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BAE’nin aldığı karar tam
anlamıyla bir geri çekilme
ya da varlığını azaltma
değil, aslında varolan
stratejisini güncelleme
girişimidir. Bu noktadan
hareketle yazımızda
BAE’nin Yemen’e yönelik
aldığı “çekilme/askeri
varlığın azaltılma” kararının
ne anlama geldiği ve bu
karara sebep olan
gerekçelerin neler olduğu
incelenecektir.

Doç. Dr. İsmail Numan Telci
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O rtadoğu siyasetinin son
dönemde agresif dış po-
litikasıyla öne çıkan ak-

törlerinden olan Birleşik Arap
Emirlikleri’nin (BAE) Yemen’de
2015 yılından bu yana artırarak
sürdürdüğü askeri varlığını azal-
tabileceğini açıklaması Abu Da-
bi’nin bölgeye yönelik politikalarına
dair soru işaretlerini beraberinde
getirdi. BAE’nin en etkin olduğu
çatışma bölgelerinden olan Ye-
men’deki bu politika değişikliğinin
ne anlama geldiği ve kararın bölge
siyasetine nasıl etkilerinin olabi-
leceği cevaplanması gereken sorular
arasında. Öte yandan her ne kadar
uluslararası gözlemciler BAE’nin
açıklamasını, bir geri çekilme olarak
yorumlasa da Abu Dabi yönetimi

Yemen’e yönelik alınan kararı bir
“yeniden mevzilenme” şeklinde
tanımlamıştır. Dolayısıyla BAE’nin
bu kararı tam anlamıyla bir geri
çekilme ya da varlığını azaltma
değil, aslında varolan stratejisini
güncelleme girişimidir. Bu nokta-
dan hareketle yazımızda BAE’nin
Yemen’e yönelik aldığı “çekilme/as-
keri varlığın azaltılma” kararının
ne anlama geldiği ve bu karara se-
bep olan gerekçelerin neler olduğu
incelenecektir. Çalışmada ayrıca
kararın bölgesel aktörlerin Ye-

men’deki mücadelesine ne tür et-
kileri olabileceği de tartışılacaktır. 

BAE’nin Yemen stratejisi

Şüphesiz Yemen savaşı ne Suudi
Arabistan için ne de BAE için
başarı getirmiştir. Yemen’e yönelik
operasyonun başlıca aktörü olan
Suudi Arabistan, Husilere karşı
başlattığı savaş sonrasında zafer
kazanamadıkları gibi kendi gü-
venliklerine yönelik ciddi tehdit-
lerle karşı karşıya gelmiştir. Husi-
leri, başkent Sana’dan çıkarmak

BAE’NİN YEMEN’DEKİ YENİ STRATEJİSİ

YENİDEN MEVZİLENME
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ve İran’ın bu ülkedeki etkisinin
artmasını engellemek isteyen Riyad
yönetimi, 2015 yılında Yemen’e
yönelik askeri operasyon başlat-
mıştı. Ancak aradan geçen dört
yılın sonunda operasyonun halen
bu koalisyon adına bir başarı üret-
tiği söylenemez. Diğer taraftan
İran destekli Husiler, Suudi Ara-
bistan’ın başta Abha Havalimanı
olmak üzere birçok noktasına yö-
nelik sivillerin de zarar gördüğü
saldırılar gerçekleştirmiştir. 

Öte yandan Suudi Arabistan’ın
koalisyon ortağı olan BAE’nin Ye-
men’deki öncelikli hedefi Riyad
yönetiminden farklılaşmıştır. Her
ne kadar BAE’nin Yemen müda-
halesinin meşru hükümetini, dev-
leti ve kurumlarının otoritesini
geri getirmek, el-Kaide, Daeş, Hu-
siler gibi unsurlarla mücadele et-

