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2007-2018 yılları arasında ger-
çekleşen yedi farklı ara buluculuk
girişimine rağmen çatışmaların
sona ermediği Yemen’de beş cep-
hede ve beş farklı kontrol sahasının
hâkimiyeti için farklı yoğunluklarda
gerilim yaşanıyor: Husilerin kont-
rolünde kuzeydeki yüksek yerler
ve başkent Sana (ülke nüfusunun
% 60’ı bu bölgede yaşıyor); Ab-
durrabu Mansur el-Hadi hükûme-
tinin elindeki Maarib, el-Cevf, Ku-
zey Hadramut, el-Mahra, Şebva,
Abyan ve Taiz; Birleşik Arap Emir-
likleri (BAE) himayesindeki ayrılıkçı
Güney Geçiş Konseyi’nin (GGK)
hükmettiği Aden ve civarı; Birleşik
Direniş Güçleri’nin etkin olduğu
Kızıldeniz kıyıları, yerel kabilelerin
elindeki Hadramut kıyıları. 

İran ve Suudi Arabistan’ın görü-
nürde etkin olduğu ve bu iki ül-
kenin vekâlet savaşı gibi anlaşılan
iki bloklu yapı dışında da farklı
bölgesel aktörlerin çatışmaya mü-
dahil olduklarına şahit oluyoruz:
BAE’nin Yemen’le birlikte bölgesel
stratejik gündemi dikkat çekmekle
birlikte Katar ve Umman’ın da Ye-
men’de kendilerine yakın gruplar
aracılığıyla çatışmanın seyrine mü-
dahil oldukları, ayrıca zaman za-
man barış girişimlerinde bulun-
dukları da görülmektedir. BAE’nin
GGK ve Birleşik Güçler aracılığıyla

Yemen’in bölünmesini ve Kızılde-
niz kıyılarıyla Babü’l-Mendeb Bo-
ğazı geçişini kontrol etmek istediği
artık ciddi anlamda açığa çıkmış
durumdadır. BAE’nin bu günde-
mini hayata geçirmek için yerel
bazı kabilelerle de irtibat hâlinde
olduğu dikkat çekiyor. Körfezdeki
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Yemen’de yaşanan trajedi ve
savaş, altıncı yılında tarafların
maksimalist taleplerinden
vazgeçmemesi, savaşın sona
ermesi için uluslararası kararlı
bir yaklaşımın olmaması ve
bölgesel ve küresel aktörlerin
jeopolitik hesapları sebebiyle
2021 yılında da derinleşerek
devam ediyor. 

arihçi İdrisi’nin “İçinde
de dışında da hayır olma-
yan karanlık bir deniz”

diye tanımladığı Kızıldeniz’in
Babü’l-Mendeb Boğazı’yla Hint
Okyanusu’na açılan kıyılarında
bulunan Yemen’de yaşanan trajedi
ve savaş, altıncı yılında tarafların
maksimalist taleplerinden vazgeç-
memesi, savaşın sona ermesi için
uluslararası kararlı bir yaklaşımın
olmaması ve bölgesel ve küresel
aktörlerin jeopolitik hesapları se-
bebiyle 2021 yılında da derinle-
şerek devam ediyor. 
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gerilimin yumuşamasıyla birlikte
Suudi Arabistan’la ilişkileri nor-
malleşmeye başlayan Katar, gerek
Yemen’de kendine yakın grupları
destekleyerek gerekse İran ve Suudi
Arabistan arasında ara buluculuk
girişimlerine devam ederek sürece
müdahil olmaya çalışıyor. Umman

krizin daha da derinleşmesine se-
bep olmaktan başka sonuç ver-
miyor. 

