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Ekim’de (2022) Birleşmiş Milletler
(BM), Yemen’in savaşan taraflarının
ülke çapında bir ateşkesi uzatmak

için bir anlaşmaya varamadıklarını açıkladı. Oysaki 2 Nisan 2022 tarihinde Yemen’de
BM’nin arabuluculuğu ile ateşkes ilan edil-

Tuğba Altun

mişti. Ateşkes bağlamında Yemen içerisinde
ve sınır ötesinde herhangi bir saldırı yapılmayacağı, Husilerin kontrolündeki Hudeyde
Limanı’na yakıt girişinin sağlanacağı, Sana’a
Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların sürdürülmesi taraflarca kabul edilmişti. Söz konusu ateşkesin Yemen halkı için istikrarlı bir
barış ortamı sunması umulmuş, daha kap-
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samlı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi
hedeflenmişti.1 Ancak henüz bu sağlanamamış; ateşkes 2 Haziran ve 2 Ağustos tarihlerinde yenilenmiş olsa da 2 Ekim’den itibaren
sona ermiştir.
7 Nisan 2022’de Suudi Arabistan’ın baskısı
üzerine Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu
Mansur Hadi istifa etmiştir. Bu esnada Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
tarafından sekiz kişilik bir Başkanlık Yönetimi Konseyi oluşturulmuştur. Konsey üyeleri
yarı yarıya kuzey ve güney bölgesinden seçilmiştir. Dört üye Suudi Arabistan destekli
güçlere bağlıyken, kalan üyelerin BAE ile
bağlantılı gruplardan olduğu belirtilebilir.
Savaşın hâlâ sürmesi ve üzerine Yemen’in
güney eyaletlerinde örgütlü ayrılıkçı yapılanma Güney Geçiş Konseyinin (GGK) varlığı,
Ulusal Direniş Güçleri (National Resistance
Forces) nezdinde Tarık Salih’in kuvvetleri ve
diğer BAE destekli grupların ortaya çıkması krizin çözümünü daha çok zorlaştırmıştır.
Bu bağlamda Başkanlık Yönetimi Konseyinin Husi karşıtı grupları bir araya getirmesi,
birlik hâlinde bir askerî cephe oluşturması
beklenmiştir. Başkanlık Yönetimi Konseyinin
birlik kurulması hedefine ulaşmasının kolay
olmadığı da anlaşılmaktadır. Çünkü konseyin
sekiz üyesinin de ulusal hedeflerden ziyade
kendi çıkarlarına odaklanmaya devam etme
ihtimalinin yüksek olduğu kaydedilmektedir.
GGK, hâlen bağımsızlık elde ederek güneyde kendi devletini kurmayı hedeflemektedir.
Islah Partisi’nin ise Yemen’in siyasal ve toprak
bütünlüğünü savunduğu; Husiler tarafından
öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah’ın Salih’in yeğeni Tarık Salih’in ise Sana’a

da kontrolü ele geçirmek istediği kaydedilmektedir.2
Kuruluşundan bu yana Başkanlık Yönetimi Konseyi Başkanı Raşid el-Alimi, bölgesel
ve uluslararası ziyaretler gerçekleştirerek
konseye destek sağlamaya çalışmaktadır.
Yemen’de devlet hazinesi yetersiz olduğundan el-Alimi’nin maaşların ödenmesi, yardım
hizmeti sağlanması ve ülkedeki kıtlığa son
verebilmek için de destek alması gerekmektedir. Bu bağlamda el-Alimi, Suudi Arabistan
ve BAE dışında da Kuveyt, Bahreyn, Mısır ve
Katar gibi ülkelere de ziyarette bulunmuş ve
Yemen’deki duruma dair ziyaret ettiği ülkelerde görüşmeler gerçekleştirmiştir.3

YEMEN’DE ATEŞKES DÖNEMI
Yemen’de 2 Nisan’da sağlanan ateşkes
süresince ufak çaplı çatışmalar gerçekleşse
de anlaşmaya genel olarak uyulmuştur. Ancak tarafların karşıt kesimi her zaman ateşkes
ihlalleri ile suçladığı ve başka taleplerde bulunduğu kaydedilmiştir. Pek çok uluslararası
örgüt ve ülke, bu minvalde ateşkes ve daha
kapsamlı bir anlaşma çağrısı yaparak arabuluculuk yürütmeye çalışmıştır. Özellikle BM
Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ve
ABD Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking,
bu anlamda öne çıkan isimlerdir. Umman
da özellikle arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık
faaliyetlerinin yanında barındırdığı Husilerin
ileri gelen isimleri ile birlikte, Yemen’deki taraflar arasında etkileşim kurma bakımından
önemli bir ülke olarak görülmektedir.
Grundberg, taraflar arasında arabuluculuk yürütmek için pek çok kesimle etkileşim
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kurmaktadır. Örneğin 28 Haziran’da Grundberg, Yemen Başkanlık Yönetimi Konseyi Başkanı Raşid el-Alimi ile Riyad’da bir
araya gelmiştir. El-Alimi, uluslararası toplumun ateşkese uyması için Husilere daha fazla
baskı yapması gerektiğine dikkat çekmiştir. Söz konusu görüşmede el-Alimi, Husiler tarafından kuşatma altında tutulan
ve Yemen’in diğer eyaletleri ile
bağlantısı kesilen Taiz sorunu
çözülmeden ve bu abluka kaldırılmadan başka meseleleri
görüşmeye başlamayacaklarını
ifade etmiştir. Grundberg de
Husilere Yemen’in güneybatısında bulunan Taiz şehrine giden ana yolları açması için çağrıda bulunmuştur. Grundberg,
Yemen’de devam eden ateşkes
için Husilerin baş müzakerecisi
Muhammed Abdülselam ile
görüştüğünü ve bu konuyu
gündeme getirdiğini ifade etmiştir. Grundberg, ateşkesin
uygulanmasına dair görüştüklerini ve Taiz ile diğer bölgelerdeki yolların açılmasının bir öncelik olduğunu vurguladığını
belirtmiştir. Grundberg, Yemenliler için insani durumu iyileştirebilmek adına yolların açılmasının elzem olduğunu ve bu
şekilde insanlara karşı güven
oluşturabileceklerini ifade etmiştir.4
4

