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ABD’nin Yemen’de “artık
savaşın son bulması gerektiği”
şeklindeki söylemi, savaş
sonrası hangi siyasi yapıyı
hâkim kılmak istediğine dair
spekülasyonları da
beraberinde getiriyor. Bu yeni
yapıda ne dereceye kadar İran,
Suudi Arabistan ve BAE’nin
etkisinin olacağı merak
konusu.

014’ün sonunda İran des-
tekli Şii grup Husilerin
başkent Sana da dâhil ol-

mak üzere Yemen’in önemli böl-
gelerini ele geçirmesiyle başlayan
Yemen krizi, 6 senenin ardından
yeni bir safhaya doğru ilerliyor.
Geçen yıllarda pek çok aktör sürece
dâhil oldu ve bazı bölgeler de de-
falarca el değiştirdi. Husilere karşı
Abdurrabu Mansur el-Hadi hükû-
metini savunmak adına 2015 yı-
lından itibaren Suudi Arabistan
öncülüğünde başlatılan Kararlılık
Fırtınası Operasyonu, önce hava
saldırıları ile daha sonra da kara
operasyonu ile devam etti. Bu sal-

dırılar Husilerin ilerleyişini frenledi.
Aynı zamanda Yemen’deki çok ak-
törlü savaş, insani trajedilerin ve
büyük yıkımların da sebebi oldu.
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) sivilleri bomba-
lamaktan çekinmezlerken Husi-
lerin de benzer saldırılar gerçek-
leştirdiği görüldü. Suudi Arabistan
ve BAE’nin saldırılarında İngilte-
re’den satın aldıkları misket bom-
baları ile insanlık suçu işlemeleri
ve Amerika Birleşik Devletleri el-
Kaide’yle mücadele gerekçesiyle
Yemen’de gerçekleştirdiği operas-
yonlar, Yemen krizinin uluslararası
boyutunu gözler önüne serdi. 

ABD’NİN YEMEN AÇILIMI

Amerika’nın yeni Başkanı Joe Bi-
den, göreve gelir gelmez ABD’nin
Yemen’de artık Suudi Arabistan
öncülüğündeki operasyonlara des-
tek olmayacağını bildirdi. Bu açık-
lama hem Yemen hem de bölge
için son derece önemliydi. Bu açık-
lama ilk olarak, ABD’nin artık Ye-
men’deki çatışmaları bitirmeyi ve
ülkede “istikrarlı” bir yapının ku-
rulmasını istediğine ve ikinci olarak
Suudi Arabistan’ın Yemen özelinde
olduğu vurgulansa da genel olarak
eskisi kadar ABD desteği görme-
yeceğine işaret ediyordu. Dolayı-
sıyla Riyad, Donald Trump döne-
minde sahip olduğu açık kartı kay-
bediyordu. ABD’nin Yemen’de “ar-

tık savaşın son bulması gerektiği”
şeklindeki söylemi, savaş sonrası
hangi siyasi yapıyı hâkim kılmak
istediğine dair spekülasyonları da
beraberinde getiriyor. Bu yeni ya-
pıda ne dereceye kadar İran, Suudi
Arabistan ve BAE’nin etkisinin
olacağı merak konusu. 

Biden’ın Yemen’e dair bir sürprizi
daha vardı. Yeni atanan Dışişleri
Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat
itibarıyla Husilerin silahlı örgütü
Ensarullah’ı terör listesinden çı-
kardığını bildiriyordu. Ensarullah’ın
ABD tarafından Biden’ın göreve
başlamasından hemen 1 gün önce
terör listesine dâhil edilmesi,
Trump’ın giderayak Biden’ın Or-
tadoğu siyasetine bir darbe vur-
mak amacını taşıyordu. Biden
da ilk işlerinden biri olarak önce
Husilere yönelik bazı yaptırımları
kaldırdı, daha sonra da Hu-
silerin Yabancı Terör Ör-
gütleri listesine alınması
kararını geri çevirdi. Bu
gelişmeler Yemen öze-
linde olsa da genel ola-
rak Ortadoğu siyaseti
anlamında Trump döne-
minden oldukça farklı bir
dönemin bizi beklediğine
işaret etmekteydi. 

2

MUSTAFA CANER

Araştırma Görevlisi SAKARYA ÜNİ.

YEMEN KRiZiNDE
YENi SAYFA



ABD tarafından atılan adımları
takiben Marib’deki
çatışmaların yoğunluk
kazanması, Husilerin yakında
kurulması planlanan pazarlık
masasına eli güçlü olarak
oturma planından
kaynaklanmaktadır. 

