
ABD ve Suudi Arabistan’ın
diğer taraftan İran ve
Hizbullah’ın kendi
taraftarlarına verdikleri
destek nedeniyle bir iç
savaştan ziyade bölgesel bir
savaş niteliğine dönüşen
Yemen krizi, Husilere
verdiği destek aracılığıyla
İran’ın bölgedeki etkisini
artıracağını düşünen ve bu
nedenle en başından
itibaren Suudi ittifakının
yanında yer alan ABD’nin
Yemen’de beklediği sonucu
elde etmesinin kolay
olmadığını göstermektedir.   

2011 yılında Ortado-
ğu’nun birçok ül-

kesinde, halkların refah ve özgürlük
taleplerinin bir sonucu olarak baş-
layan Arap hareketleri neticesinde,
bölgedeki politik dengenin kendi
aleyhine değişmesine izin vermek

istemeyen ABD, bu toplumsal ha-
reketlerin yaşandığı tüm ülkelerde
doğrudan ya da dolaylı olarak po-
litik veya askeri mücadelelerin içe-
risinde yer almaktadır. Benzer şe-
kilde Arap Baharı’nın sahnelerin-
den bir tanesi olan Yemen iç savaşı
da başlangıcından beri, bir taraftan
ABD ve Suudi Arabistan’ın diğer
taraftan İran ve Hizbullah’ın kendi
taraftarlarına verdikleri destek ne-
deniyle bir iç savaştan ziyade böl-
gesel bir savaş niteliğine dönüşm-
üştür. Ancak savaşın geldiği son

nokta, Husilere verdiği destek ara-
cılığıyla İran’ın bölgedeki etkisini
artıracağını düşünen ve bu nedenle
en başından itibaren Suudi ittifa-
kının yanında yer alan ABD’nin
Yemen’de beklediği sonucu elde
etmesinin kolay olmadığını gös-
termektedir.  

ABD’nin Yemen
Politikasının Nedenleri

ABD’nin Yemen politikası terörle
mücadele, Yemen hükümetinin is-
tikrarının sağlanması ve İran’ın
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bölgedeki etkisinin engellenmesi
faktörlerine dayanmaktadır. Bu
unsurlar ele alınırken, ABD’nin
Yemen politikasının asıl nedeni
olarak görülen İran etkisi ayrı bir
başlıkta değerlendirilmektedir. 

Öncelikli olarak, 1978’den beri
öncesinde Kuzey Yemen’in 1990
sonrasında ise tüm Yemen’in devlet
başkanlığı görevini elinde bulun-
duran Ali Abdullah Salih ile me-
safeli ilişki geliştiren ABD, 11 Eylül
saldırılarının ardında küresel te-
rörle mücadele bağlamında Yemen
hükümeti ile yakın bir iş birliği
içerisine girmiştir. Bilindiği üzere
11 Eylül saldırılarının ardından
ABD, tüm dünyada küresel terör
örgütlerine karşı bir mücadele baş-
latmış ve bu doktrininin merkezine
de söz konusu saldırıları düzenle-
yen el-Kaide’yi koymuştur. Yemen
hükümetinin terörle mücadeledeki
zafiyeti ve bölgedeki uygun sos-
yo-ekonomik koşullar ülkenin el-
Kaide’nin kolaylıkla örgütlenebil-

diği temel merkezlerden bir tanesi
haline gelmesini sağlamıştır. ABD
tarafından el-Kaide bağlantılı en
aktif oluşum olarak tanımlanan
örgütün Arap Yarımadası yapılan-
masının en güçlü olduğu bölge-
lerden bir tanesinin Yemen olduğu
kabul edilmektedir. Söz konusu
terör gruplarının ülkenin istikrarını
tehdit ettiğini düşünen Salih hü-
kümeti, ülke içerisinde terörle mü-
cadele faaliyetleri konusunda
ABD’nin desteğini kabul etmiştir.
Bu nedenle 2000’li yılların başın-
dan itibaren ABD ve Suudi Ara-
bistan, Salih hükümeti ile iş birliği
içerisinde bölgede terörle mücadele
faaliyetleri yürütmüştür. Ancak
Yemen’de başlayan iç savaş,
ABD’nin bölgedeki terör grupla-
rının daha kolay hareket etmesine
olanak sağlayacağı endişesini ar-
tırmıştır. Dolayısıyla ABD, terörle
mücadele politikasının sekteye uğ-
ramaması için iç savaşta hüküme-
tin ve Suudi Arabistan’ın yanında
yer almıştır. 