Grundberg, 5 Temmuz tarihinde ise Amman’da Yemen’deki ateşkesi görüşmek
için Askerî Koordinasyon Komitesi ile bir araya gelmiştir. Yemen’in meşru hükûmetinden,
Husilerden ve koalisyonun Ortak Kuvvetler Komutanlığından
askerî temsilciler toplantıya katılım göstermiştir. Tarafların
Kurban Bayramı süresince karşılıklı güven inşa etmek ve
ateşkese bağlılıklarını artırmak
için daha fazla adım atma konusunda hemfikir olduğu aktarılmıştır. Görüşmede operasyon
düzeyinde gelişmeleri azaltmakla görevlendirilecek ortak
bir koordinasyon odası kurulması fikri gündeme getirilmiştir.
Bu bağlamda teklifleri güçlendirmek için ayrıntılı, teknik tartışmaları yürütecek bir çalışma
grubunun atandığı açıklanmıştır. Grundberg, taraflar arasındaki ateşkesin başarılı olması
için karşılıklı güven inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Grundberg, bayram süresince ateşkese bağlılığı güçlendirebileceğini ve bunun bir
fırsat olduğunu belirtmiştir.
Grundberg’in Askerî Danışmanı
Tuğgeneral Antony Hayward
ise çatışmaları azaltmak ve somut tedbirler almak için ortak
girişimlerde bulunulması gerektiğini vurgulamıştır. Tuğgeneral Hayward, Yemen’deki so-

Grundberg,
taraflar arasındaki
ateşkesin başarılı
olması için karşılıklı
güven inşa edilmesi
gerektiğine dikkat
çekmiştir.

“UN envoy urges Houthis to expedite lifting siege on Yemen’s Taiz”, XinhuaNet,
29 June 2022.
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Yemenli vatandaşlar sohbet ederken

runları çözebilmek için askerî koordinasyon
komitesinin çalışmalarının önemli olduğunu
ifade etmiştir. Ayrıca görüşme sırasında Tuğgeneral Hayward, pek çok cephede devam
eden askerî aktiviteler olduğunu, tarafların
ateşkesin uygulanması konusunda endişelerinin arttığını belirtmiştir.5
Birleşmiş Milletler, o dönemde 2 Ağustos’ta sonlanması beklenen ateşkesin altı
ay daha uzatılması için girişimlerde bulunmuştur. ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi
Arabistan’da Cidde kentine gerçekleştirdiği
ziyaretinin ardından bölgede barışın sağlanması konusunda daha fazla çaba gösterildiği
görülmüştür. Grundberg, iki taraftan da güçlü şikâyetler aldıklarını ve ateşkes uzatılmadan önce bu noktalar üzerinde çalışılması
5

4

gerektiğini ifade etmiştir. İlgili meselelerde
anlaşıldığı takdirde ateşkesin uzatılabileceği ve bu girişimin şimdiye kadar ki en büyük
adım olacağı ifade edilenler arasındadır. Anlaşmazlıkların çözülebilmesi ve ateşkesin
uzatılabilmesi için Grundberg, Husilerin ana
müzakerecisiyle görüşmek üzere Umman’a
ve meşru hükûmetle görüşebilmek için
Aden’e ziyarette bulunmuştur. İki tarafın da
anlaşma şartlarının uygulanması konusunda
şikâyetleri olduğu görülmektedir. Husiler tarafından kontrol edilen Hudeyde Limanı’na
petrol gemilerinin gelebilmesi, Sana’a’dan
ticari uçuşların sağlanması ve Taiz eyaletine
giden yolların tekrar açılması gibi konuların
gündemde olduğu belirtilmektedir. Suudi Arabistan destekli grubun Husileri Taiz’e
giden ana yolları açmamakla ve Hudeyde