mek ve krize siyasi bir çözüm ge-
tirmeyi amaçladığı iddia edilse de
BAE’nin Yemen’deki faaliyetlerinin
temel motivasyonu “stratejik ulusal
çıkarlar” olarak belirtilebilir. Diğer
bir ifadeyle, Suudi Arabistan’dan
farklı olarak BAE, Yemen’de İran’ın
bu ülkedeki nüfuzunu kırmaktan
ziyade, özellikle Yemen’in güne-
yinde etkili olarak bu ülkedeki ka-
rışıklıktan yararlanıp uluslararası
ticarette büyük öneme sahip li-
manlar ve deniz ticareti geçiş nok-
talarında stratejik bir ülke konu-
muna gelmektir. Bu anlamda coğ-
rafi açıdan stratejik bir konumda
bulunan Sokotra adası ve Yemen’e
yönelik gıda girişinin yaklaşık
%90’ının ve insani yardımların
yaklaşık %80’inin girişinin sağ-
landığı Hudeyde limanı BAE’nin
Yemen siyasetinin belirlenmesinde
önemli yere sahiptir. Suudi Ara-
bistan önderliğindeki koalisyonun
açtığı fırsat kapısından faydalanan
BAE, yerli işbirlikçileri ile hem So-
kotra Adası’nda hem de Hudeyde
şehrinde stratejik yatırımlar ya-
parak nüfuzunu genişletmiştir. 

BAE’nin Yemen stratejisini belir-
leyen bir diğer önemli unsur Güney
Yemen’in stratejik önemidir. Güney
Yemen’in BAE için kritik öneme
haiz olmasının arkasında yatan
sebeplerden en önemlisi Kızıldeniz
üzerinden yapılan toplamda 3.8
milyon varil petrolün geçiş sağla-
dığı bağlantı noktası olan Bab el-
Mendeb Boğazı ile alakalıdır. Bu
anlamda enerji sektöründe büyük
bir güç olmak isteyen Abu Dabi’nin
Eritre ve Cibuti gibi ülkelerde Du-
bai merkezli DP-World aracılığıyla
limanlar elde ettiği bilinmektedir.
Öte yandan yine bu bölgede son
yıllarda askeri üs kurma faaliyet-
lerine de hız veren BAE, dünyanın

en işlek deniz ticaret rotalarından
birinin çevresindeki tüm limanlara
sahip olmak ve askeri açıdan da
bölgeyi kontrol etmeyi hedefle-
mektedir. Bu politikasıyla BAE’nin
Husilerle ve diğer radikal aktörlerle
mücadele adı altında el-Hizam ve
el-Hirak gibi milis kuvvetlerle it-
tifaklar yaparak Yemen’i ikiye ayır-
mayı hedeflediği ve Güney Ye-
men’deki limanları kontrol altına
alarak bölgede söz sahibi olma pe-
şinde olduğu söylenebilir. Dolayı-
sıyla BAE’nin Yemen stratejisinin
Yemen’i bölerek Aden limanından
dünyanın geri kalanına ticaret yol-
larını güvence altına almak için
kullanışlı bir güney devlet oluş-
turmak, Yemen’in doğal kaynak-
larını istismar etmek ve bölgesel
bir hegemon olarak kendisini güç-
lendirmek üzerine inşa edildiği
şeklinde formüle edilebilir. 

BAE’nin Yemen’deki motivasyo-
nunun orayı kendi güvenlik uzan-
tısı ve sosyo-ekonomik arkabahçesi
olarak gören Suudi Arabistan’dan
bu derece açık biçimde farklılaş-
ması iki ülke arasındaki ittifakın
doğasının da sorgulanmasına ne-
den olmaktadır. Nitekim Riyad
yönetiminin zaman zaman
BAE’nin özellikle Yemen’e dair po-
litikalarından rahatsızlık duyduğu
bilinmektedir. Buradan hareketle
BAE’nin Yemen’e dair politikalarını
yeniden güncelleme ihtiyacı his-
setmesinin arkasındaki başlıca ne-
denlerden birisi Suudi Arabistan
yönetimiyle yaşanan bu fikir ay-
rılıklarıdır denilebilir. Özellikle İh-
van-ı Müslimin bağlantılı Islah
Partisi’ne yaklaşımlarında ve Ku-
zey-Güney öncelikleri konusunda
iki ülke farklı düşünmektedir. Bu
noktada Suudi Arabistan’ın endi-
şelerini dikkate almayan BAE, iki



ülke arasındaki ittifakın zarar gör-
mesi riskini de göze almış görün-
mektedir.