Biden’ın açıklamalarının ardından
Marib’e yönelik Husi saldırıları
yoğunluk kazandı. Doğal gaz ve
petrol yönünden zenginliğiyle bi-
linen Marib kentini almak için
Husilerin geçtiğimiz yıldan beri
bu bölgeye saldırılar düzenlediği
biliniyor. ABD tarafından atılan
adımları takiben Marib’deki çatış-
maların yoğunluk kazanması, Hu-
silerin yakında kurulması planla-
nan pazarlık masasına eli güçlü
olarak oturma planından kaynak-

lanmaktadır. ABD’nin Husile-
rin Marib saldırılarını

kınaması da şu an için
çatışmaları durdur-

maya yetmedi.

YEMEN’DE YAŞANACAK
DÖNÜŞÜMÜN OLASI
SONUÇLARI

Yemen’de açılacak yeni sayfa, sa-
dece yıllardır ülke içinde çatışan
silahlı güçler ve politik gruplar
için belirleyici olmayacak, aynı za-
manda bölgesel güç dengelerinin
yeniden düzenlenmesi anlamına
da gelecektir. Yemen’de barışın ve
istikrarın tesis edilmesi, İran’ın
Suudi Arabistan’a yönelik saldırı
araçlarından birini kaybetmesi an-
lamını da taşımaktadır. Zira Hu-
siler, İran için bölgedeki Suudi gü-
cünü sınırlandırmak başta olmak
üzere pek çok bölgesel gelişmede
de İran’ın elini güçlendiren önemli
bir koz olarak işlev görmektedir.
Yemen üzerindeki İran ve Suudi
rekabeti, politik araç ve yeni yapı-
daki kurumsallaşmalarla devam
edebilir. Yemen’in kaç parçaya bö-
lüneceği ve yeni politik yapının
olası istikrar kaynakları da diğer
soru işaretleridir. 

Ancak yeni denklemde İran, Hu-
silerin askerî kapasitesini bölgesel
politikası doğrultusunda kullanma
avantajını kısmen kaybedecek olsa
da Ortadoğu genelindeki askerî
gücünden taviz vermeyecek gibi
görünmektedir. Bu manada 23
Ocak’ta Suudi Arabistan başkenti
Riyad’a gerçekleştirilen balistik
füze saldırısı önemli bir gösterge
olarak dikkati çekmektedir. 
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Daha önce adı hiç duyulmamış
“Vaad el-Hak Tugayları” adlı bir
grup, Bağdat’ta IŞİD’in
gerçekleştirdiği terör
saldırısının “intikamı” olarak
Riyad’a saldırdıklarını açıkladı.
Bu saldırının bir başka ve
dikkate değer yorumlanma
biçimi ise İran’ın Husiler
olmasa da Riyad’ı vurabilecek
vekil kuvvetlere sahip
olduğudur.

İlk etapta Riyad yönetimi saldırının
sorumlusu olarak Husileri işaret
etse de Husiler kendilerinden bek-
lenmeyecek bir şekilde hızlıca ola-
yın sorumluluğunu reddettiler.
Daha önce adı hiç duyulmamış
“Vaad el-Hak Tugayları” adlı bir
grup, Bağdat’ta IŞİD’in gerçekleş-
tirdiği terör saldırısının “intikamı”
olarak Riyad’a saldırdıklarını açık-
ladı. Bu saldırının bir başka ve
dikkate değer yorumlanma biçimi

ise İran’ın Husiler olmasa da Riyad’ı
vurabilecek vekil kuvvetlere sahip
olduğudur. Bir anlamda İran, Ye-
men’deki olası bir barış sürecinden
dolayı askerî kapasite kaybı yaşa-
mayacağını göstermek istiyor.

İRAN’IN POZİSYONU

Yemen’de yaşanması muhtemel
dönüşümün bölgede en çok ilgi-
lendirdiği devletlerin başında İran
geliyor. İran’ın Husilerin hamisi
olması bunun en temel sebeple-
rinden birini oluşturmaktadır. Tah-
ran’ın, krizin başlangıcından beri
gerek askerî teçhizat/silah gerekse
maddi anlamda Ensarullah’a destek
vermesi, aynı zamanda örgütü
kendi bölgesel çıkarları için de iş-
levselleştirmesi, çözüm için ABD’yi
İran’ı muhatap alma seçeneği ile
karşı karşıya bırakmaktadır. Her
ne kadar Tahran yönetimi Husilere
silah desteği verdiklerini reddetse
de BM uzmanları pek çok defa
aksi yönde görüş bildirdiler. Ayrıca
İran, Ensarullah ile arasındaki iliş-
kiyi resmiyete döken ilk ve tek
ülke olarak dikkat çekmektedir.

Şubat ayının başında BM Yemen
Özel Temsilcisi Martin Griffiths’in
Tahran’a gelerek İran Dışişleri Ba-
kanı Cevad Zarif ile görüşmesi,
İran’ın sahada göz ardı edileme-
yecek aktörlerden biri olduğunun
en açık göstergesidir. 