“The Military Coordination Committee Reinforces Commitment to the Truce on the Occasion of Eid Al-Adha, Discusses Joint
Coordination Room”, Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, 5 July 2022.
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Limanı’ndan alınan vergi gelirlerini paylaşmamakla suçladığı görülmektedir. Husilerin
ise koalisyonu Hudeyde Limanı’na ulaşan
petrol gemilerinin sayısını azaltmakla suçladığı; Mısır’ın ise Sana’a’dan Kahire’ye birden
fazla uçuş izni vermediği aktarılmıştır. Mısır’ın
Sana’a dan uçuşlara izin verebilmesi için Yemen’in kuzeyindeki militan hareketliliği hakkındaki güvenlik kontrollerinin artırılması gerektiği ifade edilmiştir.6
ABD’nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, o dönemde 2 Ağustos’tan sonra
ateşkes anlaşmasının genişlemesine, uzatılmasına ve yenilenmesine yönelik görüşmelerde bulunmak için Riyad ve Amman’ı
ziyaret etmiştir. Ateşkesin yenilenmesinin
fayda getireceği, Yemenliler için kapsamlı
bir barış süreci ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasına katkı sağlayabileceği aktarılmıştır.
Lenderking’in ziyaretlerinin ABD Başkanı Joe
Biden’ın Suudi Arabistan ziyaretinin ardından
gerçekleşecek olması dikkat çekmiştir.7 Bu
çerçevede, Yemen’deki askerî çatışmaların
belirli bir oranda durdurulduğu dönemde,
ateşkes sürecinin kalıcı olması amacıyla sadece BM’nin değil, ABD’nin de aktif diplomasisi olmuştur.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 31
Temmuz’da Başkanlık Yönetimi Konseyi
Başkanı Raşid el-Alimi ile konuşarak ateşkesin uzatılmasının önemine vurgu yapmıştır.
Görüşmede kalıcı ve kapsamlı bir ateşkesin
sağlanmasının da vurgulandığı aktarılmıştır.
Blinken, Yemen hükûmeti ve ABD arasındaki ikili iş birliğinin de geliştirilmek istendiğini
ifade etmiştir. Telefon görüşmesinde tarafların yerel, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri

değerlendirdiği aktarılmıştır. 31 Temmuz’daki bir diğer gelişme ise Umman heyetinin
Husilerin kontrolündeki Sana’a’ya giderek
ateşkesin uzatılması için görüşmesi olmuştur. Heyetin Husilerin Yüksek Siyasi Konsey
Başkanı Mehdi al-Mashat ile görüştüğü ve
al-Mashat’ın ateşkesin devamının sağlanmasından önce insani ve ekonomik durumun
gelişmesi gerektiğini ifade ettiği aktarılmıştır.
Mashat, Sana’a Havalimanı ve Hudeyde Limanı’nın tamamen açılmasına dair taleplerini de yinelemiştir.8 Her iki bölgeden de Husilerin ekonomik gelir elde edeceği düşüncesi, bu bölgelerin tamamen hizmete açılması
talebinin en büyük nedenidir.
2 Ağustos tarihinde ise uzun görüşmeler sonucunda BM Yemen Özel Temsilcisi
Grundberg, nisan ayından beri devam eden
ateşkesin iki ay daha uzatıldığını açıklamıştır. Ateşkesin uzatılması bağlamında meşru
hükûmetin ve Husilerin daha kapsamlı bir
anlaşma sağlamak için müzakereleri yoğunlaştırma konusunda hemfikir olduğu aktarılmıştır. Grundberg, tarafların şartlarını ve uygulamalarını değerlendirmek için iş birliğine
devam etmesini umduğunu ve ateşkes anlaşmasının kapsamlı hâle getirilmesini dilediklerini ifade etmiştir. Grundberg’in taraflara
daha kapsamlı bir anlaşma teklifi sunduğu,
söz konusu teklife göre kamu personellerinin maaşlarının ve emeklilik ücretlerinin
ödenmesi, Taiz ve diğer bölgelerdeki yolların açılması, havalimanında karşılıklı olarak
sefer yapılan ülke sayısının arttırılması, Hudeyde Limanı’na petrol sağlanması ve akışın
devam etmesi konusunda belli bir mekanizma üzerinde tarafların anlaşması gerektiği
belirtilmiştir. Grundberg, genişletilmiş bir an-
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“UN presses Yemen warring parties for six-month truce extension”, Reuters, 18 July 2022.
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“Biden’s Yemen envoy heads to region to press for truce extension”, Al Monitor, 25 July 2022.
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“Houthi Conditions, US Pressure ahead of Expected Extension of Yemen Truce” Asharq Al-Awsat, 2 August 2022.
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laşmanın tüm ülkede ateşkes ilan edilmesine yönelik bir müzakere fırsatı doğuracağını;
insani, ekonomik ve siyasi çözüm sürecine
ulaşılabileceğini ifade etmiştir. Temmuz ayı
boyunda Yemen’de sivil ölümlerinin %60
oranında düştüğü, insanların yerlerinden
edilme durumunda ise %50 oranında düşüş
görüldüğü açıklanmıştır. Hudeyde Limanı’na
26 petrol gemisinin girdiği; Sana’a Havalimanı’ndan Amman ve Kahire’ye ise 36 gidiş-dönüş uçuş sağlandığı belirtilmiştir. Grundberg,
ateşkesin devam etmesinin asıl amacının
sivillere rahatlık sağlamak ve sorunu barışçıl yollarla çözmek olduğunu ifade etmiştir.
Grundberg’in taraflarla etkileşimini gelecek
haftalarda artıracağı ve ateşkesin tamamen
uygulandığından emin olmaya çalışacağı
aktarılmıştır.9
2 Ağustos tarihinde ateşkesin yenilenmesinin ardından BM Yemen Özel Temsilcisi
Grundberg, 15 Ağustos’ta gerçekleşen BM
Güvenlik Konseyi oturumunda Yemen’de
barışın sağlanması için gerekli ve kararlı
adımların atılması gerektiğini ifade etmiştir.
Ateşkesin devam ettiği ancak uluslararası
desteğin de sürmesi gerektiğini ifade eden
Grundberg, krizi yönetmeye çalışmak yerine bitirme yönünde çalışmaları gerektiğini
belirtmiştir. Ayrıca Grundberg, ateşkesin genişletilip bir anlaşma sağlanamaması durumunda yalnızca şiddet döngüsünün devam
edeceğine dikkat çekmiştir. Grundberg,
ateşkesin daha çok askerî düzeyde sürdürüldüğünü ve şimdiye kadar büyük bir askerî
operasyon, çatışma veya sınır ötesi saldırı
gerçekleştirilmediğini ifade etmiştir. Sivil kayıplarda da büyük oranda düşüş olduğunu
ifade eden Grundberg, çocuk ölümlerinin
arttığına; sivil kayıplardan %40’ını çocukların
9