ABD’nin Yemen iç savaşında taraf
olmasının bir diğer nedeni uzun
süredir terörle mücadelede iş birliği
içerisinde olduğu Yemen hükü-
metinin ülke içerisindeki kontro-
lünü kaybetmesini önlemek iste-
mesidir. ABD, Arap Baharı olarak
adlandırılan toplumsal hareketler
neticesinde bölgede kendine yakın
hükümetlerin devrilmesine ses çı-
karmazken, Mısır örneğinde gö-
rüldüğü gibi bu hükümetlerin ye-
rine kendisine muhalif rejimlerin
kurulmasına sert tepki vermek-
tedir. Benzer şekilde, ABD Ye-
men’de de Salih hükümetinin artan
iç baskılar karşısında iktidardan
çekilmesini desteklemiş, ancak Sa-
lih’ten boşalan koltuğa yine kendi
himayesinde bir hükümet kuracak
olan Salih hükümetinde yıllarca
başkan yardımcılığı yapmış Ab-
durabbu Mansur Hadi’nin geçme-
sini desteklemiştir. Hadi önderli-
ğinde kurulan geçici hükümetinin
yeni yönetim tasarısının isyancı
Husiler tarafından reddedilmesi
ve üstelik Salih’e bağlı grupların
da Hadi hükümetine muhalif ol-
ması iç savaşın şiddetlenmesine
neden olmuştur. Bu durumda ABD
ve Suudi Arabistan ülke kontrolünü
ellerinde tutabilmek için Hadi hü-
kümetinin yanında iç savaşa artan
şekilde dahil olmuşlardır. 
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Yemen iç savaşı söz konusu
bölge içi rekabetin bir başka
alanını temsil etmektedir.
Hemen yanı başında
bulunan Yemen’in kendi
kontrolü dışına çıkmasını
istemeyen Suudi Arabistan,
sınırlı da olsa İran tarafından
desteklenen Husiler
aracılığıyla İran’ın Arap
Yarımadası’nda etkili
olabileceğinden
çekinmektedir. Benzer
şekilde ABD, İran’ın
Yemen’de etkili olarak
bölgedeki etkinliğini
artırabileceğini
düşünmekte, bu nedenle
ülkede yaşanan iç savaşta
Suudilerin en önemli
destekçisi olmaktadır.

Yemen Sahnesinde ABD-
İran Gerilimi

Terörle mücadele ve Yemen hü-
kümetini destekleme, ABD’nin Ye-
men iç savaşına dahlinin önemli
nedenleri arasındadır. Ancak bun-
lardan daha önemlisi, ABD’nin
stratejik olarak yıllardır dış politi-
kasının en önemli gündem mad-
delerinden bir tanesi olan Orta-
doğu’daki güç dengesini kendi le-
hine oluşturma ve koruma politi-
kasıdır. Bilindiği üzere bölge li-
derliği konusunda Suudi Arabistan
ile İran arasında tarihsel olarak
gerilim bulunmaktadır. Devrim
öncesi dönemde ABD’nin bölge
çıkarlarını korumak adına geliş-
tirdiği politikanın iki önemli ayağını
oluşturan söz konusu ülkeler,

İran’da 1979’da yaşanan devrimin
ardından rakip güçler haline gel-
miştir. Bir yandan İran yaşanan
devrimi bölgeye ihraç etmeye ça-
lışırken diğer yandan Suudi Ara-
bistan devrim aracılığıyla İran’ın
bölgedeki etkisinin artmasını ve
böylece İran’ın bölge liderliğini
tek başına ele geçirmesini isteme-
mektedir. Bu rekabette ABD doğal
olarak Suudi Arabistan’ın yanında
yer almış, İran devrimine kadar
sınırlı bir şekilde verdiği desteğini
devrimden sonra hızla geliştirmiş
ve Suudi Arabistan’ı bölgedeki en
önemli müttefiklerinden bir tanesi
haline getirmiştir. 

Yemen iç savaşı söz konusu bölge
içi rekabetin bir başka alanını tem-
sil etmektedir. Hemen yanı başında
bulunan Yemen’in kendi kontrolü
dışına çıkmasını istemeyen Suudi
Arabistan, sınırlı da olsa İran ta-
rafından desteklenen Husiler ara-
cılığıyla İran’ın Arap Yarımada-
sı’nda etkili olabileceğinden çe-
kinmektedir. Benzer şekilde ABD,
İran’ın Yemen’de etkili olarak böl-
gedeki etkinliğini artırabileceğini
düşünmekte, bu nedenle ülkede
yaşanan iç savaşta Suudilerin en
önemli destekçisi olmaktadır.
ABD’nin Yemen iç savaşına yönelik
politikasındaki İran etkisinin en
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önemli göstergesi, Donad Trump’ın
ABD başkanı seçilmesi ile söz ko-
nusu politikada yaşanan değişim-
dir. Obama’nın İran’a yönelik ılımlı
yaklaşımı ve yapılan nükleer an-
laşma ile birlikte uzun zamandır
uygulanan yaptırımların kaldırıl-
ması, Yemen üzerindeki Suudi-
İran çekişmesine ve Suudilerin
ABD’den bekledikleri desteği ala-
mamalarına neden olmaktaydı.
Öte yandan Trump’ın Obama’nın
özellikle Ortadoğu politikalarına
getirmiş olduğu ağır eleştiriler, se-
çilmesiyle birlikte geçekleştirdiği
Ortadoğu gezisinde Suudi liderlerle
yakın bir ilişki geliştirme isteği ve
İran’a karşı sert politikalar uygu-
laması, Yemen iç savaşındaki ABD
etkisinde önemli bir değişim ya-
ratmıştır. Söz konusu politika de-
ğişikliği, savaş alanında da açıkça
görülmektedir. Zira 2017 yılında
ABD’nin Yemen’de yaptığı terörle
mücadele operasyonları bir önceki
seneye göre üç katına çıkmıştır.
Bu durum, Trump yönetiminin
Yemen iç savaşını, Yemen’in iç
meselesinden ziyade, ABD/Suudi
Arabistan-İran güç mücadelesinin
bir parçası olarak gördüğünü açıkça
göstermektedir. 