Nitekim BAE’nin Yemen’den askeri
olarak çekilmesi ya da daha düşük
yoğunluklu bir angajmanı tercih
etmesi, Suudi Arabistan’ın Yemen
politikasını da doğrudan etkile-
yecektir. Bu yönde bir politikanın
herşeyden önce Suudi Arabistan’ın
Yemen politikasında askeri açıdan
yansımaları olacağı söylenebilir.
Suudi Arabistan öncülüğündeki
koalisyonun en önemli askeri ka-
natlarından birisini oluşturan
BAE’nin Riyad’tan bağımsız olarak

yeni bir politika tercihine gitmesi
operasyonun, dolayısıyla Suudi
Arabistan’ın bu ülkedeki mücade-
lesinin başarısızlığa uğramasına
neden olabilecektir. Her ne kadar
BAE ve fonladığı askerler Suudi
Arabistan askerleri kadar Husilerle
mücadele etmese BAE’nin askeri
varlığını azaltması veya çekilmesi
Suud liderliğindeki koalisyonun
askeri operasyonel gücünü zayıf-
latacaktır. İkinci olarak BAE’nin
askeri olarak çekilmesi veya askeri
varlığını azaltması durumu Suudi
Arabistan’ın Yemen sahasında sı-
kışmasına  ve belki de Husilerin

de dahil olduğu bir politik çözümü
kabullenmesine yol açabilir. Böyle
bir gelişme halihazırda Yemen me-
selesinden kaynaklı kırılmalar ya-
şayan BAE-Suudi Arabistan itti-
fakının daha da sorgulanmasına
yol açabilir. Bu yönde bir gelişme
2015’ten bu yana ciddi bir başarı-
nın elde edilemediği Yemen’de
Suudi Arabistan’ın daha da geri-
lemesine neden olurken, buna pa-
ralel olarak İran’ın etkisi artacaktır. 

BAE’nin bu “yeniden
mevzilenme” stratejisinin
arkasında temelde üç
nedenden bahsedilebilir.
Bunlar BAE’nin savaşın askeri
ve finansal maliyetini daha
fazla karşılamak istememesi,
Batı nezdinde insan hakları
bağlamında giderek
kötüleşen imajını düzeltme
arzusu ve savaşı doğrudan
müdahaleyle değil de ağırlıklı
şekilde vekiller üzerinden
devam ettirme isteğidir.

BAE’nin Yemen’deki Yeni
Stratejisi: Yeniden
Mevzilenme

BAE’nin Yemen’deki yeni strateji-
sini uluslararası medyada çokça
dillendirildiği üzerine bu ülkedeki
varlığını sona erdirmek ya da geri
çekmek şeklinde değerlendirmek
yanıltıcı olacaktır. Nitekim hem
BAE kaynakları hem de Yemen’deki
yerel kaynaklara göre bu yeni stra-
teji bir geri çekilmeden ziyade “ye-
niden mevzilenme” olarak tanım-
lanabilir. BAE’nin bu “yeniden
mevzilenme” stratejisinin arka-
sında temelde üç nedenden bah-
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sedilebilir. Bunlar BAE’nin savaşın
askeri ve finansal maliyetini daha
fazla karşılamak istememesi, Batı
nezdinde insan hakları bağlamında
giderek kötüleşen imajını düzeltme
arzusu ve savaşı doğrudan müda-
haleyle değil de ağırlıklı şekilde
vekiller üzerinden devam ettirme
isteğidir.

Suudi Arabistan’ın girişimiyle baş-
latılan Yemen’deki askeri operas-
yona başından itibaren destek ve-
ren BAE, 2015’ten bu yana Ye-
men’de 100’den fazla askerini kay-
bederken savaşın her yıl milyarlarca
doları bulan mali boyutunu da
üstlenen başlıca aktörlerden ol-
muştur. Savaşın bu anlamda yo-
rucu atmosferinden kurtulmak is-
teyen BAE, hem askeri kayıpları
minimuma indirmeyi hem de sa-
vaşın maliyetinden sıyrılmayı he-
deflemektedir. Bununla bağlantılı
olarak BAE’nin yeni stratejisiyle
benimsediği bir başka hedef, Ye-
men’deki varlığını vekiller üzerin-
den devam ettirmektir. Nitekim
BAE tarafından desteklenen milis
güçlerin artık hem askeri kapasite
hem de teknik yeterlilik anlamında
İran destekli Husilerle mücadele
edebileceği düşünülmektedir. Bu
sayede hem insani kayıplar azal-
tılacak hem de daha düşük mali-
yetli bir mücadele sürdürülmüş
olacaktır. Son olarak, Yemen mü-
dahalesi nedeniyle son dönemde
Batı kamuoyunda imajı giderek
kötüleşen BAE’nin yeni bir strateji
benimsemesinde, bu anlamda da
bir adım atma isteğinin olduğu
belirtilebilir. Özellikle Yemen’deki
insan hakları noktasında yoğun
eleştirilere maruz kalan BAE, Ye-
men’deki askeri varlığına son ve-
rerek insani krizdeki payını ola-
bildiğince unuttumak istemektedir. 