6

oluşturduğuna dikkat çekmiştir. Hudeyde
Limanı açıklarında demirlemiş ve bir çevre
krizine sebebiyet verebilecek olan Safer petrol tankeri konusunda ise BM’nin 63 milyon
dolar destek topladığı ancak ilk etapta uygulanacak plan için 80 milyon dolara, toplamda ise 144 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu
toplantıda belirtilmiştir. İlgili petrol tankeri
hakkında gerek ulusal gerekse de uluslararası çabaların sürdüğü bir ortamda, Husilerin uluslararası otoritelerle belirli argümanlar
üzerinde uzlaşması, Safer petrol tankerinin
bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmasını engelleyebilecektir.

ATEŞKES SÜRECINDE YAŞANAN
SORUNLAR
2 Nisan’da itibaren ateşkes sağlanan süre
boyunca Yemen’de ufak çaplı çatışmalar devam ederken suikastlarda bulunulduğu da
görülmüştür. Örneğin, 15 Haziran tarihinde
Aden’de Yemenli bir gazeteci, bir arabanın
patlamasıyla ölmüştür. Polis tarafından yapılan soruşturma sonucunda açıklanan bildiride Sabir al-Haydari tarafından kullanılan arabaya patlayıcı bir cihaz yerleştirildiği belirtilmiştir. Enformasyon Bakanı Muammer al-Iryani, patlayıcının Sabir al-Haydari’nin aracına
yerleştirildiğini ve al-Haydari’nin daha önce
Japonya’ya ait NHK televizyon kanalında çalıştığını ve bakanlık mensubu olduğunu açıklamıştır. Al-Iryani, al-Haydari’nin 2017 yılında
Husilerin artan kısıtlamaları sebebiyle Sana’a
ya kaçtığı ifade etmiştir. Aden’de de son yıllarda pek çok patlama yaşanmış ve genellikle bu patlamalar El-Kaide ve IŞİD terör gruplarıyla bağdaştırılmıştır. İran destekli Husilerin de balistik füzeler ve patlayıcı bulunan
İHA’lar ile Aden’e saldırılar gerçekleştirdiği
de görülmüştür. Mart ayında da bir araç

“Yemen truce renewed for another two months”, UN News, 2 August 2022.
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bombalanmış, üst düzey Yemenli askerî lider ve üç arkadaşı öldürülmüştür. Yetkililer tarafından söz konusu saldırının
“terörist unsurlar” tarafından
gerçekleştirildiği açıklanmıştır.10
Yemen’in meşru hükûmetinin kontrolü altında olan
Aden’de ise askerî bir yetkilinin
konvoyuna bombalı araç saldırısı gerçekleştirilmiştir. Güvenlik
kaynaklarından alınan bilgilere
göre saldırının Lahij Emniyet
Müdürü Salih el-Sayed’in konvoyunu hedef aldığı kaydedilmiştir. Patlamada en az 4 askerin ve 3 sivilin öldürüldüğü, Sayed’in suikast girişimden kurtulduğu aktarılmıştır. Daha öncesinde 2 askerî yetkili saldırıda
en az 5 sivilin ve 1 askerin öldürüldüğünü ve 6 kişinin de ağır
şekilde yaralandığını ifade etmiştir. Salih el-Sayed, Lahij’de
Güney Geçiş Konseyinin (GGK)
askerî birimlerinin komutanı
olarak görev yapmaktadır. BAE
tarafından oluşturulan ve eğitilen grup, Suudi Arabistan öncülüğündeki konseyin bir parçasıdır ancak güneyde bağımsızlık ilan edebilmek için Yemen
hükûmetiyle de çatışmaktadır.11
Diğer bir olay ise Yemen’in
Hadramevt eyaletinde ordudaki üst düzey komutanlardan bi10

rinin suikasta uğraması olmuştur. Yemen Başkanlık Yönetimi
Konseyi üyesi ve GGK lideri Aydarus Kasım ez-Zebidi, Hadramevt’te 2. Askerî Bölge Rehberlik Şubesi Başkan Yardımcısı
Albay Belhayr Hasan Bansib’in
10 Temmuz gecesi ateşli silahla
saldırıya uğradığını ve yaşamını
yitirdiğini ifade etmiştir. Yerel
kaynaklar tarafından Bansib’in
Fawat Al-Shaf mahallesinde bir
kişinin saldırısı sonucu öldürüldüğü, failin Albay Bansib ile kişisel husumeti olduğu ve güvenlik güçleri tarafından yakalandığı iddia edilmiştir. Hadramevt eyaletinde geçen aylarda
Arap Yarımadası El-Kaidesi
(AYEK) terör örgütü tarafından
benzer saldırılar gerçekleştirilmiştir.12
Husiler, ateşkesin sağlanmasına yönelik talepleri çerçevesinde kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesini istemektedir.
Ateşkes sonlanmadan önce Yemen’de İran destekli Husilerin
kontrolü altında olan bölgelerde
protestolar gerçekleştirilmiştir.
Özellikle Husilerdeki yozlaşmaya ve halka karşı siyasal ve sosyal tutumlarına karşı halkın protesto gösterisi düzenlediği belirtilmiştir. Yemenli kaynakların
aktardığına göre Husilerin baskıya ve halkı gasp etmeye de-

Yemenli
kaynakların
aktardığına göre
Husilerin baskıya
ve halkı gasp
etmeye devam
ettiği, insanların
ise buna karşılık
Sana’a, Ibb, Dhamar,
Hudeyde ve diğer
şehirlerde protesto
düzenlediği
aktarılmıştır.