ABD’nin Yemen Açmazı

Yukarıda değinilen ne-
denlerle Yemen
iç savaşında
aktif rol oy-
nayan ABD,
çatışmalara
doğrudan
katılmak ye-
rine Suudi
Arabistan öncü-
lüğünde kurulan
kuvvetlere lojistik
ve istihbarı destek ver-

meyi tercih etmekte ve Yemen’de
bulunan kısıtlı sayıda ABD aske-
rinin ise sadece el-Kaide ve benzeri
terör gruplarına yönelik operas-
yonlarda kullanıldığını ileri sür-
mektedir. 2016 yılının Ekim ayında
isyancı güçlerin doğrudan ABD
gemilerine füze saldırısında bu-
lunmasının ardından, Obama yö-
netiminin emri ile ABD kuvvetle-
rinin isyancı güçlerin ellerinde bu-
lunan radar noktalarına düzenle-
diği saldırılar dışında, Amerikan
kuvvetleri doğrudan savaşın bir
tarafı olmamıştır. Bununla birlikte
Suudi güçlerinin Amerikan yapımı
silahları ayrım gözetmeksizin kul-
lanması ve önemli sivil kayıplarına
neden olması, ABD kamuoyunda
tepkilere neden olmuştur. Ameri-
kan yapımı bombaların Suudiler
tarafından okul, camii ve benzeri
sivil alanların yok edilmesi ve si-
villerin katledilmesinde kullanıl-
ması ABD Kongresi’nin de dikka-
tini çekmiş; tarihsel olarak ABD’nin
Suudilere olan desteğinin sınırlı
bir seviyede kalmasını isteyen
Kongre, Yemen iç savaşı sırasında
da ABD’nin Suudilere desteğini
sınırlayacak ve hatta sona erdirecek
tasarılar hazırlamıştır. ABD hü-
kümeti ile Kongre arasında yaşa-
nan bu fikir ayrılığı Barack Obama
döneminde, Suudilere yapılan yar-
dımların ve silah satışının sınır-

landırılmasına neden
olurken, Trump yö-
netimi söz konusu
sınırlandırmaların
ABD’nin İran’a

karşı elini zayıflat-
tığını öne sürerek

Kongre’den gelen ta-
sarıları veto etmiştir.

Bu durum, Yemen iç sava-
şının ABD iç politikasında

Trump yönetimi ile diğer politik
kurumlar arasında yaşanan geri-
limin bir parçası haline geldiğini
göstermektedir. 

Bu iç gerilimin yanı sıra, Yemen’de
yaşanan son gelişmeler, ABD’nin
Yemen politikasının giderek daha
büyük bir açmazın içerisine sü-
rüklendiğini göstermektedir. Dört
yıldır süren savaşta Suudi ittifa-
kının beklenen zaferi elde etmesi
bir yana; ittifakın iki önemli gücü
olan Suudi Arabistan ile Birleşik
Arap Emirliği’nin destekledikleri
güçlerin birbirleri ile mücadeleye
girişmesi, Husilerin önemli başa-
rılar kazanması, Suudiler için
önemli petrol alanlarının Husiler
tarafından yok edilmesi, son olarak
bine yakın Suudi askerinin Husiler
tarafından esir alındığı iddiaları,
savaşın Husilerin dolayısıyla İran’ın
lehine geliştiğini ortaya koymak-
tadır. Dolayısıyla ABD’nin Ye-
men’de İran’a karşı mücadeleyi
kaybetme olasılığı giderek güçlen-
mektedir. Daha kötüsü, Yemen’de
yaşanan başarısızlık Suudi Ara-
bistan’ın prestij olarak büyük kayba
uğramasına neden olacak ve böl-
gedeki güç dengesinin İran lehine
dönmesine yol açacaktır. Bu ne-
denle, İran’ı köşeye sıkıştırmak
için girmiş olduğu Yemen çıkma-
zında sıkışan ABD, savaşı daha da
körükleyerek durumu Suudi ittifakı
lehine döndürmek ya da ittifakın
başarısızlığını kabul ederek en az
hasarla savaşı bitirmek arasında
tercih yapma aşamasına gelmiş
görünmektedir. Son dönemde
ABD’li yetkililerin Yemen’de ateş-
kes yapmak için Husilerle doğru-
dan görüşmelere başladıklarına
yönelik haberler, ABD’nin ikinci
yolu tercih etmeye çalıştığını gös-
termektedir. 
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