BAE’nin Yemen’den
çekilmesine yönelik
iddiaların aslında gerçekliği
tam olarak yansıtmadığı
söylenebilir. Yerel
işbirlikçilerini birer vekil
olarak kullanmayı
hedefleyen Abu Dabi
yönetimi, Yemen’deki
başarısız askeri politikasını
çekilme illüzyonu ile örtbas
etmeyi amaçlamaktadır.  

Sonuç olarak BAE’nin Yemen’deki
askeri varlığının geleceğine dair
atılan adımların hem stratejik hem
de taktiksel boyutu vardır. Dola-
yısıyla BAE’nin Yemen’den çekil-
mesine yönelik iddiaların aslında
gerçekliği tam olarak yansıtmadığı
söylenebilir. Yerel işbirlikçilerini
birer vekil olarak kullanmayı he-
defleyen Abu Dabi yönetimi, Ye-
men’deki başarısız askeri politi-
kasını çekilme illüzyonu ile örtbas
etmeyi amaçlamaktadır. Bu an-
lamda da BM çerçevesinde başla-
tılan siyasal geçiş sürecine katkı
sağlama bahanesini de öne sür-
mektedir. BAE yetkilileri çekilme-
nin bir yıldan uzun süredir tartı-
şıldığını, BAE’nin Stokholm An-
laşması’nın hayata geçirilmesine
yardımcı olmak istediğini belirterek
bölgeyi istikrarsızlaştırıcı faaliyetler
yürüttüğüne dair ortaya konulan
argümanları da ortadan kaldırmaya
çalışmaktadır. Bunun yanında BAE
merkezli başta Gulf News gibi
medya kanallarıyla Abu Dabi’nin
Yemen’deki “insani yardımları” ba-
sına servis edilmektedir. 2015-
2019 arası %66’sı kalkınmaya

%34’ü de insanı yardımlara olmak
üzere toplamda 5.59 milyar dolarlık
insani yardım yapıldığı iddia edilen
BAE’nin insani krizdeki payı si-
linmeye çalışılmaktadır.

Son olarak 2011’deki Arap dev-
rimlerinden bu yana bölgede sta-
tükonun korunması konusunda
öne çıkan BAE, aktif politikayla
Ortadoğu’nun önemli aktörlerin-
den birisi haline gelmiştir. Bu çer-
çevede BAE’nin Yemen’e yönelik
yeni stratejisi Abu Dabi’nin böl-
gedeki aktivizmiyle bağlantılıdır.
Libya’dan Sudan’a, Filistin’den Af-
rika Boynuzu’na, Suriye’den Ye-
men’e birçok konuda aktif bir po-
litika izleyen BAE’nin bu aktivizmi,
gelinen noktada Abu Dabi için
ciddi zaafiyetleri beraberinde ge-
tirmektedir. Nitekim kapasitesi
sınırlı bir ülkenin bu derece yoğun
bir dış politika angajmanına gir-
mesi bir noktadan sonra bazı ko-
nularda kontrol edilmesi mümkün
olmayan sonuçların ortaya çıkma-
sına neden olabilecektir. Zorlandığı
Yemen’de yeniden mevzilenme
hamlesi de BAE’nin yoğun dış po-
litika angajmanlarından en azından
birisinden sıyrılarak, diğer daha
öncelikli dış politika meselelerine
yönelebilme anlamında bir çıkış
yolu olarak değerlendirilebilir. Bu-
nunla birlikte yukarıda detaylan-
dırıldığı üzere, her ne kadar ciddi
sıkıntıları beraberinde getirse bile
Yemen’deki mücadele BAE’nin ta-
rafı olduğu bir dosya olmaya devam
edecektir. ABD ve İsrail ile ilişkilerin
en yakın düzeyde olduğu bir dö-
nemde İran’a karşı mücadelede
önemli sahalardan birisi olan Ye-
men’de BAE’nin askeri varlığını
sona erdirebileceğini düşünmek
yanıltıcı olacaktır. 
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