“Officials says Yemeni journalist killed in explosion in Aden”, APNews, 16 June 2022.

11

“Yemen: Assassination attempt on military official’s convoy leaves seven dead in Aden”,
Middle East Eye, 30 June 2022.

12

“Top military commander shot dead in eastern Yemen”, Middle East Monitor, 11 July 2022.
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vam ettiği, insanların ise buna karşılık Sana’a,
Ibb, Dhamar, Hudeyde ve diğer şehirlerde
protesto düzenlediği aktarılmıştır. Sana’a’da
öğretmenlerin yeni akademik dönem başlamadan önce yıllardır biriken maaşlarının
ödenmesini talep ettiği, bu sebeple Husilere
baskı uygulamak için protesto gösterisi gerçekleştirdikleri belirtilmektedir. Yüzlerce öğretmenin haksızlıklar sebebiyle protestoya
katıldığı ve diğer meslektaşlarından da Husilerin adaletsizliğini protesto etmeleri için
greve katılmalarını talep ettikleri aktarılmıştır.
Husilerin protestoları bastırmaya yönelik hareket ettiği belirtilmiştir. Bazı öğretmenlerin
tutuklandığı, telefonlarına el konulduğu ve
tahrikle suçlandığı aktarılmıştır. Tutuklanan
öğretmenlerin 12 saatlik gözaltı süresinin ardından serbest bırakıldığı, işlerinden kovulmakla ve tekrar protesto gerçekleştirilirse
yine tutuklanmakla tehdit edildikleri belirtilmiştir.13
Yaşanan en önemli sorun ise Şebve’de
gerçekleşmiştir. Yemen’in güneydoğusunda
bulunan ve stratejik öneme sahip Şebve vilayetinin Atak kentinde hükûmete bağlı Yemen Ordusu ve GGK arasındaki çatışmalarda
iki taraftan aralarında sivillerin de bulunduğu
can kaybı yaşandığı bildirilmiştir. Şebve’nin
askerî olarak ikiye bölündüğü, tarafların bölgedeki farklı yerleri kontrol altında tuttuğu
aktarılmıştır. GGK ve Islah Partisi destekli
askerî güçler arasında yaşanan çatışmalar
2019-2020 döneminin ardından temmuzun
ortasında tekrar başlamıştır. Çatışmalar daha
çok Islah üyelerinden oluşan Özel Güvenlik
Kuvvetleri ve BAE destekli Şebve Savunma
Güçleri ile Amaliga Tugayları arasında gerçekleşmiştir. 19 Temmuz’da Özel Güvenlik
Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Abdurrabo
13

8

Laakab, BAE destekli bir suikast girişiminden
kurtulduğunu açıklamıştır. Ateşkes durumunun tehlike girmesi endişesiyle Başkanlık Yönetimi Konseyi Başkanı Raşid el-Alimi,
Şebve Valisi Awad bin el-Vezir el-Awlaki’ye
durumu kontrol altına alması için talimat vermiştir. 6 Ağustos’ta Awlaki, Laakab’ı görevden almış ancak bu hamle Islah Partisi’nin
siyasi ve askerî çevreleri tarafından büyük
tepki toplamıştır. Laakeb’in Islah’ın önemli
yetkililerinden biri olarak görevden alınması,
çatışmalara yol açan adımlardan biri olmuştur. Laakeb görevde kalma konusunda ısrar
ederek, yalnızca içişleri bakanının onu kovabileceğini iddia etmiştir. Islah, Awlaki’nin
GGK ve BAE adına Islah’ı zayıflatmaya çalıştığı iddiasında bulunmuştur. Islah tarafında
yer alanların el-Vezir’i BAE ve GGK tarafında
olmakla itham ettiği, bazı kesimler tarafından Başkanlık Yönetimi Konseyinin BAE’nin
etkisinde olduğuna inanıldığı ifade edilenler
arasındadır. Bunun üzerine Yemen İçişleri
Bakanı İbrahim Heydan, Awlaki’nin kararını
görmezden gelerek Laakab’ın görevine devam edeceğini ifade etmiş, Şebve’deki BAE
destekli birliklerin tepkisini çekmiştir.
Yaşananların ardından 8 Ağustos tarihinde hükûmet yanlısı silahlı güçler, Şebve polisi ve 30. Zırhlı Tugay’a bağlı güçlerin, BAE
destekli GGK yanlısı güçlerle çatışmaya başladığı aktarılmıştır. Söz konusu çatışmalar
üzerine Yemen Başkanlık Yönetimi Konseyinin 9 Ağustos’ta olağanüstü toplantı düzenlediği görülmüştür. Toplantının ardından
konsey başkanı Raşid el-Alimi’nin bazı yeni
atama kararları aldığı aktarılmıştır. Söz konusu kararlara göre Tuğgeneral Adil Ali bin
Ali Hadi’nin 30. Zırhlı Tugay ve Atak ekseni
komutanı, Albay Mehim Said Muhammed

“Yemenis Return to Streets to Protest Houthi Violations”, Asharq Al-Awsat, 27 July 2022.
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Yemen’de cenaze töreni