İran’da özellikle hükûmet kanadı,
ABD’nin Yemen açılımını oldukça
olumlu karşılamış gözükmektedir.
Suudi Arabistan’a desteğin kesi-
lecek olması, şüphesiz Tahran için
bir avantaj şeklinde yorumlan-
maktadır. Bunun yanında bu ge-
lişmeyi Tahran açısından daha da
önemli kılan kısım, ABD’nin İran
ile zorunlu Yemen diplomasisinin
nükleer diplomasiye tahvil edilme
ihtimalidir. Şu anda nükleer an-
laşma için İran ve ABD arasında
işletilen dolaylı iletişimde bir tı-
kanma yaşandığı ve iki tarafın da
ilk adımı atması için muhatabını
zorlamaya çalıştığı bilinmektedir.
Tıkanma aşılana kadar iki tarafın
da kozlarını artırmaya çalıştıkları
ise bir diğer gerçektir. Bu doğrul-
tuda İran’ın Irak ve Yemen’deki
vekil kuvvetlerinin eylem sayıla-
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rında son dönemlerde yaşanan
artış dikkat çekici bir mahiyet arz
etmektedir. Bir diğer ifadeyle İran,
ABD’ye sert gücünü göstererek
müzakere masasındaki avantajını
artırma yolunu tercih etmektedir. 

Öte yandan Yemen’de Husiler,
Hadi yönetimi ve Güney Geçiş
Konseyi (GGK) arasında bir barış
sağlanacaksa bunun önemli yolu
da Tahran’dan geçmektedir. Yemen
denklemine nükleer anlaşmayı da
eklemleme İran için son derece
avantajlı bir durum oluşturabilir.
Yemen’de ABD’nin bazı taleplerine
karşılık vermek suretiyle İran, nük-
leer müzakerelerde kendi taleple-
rinin karşılanması için zemin ya-
ratabilir. Buna mukabil İran’daki
muhafazakâr kanat, bu planı eleş-
tirmekte ve ABD’nin Yemen ham-
lesinin bir başka aldatmaca oldu-
ğunda ısrar etmektedir. Şüphesiz
ki İran’ı haziran ayında yapılacak
cumhurbaşkanlığı seçimleri önce-
sinde bir nükleer mutabakata ulaş-
tıracak her gelişme, ılımlı ve re-
formist kanadın iç siyasette elini
güçlendirecektir. Muhafazakârların

Yemen konusundaki hoşnutsuz-
luğunun bir sebebinin de bu olduğu
söylenebilir.

Husiler dışında da Yemen’de
çok parçalı bir yapı
bulunmaktadır. Hadi
yönetiminin başbakanı Muin
Abdulmelik’in, çözüm için
İran’a “uluslararası baskı”
yapılmalı şeklindeki sözleri ise
Suudi Arabistan’ın İran’ın
etkisini sınırlandırmak için
girişimlerini
yoğunlaştıracağını
göstermektedir.

Sonuç olarak her ne kadar İran,
Yemen meselesinde başat aktör-
lerden biri olsa da ABD’nin Yemen
meselesinde görüşmesi ve anlaş-
ması gereken tek aktörün İran ol-
madığı açıktır. Suudi Arabistan ve
BAE’nin de Yemen’deki yeni yapıyı
şekillendireceği görülmektedir.

Son zamanlarda yoğunlaşan iki
ülke arasındaki rekabet, yeni ya-
pının basitçe “İran yanlısı Husiler
ve diğerleri” şeklinde kurulama-
yacağını da göstermektedir. Husiler
dışında da Yemen’de çok parçalı
bir yapı bulunmaktadır. Hadi yö-
netiminin başbakanı Muin Abdul-
melik’in, çözüm için İran’a “ulus-
lararası baskı” yapılmalı şeklindeki
sözleri ise Suudi Arabistan’ın
İran’ın etkisini sınırlandırmak için
girişimlerini yoğunlaştıracağını
göstermektedir. Öte yandan
ABD’nin Yemen’in bazı alanlarında
etki sahibi Arap Yarımadası el-
Kaidesi ile nasıl mücadele edeceği
de merak konusu olmaktadır. Bu
denklemdeki bilinmeyenlerin çö-
zümü için önümüzdeki dönemde
yaşanacak gelişmeler belirleyici ola-
caktır. Yıllardır iç savaş, yoksulluk
ve tüm asgari yaşam standartla-
rından mahrum kalma gibi pek
çok karmaşık sorunla mücadele
eden Yemen halkının bir an evvel
daha iyi yaşam şartlarına kavuşması
ise bu denklemdeki tüm tarafların
siyasetine bağlıdır. 
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