alavsat, http://www.aawsat.net/2015/08/artic-
le55344814/aden-to-be-declared-capital-of-yemen-for-next-five-
years-governor (Erişim tarihi 16 Ağustos 2015).

olduğunu ifade etmek mümkündür. Soruna yöne-
lik şimdiye kadar, başta Husiler ve El Kaide’nin si-
lah bırakmasını ve silahlı çatışmaların bitirilmesini 
amaçlayan birçok karar alınmış ancak somut bir 
çözüm üretilmemiştir. Bu anlamda BMGK’nın 
en son aldığı 2216 no’lu Karar45 Hadi yönetimi 
için güçlü bir dayanak oluşturmaktadır. Ağustos 
ayının ikinci haftasında Yemen krizinin de tartışıl-
dığı Doha’daki toplantıya katılan Yemen hükümet 
sözcüsü Raci Badi bu Karar’a referans vererek “Ye-
men’deki siyasi çözümün BMGK kararının tüm 
maddeleriyle ve tamamıyla uygulanmasıyla müm-
kün” olduğunu savunmuştur.46 Koalisyon desteği-
ne sahip Hadi’ye bağlı güçler ve müttefiklerinin 
zaman zaman Husilere karşı lokal üstünlükler sağ-
ladığı ve stratejik bölgelerin ele geçirildiği haber-
leri gelmektedir. Yine de –zaman zaman gündeme 
gelse de– koalisyon güçlerinin bir kara operasyo-
nu başlatma ihtimalinin zayıf olduğu ifade edi-
lebilir. Dolayısıyla sorunun çözümü, bürünmüş 
olduğu uluslararası bağlamda mümkündür. ABD, 
İran, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında bölgede 
kurulacak bir konsensüs çözümü kolaylaştıracak-
tır. BMGK’nın ilgili kararlarının uygulanması ve 
yerel aktörlerin tekrar masaya oturması da ancak 
böyle bir zeminde mümkündür. 

SONUÇ
1962-1968 ve 1990-1994 yılları arasında iç sa-
vaşların yaşandığı Yemen, bugün benzer bir du-
rumla karşı karşıya kalmıştır. Ortadoğu ülkeleri 
içinde kalkınmışlık ve refah düzeyi açısından son 
sıralarda yer alan Yemen’e yönelik operasyon, in-
sani krizi daha da derinleştirmiş durumda. Husi-
lerin hırslı siyasetine karşılık başlayan Suudi ön-
cülüğündeki operasyonun bilançosu 14 Ağustos 
itibarıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesinin bil-
dirdiği rakamlara göre en az 3800 ölü ve 20 bine 

45. Karar metni için bkz. http://www.un.org/en/ga/search/view_
doc.asp?symbol=S/RES/2216(2015)

46. “Yemen'de Çözüm BMGK Kararlarıyla Mümkün”, Anadolu 
Ajansı, http://www.aa.com.tr/tr/u/573081--yemende-cozum-bmgk-
kararlariyla-mumkun (Erişim tarihi 14 Ağustos 2015).
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yakın yaralıdır. Bir milyondan fazla insan yer 
değiştirmek zorunda kaldı. Daha kötü durum-
da olan ve iş umuduyla gelen Sudanlıların yüz-
de 90’ı ülkelerine geri dönmek zorunda kaldılar. 
Dahası yaklaşık 10 bin Yemenli de Cibuti’ye göç 
etmiş durumda. Çatışmalardan etkilenmeyen tek 
bir ailenin bile kalmadığını ifade eden Komite 
Başkanı Peter Maurier, Yemen’deki insani duru-
mu “felaket” kelimesi ile tanımlamış ve durumun 
günden güne kötüleştiğini vurgulamıştır.47 

Ortadoğu’da otoriter rejimlerin değişimi-
ne yönelik taleplerle başlayan ve Arap Baharı 
olarak adlandırılan süreç –kısmen Tunus dışın-
da– niyet edilmemiş sonuçlar doğurdu. Geçişin 
en yumuşak olması beklenen ülkelerden birisi 
Yemen’di. Ali Abdullah Salih’in KİK’in gözeti-
minde bir anlaşma ile iktidardan çekilmesi söz 
konusu geçişin önemli aşamalarındandı. Ancak 
siyasi aktörlerin geçiş sürecini yönetememeleri, 
Suriye ve Mısır’daki gelişmeler ve uluslararası 
müdahaleler sonucu ülkedeki geçiş süreci bir 
güç mücadelesine dönüştü. Partiye dönüşse de 
İhvan çizgisindeki hareketlerin güvenlikleştiril-
mesi, birçok ülkede ya İran’ın etkisini derinleş-
tirdi ya da radikal hareketlerin etkinlik kazan-
ması ile sonuçlandı. İran’ın Hizbullah benzeri 
örgütlerle etkisini yaygınlaştırdığı bu süreç, Ye-
men’de başta etkin bir konumda olmayan ve 
İran’la yakın ilişkileri ile bilinen Husilerin güç 
kazanması ile sonuçlandı. 

Bir sınırı Aden Körfezi’nin dar, bir sınırı 
da geniş okyanus sularına, diğer sınırı da tama-
men Suudi Arabistan’a bakan Yemen, bugün güç 
mücadelesinin sahnelendiği bir ülkeye dönüştü. 
Husilerin, silahlı gücü Ensarullah’ı kullanarak ve 
neredeyse Kuzey Yemen’i kontrol ederek Aden’i 
tamamıyla ele geçirmelerine ramak kalmışken 
Suudi Arabistan bu duruma askeri müdahale ile 
cevap verdi. Bu müdahaleyi bölge ülkeleri farklı 
tepkilerle karşıladı. Bu operasyonun birçok sonu-
ca gebe olduğunu söylemek mümkündür. 