Nasır’ın ise Özel Güvenlik Kuvvetleri Şebve Şubesi Komutanı
olarak atandığı açıklanmıştır.
Bakanlar Kurulu kararıyla ise
Tuğgeneral Fuad Muhammed Salim Al-Nessi’nin Şebve
polis müdürü olarak atandığı aktarılmıştır. Çatışmaların
ardından GGK yanlısı Şebve
Savunma Güçlerinin yaptığı
açıklamada Amalika Tugayları tarafından Şebve vilayetinin kontrolünün ele geçirildiği
açıklanmıştır. Böylece GGK’nin
Aden ve Sokotra’nın ardından
Şebve’nin kontrolünü de ele
geçirmiş olduğu aktarılmıştır.
Aralık 2021’de Husilerin Şebve’ye yaklaşması üzerine BAE
destekli Amalika Tugayları’nın
etkin rol oynadığı ve o zamandan beri bölgede etkisinin arttığı gözlemlenmiştir. GGK’nin
etkisi artmadan önce ise Şebve’nin kontrolü Islah’ın elinde
kalmıştır.

Şebve, stratejik bir konuma
ve petrol kaynaklarına sahip
olması sebebiyle Yemen’in
önemli güney vilayetlerinden
birini oluşturmaktadır. Şebve’nin doğusunda ise ekonomik ve stratejik öneme sahip
Hadramevt eyaleti, güneyinde
Umman Denizi ve kuzeyinde
ise Marib bulunmaktadır. Vilayet, merkezi Atak olmak üzere
17 kentten oluşmaktadır. Şebve, 45 bin kilometrekarelik alanıyla ülkedeki en büyük üçüncü şehirdir. Yemen’deki en büyük doğal gaz sıvılaştırma şirketinin Şebve’de bulunmasının
yanı sıra, vilayette birkaç petrol
sahası olduğu da bilinmektedir. Bahsi geçen petrol sahalarının günlük 8 bin varil petrol
ürettiği aktarılanlar arasındadır.
Ayrıca, BAE destekli grupların
Şebve’deki enerji tesislerini de
ele geçirdiği, Başkanlık Yönetimi Konseyinin ise geri çekilme-

Şebve, stratejik bir
konuma ve petrol
kaynaklarına
sahip olması
sebebiyle Yemen’in
önemli güney
vilayetlerinden
biridir. Yemen’deki
en büyük doğal
gaz sıvılaştırma
şirketinin Şebve’de
bulunmasının yanı
sıra, vilayette birkaç
petrol sahası olduğu
da bilinmektedir.
Bahsi geçen petrol
sahalarının günlük
8 bin varil petrol
ürettiği aktarılanlar
arasındadır.
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lerini talep ettiği görülmüştür. Islah Partisi’ne
ait kuvvetler, Amaliga Tugaylarının Şebve’de
Ayaz bölgesinde dördüncü petrol sektöründeki ofisleri ve boru hattı istasyonlarını ele geçirdiğini açıklamıştır. El-Alimi ise savunma bakanı ve Şebve valisinden, bölgedeki durumun
çatışmaların öncesindeki hâline getirilmesini
ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını
talep etmiştir.
Başkanlık Yönetimi Konseyi, söz konusu
olayda ortak bir karar alamamış ve Husilere
karşı askerî bir birlik kurabilme konusunda bir
adım atamamıştır. Başkanlık Yönetimi Konseyinin zayıf noktasının Şebve’de yaşanan son
olaylarda daha çok belirginleştiği söylenebilir.
Husilerin ateşkesten yararlanabileceği, yalnızca bekleyerek konseyin dağılmasını sağlayabileceği ifade edilenler arasındadır. Konseyin dağılması sonucunda Husilerin harekete geçmesi, stratejik önemde olan Marib ve
Şebve gibi bölgeleri ele geçirme girişiminde
bulunması da mümkündür. Husilerin bu şekilde bir girişimde bulunması GGK’nin bağımsız
bir devlet kurma hayallerini de bozabilir. Bu
sebeple konseyin sürdürülebilirliği Yemen,
Suudi Arabistan ve BM girişimleri açısından
önem arz etmektedir.14
Şebve’de meydana gelen gelişmelerin
Yemen’in Başkanlık Yönetimi Konseyini zor
bir durumda bıraktığı görülmektedir. Suudi
Arabistan, Husi karşıtı grupları bir araya getirme girişiminde bulunurken Şebve’deki taraflar arasında çatışma yaşanması, uluslararası
barış girişimlerinin de sekteye uğramasına
sebep olabilir. Özellikle Islah tarafı ve BAE
destekli GGK arasındaki çatışmaların arttığı
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda Suudi Arabistan’ın Husi karşıtı grupları bir araya getire14