ÇOK KATMANLI HİBRİT
BARIŞ İNİSİYATİFİ ŞART 

Yemen’deki çatışmaların bağlamı-
nın yeni aktörlerin müdahil ol-
masının da etkisiyle değişmesi
geçtiğimiz yıllarda alınan Birleşmiş
Milletler (BM) kararları ve yapılan
anlaşmaları büyük oranda geçersiz
veya uygulanamaz kılıyor. Yemenli
siyasi güçler ve Husiler arasında
21 Eylül 2014’te imzalanan Barış
ve Ortaklık Anlaşması gibi 5 Kasım
2019’da hükûmetle BAE destekli
GGK arasında imzalanan Riyad
Anlaşması da uygulamadaki so-
runlar ve aktörlerin kendi gün-
demlerini dayatması sebebiyle
krize devamlılık sağlamaktan ve
yeni müdahil aktörlere meşruiyet
kazandırmaktan başka işe yara-
mıyor. Suudi Arabistan liderliğin-
deki koalisyonun sahadaki başa-
rısızlığı ve bu anlaşmalarla koa-
lisyonun fiilen ve resmen çatlaması
Husilere manevra alanı kazandı-
rırken BM inisiyatifindeki ateşkes
ve barış inisiyatiflerini de sonuçsuz
kılıyor. BM Güvenlik Konseyi’nin
(BMGK) 14 Nisan 2015 tarihli
2216 sayılı kararı sahadaki değişen
gerçekliğe rağmen hâlâ anlaşma
zemini için meşru dayanak oluş-
turuyor. ABD’nin Suudi Arabistan
liderliğindeki koalisyona silah ve
istihbarat desteğini kesmesi ve
Husileri terör örgütü listesinden
çıkarması gibi kararlarının çatış-
maları bitirme amacı taşıdığı ifade
edilse de savaşı sonlandırmak için
yeterli olmadığı çok açık. BM ini-
siyatifindeki önceki ateşkes ve
barış girişimlerinin çökmesi ve
neticesiz kalmasından hareketle

ise Batı sınırlarındaki kabileleri
desteklemekle birlikte köklü devlet
geleneği ve bölge ülkeleriyle diya-
loğunu kullanarak krizin sona er-
mesi için çeşitli girişimlerde bu-
lunuyor. Ancak bu çok katmanlı
yerel ve bölgesel angajman, küresel
müdahalelerin de etkisiyle ülkedeki
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kapsamlı bir ulusal diyalog kon-
feransı ve çok katmanlı ve kuşatıcı
bir barış mekanizmasıyla başlatı-
lacak yeni bir barış inisiyatifinin
başarılı olması için başta ABD ol-
mak üzere uluslararası aktörlerin
maksimalist taleplerden vazgeç-
meyen taraflara ciddi baskı kurması
elzemdir. BM Yemen Temsilcisi
Martin Griffiths’in girişimleriyle
2018’de İsveç’te yapılan görüşmeler
ve Aralık 2018’de imzalanan Stock-
holm Anlaşması kağıt üzerinde
kalsa da Hudeyde’de ateşkes ve
esir değişiminin uygulanmasına
imkan vermesi gibi cılız sonuçları
oldu. Ayrıca Griffiths’in Oxford
Araştırma Grubu’nun Maarib ve
Hadramut’ta insan merkezli barış
inşası amaçlı projeleri kapsamında
yerel kabile ve sivil toplum kuru-
luşu temsilcileriyle buluşmalar ger-
çekleştirmesi etkisi olmasa da ile-
ride yapılacak projeler için örnek
çalışma olarak gösterilebilir. Güçlü
ve tüm tarafların katılacağı ulusal
diyalog konferansı ve kapsayıcı
barış inisiyatifleri eğer küresel ak-
törlerin desteklediği ve yerel ve
bölgesel aktörleri pozisyonlarından
ve taleplerinden taviz vermeye

zorladığı yeni bir BM girişimi ile
takviye edilebilirse öncelikle acil
ve topyekûn bir ateşkesin temin
edilebilme ihtimalinden söz edi-
lebilir. Ancak şu an için Yemen’de
kalıcı bir barış ümidini yeşertecek
seviyede bir ışık henüz tünelin
ucunda gözükmüyor.            

22,2 milyon insanın (12
milyonu çocuk) acil insani
yardıma muhtaç olduğu ve
233 bin kişinin hayatını
kaybettiği Yemen’de,
çoğunluğu Afrika
Boynuzu’ndan gelen yaklaşık
284 bin mülteci de bulunuyor.
İnsani krizin bu kadar
derinleştiği Yemen’de insani
yardım da özellikle Husiler
tarafından silah olarak
kullanılıyor.