47. “Situation in Yemen ‘Catastrophic and Getting Worse’”, Middle 
East Eye, 11 Ağustos 2015, http://www.middleeasteye.net/news/ca-
tastrophic-situation-yemen-says-icrc-president-1712149992

Yemen’de yaşanan çatışma, henüz üst limitle-
rine ulaşmamış vekalet savaşlarının bir versiyonu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ne yerel aktörler ne 
de bu yerel aktörleri vekalet savaşının bir tarafına 
dönüştüren uluslararası güçler herhangi bir sebep 
dolayısıyla savaşı sona erdirecek bir noktaya gele-
bilmiştir. Mevcut hava operasyonlarının yanında 
bir kara operasyonunun gerçekleşmesi halinde 
muhtemel senaryolar şu şekilde sıralanabilir: 

1-Operasyonun kısa sürede hedefini gerçek-
leştirerek sona ermesi, savaşın bölgesel düzeye 
sıçramaması ve çatışmanın mezhepsel bir boyuta 
evrilmemesi için gerekli olan senaryodur. 

2-Müdahalenin başarısız olması veya uza-
ması, iç savaşı daha da şiddetlendirir ve toplum-
sal tarafların marjinalleşmesine yol açar. Bu ihti-
mallerin bertaraf edilmesi için koalisyon güçleri 
operasyonun hedeflerini sınırlandırmalıdır. Ak-
sine tüm Yemen’i Suudi Arabistan’ın etkisiyle 
dizayn edilmesine yönelik bir strateji uygularsa, 
bu ihtimal İran’ın daha da agresifleşmesi ve böl-
gesel düzeydeki çatışmaların şiddetlenmesine yol 
açabilir. Bu yüzden koalisyon güçlerinin ope-
rasyonun limitlerini makul bir seviyede tutması 
elzemdir. Husilere yönelik başlayan operasyon, 
mezhep eksenli bir çatışmaya bürünmemeli ve 
bütün Zeydi unsurları marjinalleştirmemek için 
gerekli hassasiyeti taşımalıdır. 

Bu açıdan bölgenin en önemli üç ülkesi 
Türkiye, İran ve Suudi Arabistan’ın tercih edece-
ği siyaset hayati bir önemi haizdir. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın operasyona yönelik açıklamala-
rı, İran’ın bölgedeki kutuplaştırıcı siyasetinden 
duyulan rahatsızlık nedeniyledir. Türkiye’nin 
İran’a yönelik Irak, Suriye ve Yemen’deki güç-
lerini çekme çağrısı son derece haklı olsa da, 
bu süreçte Türkiye ve İran, –özellikle Suriye ve 
Irak’ta– çatışma durumuna gelmekten imtina 
etmelidir. Tarihsel bagajlara sahip sorunların, 
birbirine denk güçlerin çatışması ile çözülmesi 
mümkün değildir. Bu açıdan bölgesel meselele-
rin çözümü, bütünsel bir yaklaşımla mümkün 
olmasa da, konu bazlı işbirliği ile çözüme yöne-
lik imkanları zorlamak elzemdir.
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Bu çalışma 2011 yılının Ocak ayından itibaren Yemen’de siyasi değişim ta-
lepleriyle başlayan kitlesel gösterilerden Suudi Arabistan önderliğindeki 
uluslararası operasyona uzanan siyasal süreci analiz etmektedir. Ülkeyi 

oldukça sert yöntemlerle yöneten Ali Abdullah Salih’in iktidardan indirilmesi, 
Yemen’de yeni bir siyasi başlangıç beklentisine neden oldu. Salih sonrasında 
geçiş sürecinin ana parametrelerinin ortaya çıkışı ve uluslararası gözlemciler 
eşliğinde oldukça geniş bir katılımla Ulusal Diyalog Konferansı’nın (UDK) oluş-
turulması, bu iyimserliğin temel kaynağıydı. Ancak UDK tamamlanmadan baş-
layan çatışmalar konferansın tamamlanmasından sonra bir iç savaşa evrildi. İç 
savaş siyasi aktörlerin pozisyonlarını kabul ettirmenin ötesine geçti ve Yemen’i 
uluslararası aktörlerin hesaplaşma alanına çevirdi. Suudi Arabistan öncülüğün-
deki askeri operasyon ise bu durumu bir adım öteye taşıyarak Yemen’deki çatış-
mayı bölgesel düzeye taşıdı. 

Söz konusu süreci ele alan bu çalışmanın birinci bölümünde Salih iktidarının 
devrildiği siyasi süreç ve aktörler kısaca özetlenmiş; ikinci bölümde Salih sonrası 
süreçte iç aktörlerin tutumu ve barışçıl bir geçiş için kurulan UDK’nın kuruluşu, 
işleyişi ve hedefleri; üçüncü bölümde Salih rejimine bağlı güçlerle ittifak kuran 
Husilerin süreç içinde kazandığı etkin konum ve askeri ilerleyişleri; dördüncü 
ve son bölümde ise Suudi Arabistan öncülüğünde başlayan “Kararlılık Fırtınası” 
operasyonu ele alınmıştır. Bu operasyon bağlamında da bazı uluslararası ak-
törlerin Yemen’e dair siyasi stratejileri ve operasyonun hem Yemen için hem de 
bölgesel düzeyde ortaya çıkaracağı muhtemel sonuçlar ele alınmıştır. 