rek Husilere karşı bir caydırıcılık elde etme girişimi de olumsuz sonuçlanabilir. Bu sebeple
taraflar arasında uzlaşı sağlanabilmesi, Suudi
Arabistan ve Başkanlık Yönetimi Konseyi için
önem arz etmektedir. Ayrıca Şebve’de yaşanan çatışmaların ardından ateşkesin tehlikeye
girmesi söz konusu olmuştur. Bu bağlamda
Yemen Başkanlık Yönetimi Konseyinin de zor
durumda kaldığı ve etkinliğinin sorgulandığı
görülmüştür. Konseyin başkanı Raşid el-Alimi,
Şebve’deki olaylar üzerine önce BAE’ye, sonrasında ise Suudi Arabistan’a özel bir ziyaret
gerçekleştirmiştir. El-Alimi, BAE’de konseyin
desteklenmesi ve özgürleştirilen bölgelerin
istikrarlı hâle getirilmesi üzerine görüşmeler
gerçekleştirmiştir. Riyad ziyareti kapsamında
ise Suudi yetkililerle bir araya gelen el-Alimi’nin, konseye yapılan ekonomik destek ve
insani müdahale üzerine görüşmeler yaptığı
belirtilmiştir. El-Alimi’nin özellikle Suudi Arabistan ve BAE tarafından hükûmete sağlanan
3 milyar doların dağıtılması sürecini hızlandırmak istediği aktarılmıştır. Şebve’deki duruma yönelik ABD Yemen Özel Temsilcisi Tim
Lenderking, bölgedeki şiddeti ve çatışmaları
endişeyle karşıladıklarını ve Taiz çevresindeki
yolların açılması gerektiğini ifade etmiştir. Yemenliler için ateşkesin fayda sağladığını ifade
eden Lenderking, tamamen genişletilmiş bir
anlaşma teklifinde de bulunmuştur. Lenderking, Şebve konusunda da şiddet değil, diyalog zamanı olduğuna dikkat çekmiştir.

ATEŞKESIN SONA ERMESI:
ZORLUKLAR VE RISKLER
Yemen’de Husiler ve Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyon arasında sağlanan ateşkes, 2 Ekim tarihinde sona ermiştir.
Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi

Gregory D. Johnsen, “Shabwa and Cracks in the Foundation of Yemen’s Presidential Leadership Council”, AGSIW,
19 August 2022.
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BM Özel Temsilcisi Grundberg, Taiz’de.

Hans Grundberg, ateşkesin uzatılmadığını
ancak bu konudaki müzakerelerin devam
ettiğini açıklamıştır. Grundberg, ateşkesin
tekrar sağlanması ve daha kapsamlı olması
için çabalarını sürdürdüklerini ifade etmiştir. Grundberg, Sana’a’ya ve Umman’a ziyarette bulunarak arabuluculuk girişimlerinde
bulunmuş; Riyad’da ise Başkanlık Yönetimi
Konseyi Reşad el-Alimi ile bir araya gelmiştir.
Ancak ateşkesin uzatılması için anlaşmanın
henüz sağlanamadığı görülmüştür. Husilerin önde gelen isimlerinden Mehdi Mashat,6 ay boyunca insani meselelerin öncelik hâline getirilmediğini ve Yemen halkının
hâlâ zor durumda olduğunu ifade etmiştir.
Bu bağlamda Mashat, ateşkesin bir çıkmaz
olduğuna dikkat çekmiştir. Ateşkes sona
ererken Yemen’deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, bir açıklamada bulunmuştur.
Abdülmelik, verdiği açıklamasında, “Kızıldeniz’de ve Babü-l Mendep civarında korsanlık
faaliyetleri arttı. Bizim hiç kimseden hiçbir
zaman korkumuz olmadı. Kimseden çekin-

miyoruz. Ama aynı zamanda bunu yapanlara da şunları söylemek istiyorum: Bunları
yapmaktan vazgeçin. Daha öncesinde size
yaptığımızın aynısını yaparak, sizleri bombalayabiliriz. Bundan asla çekinmeyiz. Allah,
aziz kitabında her zorluğun arkasında bir
kolaylığın olduğunu söylüyor. Biz, zaferimizden eminiz. Sizleri son kez uyarıyoruz. Geri
çekilin, ihtilalinize son verin, yoksa durumlar
daha kötü vaziyet alacak!” şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Ateşkesin sona ermesi ve
yenilenmemesi riskinin olduğu bir dönemde
bu tarz söylemler, Yemen’de şiddetin tekrar
başlamasına sebep olabilir.
Husiler tarafından Yemen’de gelişme
sağlanması adına üç talebin dile getirildiği
aktarılmıştır. Husilerin çalışanların maaşlarının ödenmesini, Sana’a Uluslararası Havalimanı ve Hudeyde Limanı’nın tekrar açılmasını ve ülkede gerçek bir istikrar sağlanması
için ateşkesin oluşturulmasını talep ettiği
belirtilmiştir. Söz konusu taleplerin Husilerin

www.orsam.org.tr

11

Yemen’de Kırılgan Ateşkes Süreci: Zorluklar ve Riskler

Ateşkesin
yenilenememesiyle
birlikte ülkenin
pek çok bölgesinde
çatışmaların
şiddetlendiği
görülmüştür.