İNSANİ KRİZ
DERİNLEŞİYOR 

Barış hayallerinin yıkıldığı ülkede
Husilerin Maarib’e yönelik şiddetli

saldırılarıyla daha da derinleşme
ihtimali bulunan insani kriz, Co-
vid-19 ve diğer salgın hastalıkların
etkisi, savaş ve kıtlık sebebiyle
2020 senesinde tarihin en kötü
seviyesine tırmanmıştı. 2021’de
de çatışmalar son bulmazsa
2020’de gerileyen insani yardım-
ların Yemen’e yeterince ulaşama-
ması sebebiyle yeni felaketler ya-
şanabilir. BM İnsani İşler Koordi-
nasyon Ofisine (OCHA) göre
2020’de 3 milyar 200 milyon dolara
ihtiyaç varken bu rakam 1 milyar
650 milyon dolarda kaldı. Aynı
şekilde Dünya Gıda Programı
(WFP), Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Ço-
cuklara Yardım Fonu’nun (UNI-
CEF) mali kaynaklarında daralma
yaşanırken, bu örgütlerin ortak
açıklamalarına göre Yemen’deki
kıtlık felaketini önleme ihtimali
her geçen gün azalıyor. Sağlık alt
yapısının büyük oranda çöktüğü
Yemen’de Covid-19 sebebiyle vaka
sayılarına oranla en yüksek ölümler
yaşanıyor. Eğer acil tedbir alınmaz
ve çatışma bölgelerine insani yar-
dım ulaştırılamazsa yetersiz bes-
lenmeden dolayı milyonlarca insan
hayatını kaybedebilir. 22,2 milyon
insanın (12 milyonu çocuk) acil
insani yardıma muhtaç olduğu ve
233 bin kişinin hayatını kaybettiği
Yemen’de, çoğunluğu Afrika Boy-
nuzu’ndan gelen yaklaşık 284 bin
mülteci de bulunuyor. İnsani krizin
bu kadar derinleştiği Yemen’de in-
sani yardım da özellikle Husiler
tarafından silah olarak kullanılıyor.
Çok az insani yardım kuruluşunun
çalışabildiği ülkede birçok çatışma
bölgesine yardım ulaştırılamıyor
ve ihtiyaç sahibi insanlara yardım
götürülemiyor. Defalarca yapılan
uluslararası bağışçı konferansla-



rının etkinliği ve yardım vaatlerinin
yerine getirilmemesi ve toplanan
yardımların yerine ulaştırılmaması
da ayrıca sorgulanan konular ara-
sında. Müslüman toplumlar başta
olmak üzere insanlığın ağır bir
imtihan verdiği Yemen’deki insani
krizin katlanılamaz boyutlara eriş-
mesi ve milyonlarca insanın ölüm
tehlikesiyle karşı karşıya olması
bile maalesef İslam İşbirliği Teş-
kilatı (İİT) üyelerini ve küresel ak-
törleri harekete geçirmek için ye-
terli olmuyor.     

TÜRKİYE VE İİT’NİN
YAPABİLECEKLERİ 

İİT bünyesinde kurulan Yemen
temas grubunun ülkedeki krizi
sonlandırmaya yönelik açıklamaları
maalesef mevcut BM inisiyatifle-
rine destek vermekten öteye ge-
çemediği için etkisiz kalıyor. Bir
türlü sembolizmden aktivizme ge-
çemeyen İİT’nin Suudi Arabistan
etkisinden ve işlevsiz birimlerinden
dolayı krizi sonlandırmak için so-

mut girişimlerde bulunamaması
ve kapsayıcı bir diplomasi meka-
nizması tesis edememesi diğer
kriz bölgelerinde olduğu gibi Ye-
men’de de kalıcı barış tesis edil-
mesini ve çatışmaların sonlandı-
rılmasını engellemektedir. 

Krizin insani boyutu
konusunda daima duyarlı
olan ve fedakârlıktan
kaçınmayan Türkiye’nin barış
inşa edici kapasitesi Yemen’de
yeni bir inisiyatif başlatmak
için oldukça elverişlidir.

Bu bağlamda kriz bölgelerine mü-
dahale ve barış için ara buluculuk
tecrübelerinden hareketle Yemen’le
tarihî ve kültürel bağları bulunan
Türkiye, İİT nezdinde veya başka
bir uluslararası mekanizma ile Ye-
men için yeni bir barış inisiyatifi
başlatabilir. Suudi Arabistan ve
İran arasında ve çatışmanın diğer

taraflarının da katılabileceği çok
boyutlu diplomasi yürütme ko-
nusunda yeterince birikimi bulu-
nan Türkiye’nin muhtemel bu gi-
rişimi Yemen’in yeniden inşası
için de fırsatlar doğuracaktır. Krizin
insani boyutu konusunda daima
duyarlı olan ve fedakârlıktan ka-
çınmayan Türkiye’nin barış inşa
edici kapasitesi Yemen’de yeni bir
inisiyatif başlatmak için oldukça
elverişlidir. Bu tür bir inisiyatif
için özel bir temsilci tayin etmek
ve mevcut mekanizma ve BM ön-
cülüğündeki girişimler de dâhil
olmak üzere tüm süreçlere etki
etmek ve sonuç alıcı teşebbüslerde
bulunmak Yemen’i mevcut çık-
mazdan kurtarabilir. Destekleyici
aktörler olan sivil toplum kuru-
luşlarının da desteğiyle oluşturu-
lacak hibrit bir mekanizma ile Tür-
kiye’nin aktif olarak katkıda bu-
lunacağı kapsamlı bir inisiyatifin
başlaması insanlığı Yemen’deki in-
sani kriz utancından bir nebze de
olsa kurtarabilir.
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