sözcüsü Muhammed Abdülselam tarafından açıklandığı aktarılmıştır. Husiler, talepleri karşılanmadıkça ABD ve uluslararası
örgütler tarafından yapılan
açıklamaların değeri olmadığını
ifade etmiştir. Bu bağlamda Yemen’de tarafların birbirine ne
oranda taviz vereceği önem arz
etmektedir. Ateşkesin sürdürülmesi ve genişletilmesi için Husilerin taleplerinin yerine getirilmesi söz konusu olsa da buna
karşılık olarak Yemen hükûmetinin de Husilerden talepleri
olacaktır. Tarafların karşılıklı olarak taviz vermesi mümkün olabilir.
BM Yemen Özel Temsilcisi
Hans Grundberg, Yemen’de taraflara daha kapsamlı bir ateşkes anlaşmasını sunduğunu
açıklamıştır. Ancak henüz Husiler tarafından bunun kabul gördüğüne dair bir ifadede bulunulmamıştır. Husilerin ateşkes
için koyduğu şartların maksimalist olduğu aktarılanlar arasındadır. ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Ned Price tarafından
da Washington’ın Yemen’deki
durumdan dolayı endişeli olduğu ifade edilmiştir. Ateşkesin ve
meşru hükûmetin desteklendiğini ifade eden Price, Yemen’de
barışın ve istikrarın sağlanması,
halkın huzuru ve güvenliği için
ateşkesin önemini vurgulamıştır.
15
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Ateşkesin yenilenememesiyle birlikte ülkenin pek çok
bölgesinde çatışmaların şiddetlendiği görülmüştür. Özellikle Dali ve Taiz şehirlerinde
hükûmet güçleri ve Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı aktarılmıştır. Husilerin Taiz’e
yönelik topçu kuvvetlerini, orta
ve ağır silahlarını, havan toplarını kullandığı belirtilmiştir. Husilerin Taiz’e sızma girişiminde
bulunduğu da aktarılanlar arasındadır. Husilerin talepleri karşılanmadan çatışmayı bırakıp
ateşkesi kabul edeceği düşünülmemektedir. Ancak Husilerin taleplerinin de maksimalist
olduğu taraflarca belirtilmektedir. Bu bağlamda Husilerin aslında kabul görmeyecek taleplerde bulunarak çatışmayı ve
savaşı körüklemeye çalıştığı
söylenebilir. Ancak taleplerin
kabul görmesi durumunda da
Husiler avantajlı konuma geçeceği için her türlü kazanç sağlamayı öngördükleri düşünülebilir.15
Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi (BMGK), 26 Eylül tarihinde Husi Deniz ve Kara Savunma Kuvvetleri komutanına
uluslararası gemiciliğe zarar
verecek ölümcül saldırılar gerçekleştirmesi sebebiyle yaptırım uygulama kararı almıştı. Ek
olarak BMGK, Husilerin Ulusal
Güvenlik Bürosunun eski baş-

“Yemen ceasefire ends without extension as UN envoy urges calm”, Middle East Eye,
2 October 2022.
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kan yardımcısına da tutuklulara işkence etmekten ve insani yardımı engellemekten
yaptırım uyguladığını duyurmuştur. Daha
önce alınan bu kararlar üzerine BMGK, 4
Ekim tarihinde Husilerin Hava ve Hava Savunma Kuvvetleri komutanına Yemen’de
doğrudan barışı, güvenliği ve istikrarı tehdit
etme suçlamasıyla yaptırım uygulanmasına
karar vermiştir. 6 Ekim tarihinde ise Husilerin
Siyasal Büro üyesi Muhammed el-Bakhiti,
gemilerin Yemen’e girmesinin engellemesi
durumunda Husilerin zor kullanacağını ifade
etmiştir. Bakhiti, Husilerin limanların tekrar
açılmasına yönelik taleplerin karşılanmaması hâlinde, Suudi Arabistan ve BAE’deki petrol tesislerine saldıracaklarına dikkat çekmiştir.

SONUÇ
Yemen’de sağlanan ateşkes, 2 Nisan’da
başlamış ve 6 ay sürmüştür. Ateşkes ABD,
Rusya ve BMGK tarafından da desteklenmiştir. Uluslararası toplum, Yemen’de ateşkesin

uzatılması ve genişletilmesi, sonrasında ise
kapsamlı bir barış anlaşmasına dönüşmesi için çağrıda bulunmuştur. Ayrıca ateşkes
sürecinde zayiatların %60 oranında düştüğü,
Husilerin elinde bulundurduğu Hudeyde Limanı’nda yakıt ithalatının dört katına çıktığı
aktarılmıştır. Sana’a’daki halkın hayatlarının
kolaylaştığı, daha fazla ürüne ulaşım sağlanması sebebiyle fiyatlarda düşüş yaşandığı
belirtilmiştir. Ancak ateşkes sürerken taraflar
birbirini şartları ihlal etmekle suçlamaya devam etmiştir. Bu bağlamda ateşkesle birlikte
Yemen halkının daha iyi şartlarda yaşamaya
başladığı gözlense de sürecin kırılgan olduğu söylenebilir. Ateşkesin tekrar sağlanma
ihtimali olsa da aksi bir durumda Yemen halkının daha kötü şartlara döneceği ifade edilebilir. 2 Ekim’de Yemen’de sağlanan ateşkesin süresinin dolması ve tekrar yenilenmemesi sebebiyle taraflar arasındaki gerginlik
ve çatışmalar sürmektedir. Husilerin söz konusu tehditleri doğrultusunda, ateşkes öncesi şiddet hâline dönülmesi ihtimali endişe
vericidir.
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ederken Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (ORSAM) bünyesinde bulunan Körfez Çalışmaları Koordinatörlüğünde bursiyer olarak görev yapmaktadır. Genel ilgi alanları Körfez bölgesi, Mısır dış politikasıdır.

Telif Hakkı
Ankara - TÜRKİYE ORSAM © 2022
Bu çalışmaya ait içeriğin telif hakları ORSAM’a ait olup, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
uyarınca kaynak gösterilerek kısmen yapılacak makul alıntılar dışında, hiçbir şekilde önceden izin
alınmaksızın kullanılamaz, yeniden yayımlanamaz. Bu çalışmada yer alan değerlendirmeler yazarına
aittir; ORSAM’ın kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi
Adres
Telefon
Email
Fotoğraflar
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: Mustafa Kemal Mah. 2128 Sk. No: 3 Çankaya, ANKARA
: +90 850 888 15 20
: info@orsam.org.tr
: Anadolu Ajansı (AA)

bakış 228

