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YEMEN; COĞRAFİ KONUMU VE SOSYAL YAPISI 
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Arabistan yarımadasının güney-batı köşesinde yer alan Yemen, Kızıldeniz’i Aden körfezi 

yoluyla Hint Okyanusu’na bağlaması itibariyle oldukça stratejik bir konumda yer almaktadır. 

Bu konumunda ülke, Doğu Afrika ile Arabistan Yarımadası arasında bir geçiştir. Yemen’in 

batısındaki Afrika Kıtası’nda Cibuti, Eritre ve Somali bulunmaktadır. Bu doğrultuda, “Yemen 

için arabistan yarımadasının afrika ile kucaklaştığı yer de denilebilir. Ülke aynı zamanda 

kültürlerin de geçiş(veya kırılma) noktasındadır. Yemen- doğu afrika hattında arap kültürü 

afrika (afro-african) kültürüne dönüşür ve afrika kültürü de arap kültürüne bu bölgede geçiş 

gösterir.(1)” Yaklaşık 24 milyonluk  ülke nüfusunu, oranları farklı kaynaklara göre değişkenlik 

göstermekle birlikte %30-%45 arasında Zeydi (Şii) ve  %55-% 65 arasında Şafi (sünni) olmak 

üzere müslümanlar oluştururken yaklaşık % 1’ini ise Musevi, Hristiyan ve Hindular 

oluşturmaktadır. Yüksek doğum oranıyla hızla artan nüfus ile birlikte , kronik hale gelmiş 

sorunlara müdahale edilmesi ve çözüm üretilmesi giderek imkansız hale gelmektedir. Nitekim, 

nüfusunun yarısından fazlasının 24 yaşın altında olduğu Yemen’de küresel ekonomik krizin 

yanısıra zaten var olan yolsuzluk, işsizlik, enflasyon gibi ekonomik sorunlara uzun vadede 

susuzluk, petrol kaynaklarının azalması gibi hayati sorunların da ekleneceğini düşünürsek 

güncel güvenlik sorunlarıyla birlikte  söz konusu sorunların giderilmesinde etkin ve güçlü bir 

merkezi otoritenin bulunmamasının Yemen’i çok zorlu bir geleceğe sürükleyeceğini öngörmek 

yanlış olmayacaktır. Son yıllarda ülkede yaşanan çok boyutlu çatışmalarla da dünya gündemine 

gelen ülke yöneticileri tıpkı Afganistan ve Pakistan’da olduğu gibi hükümeti desteklemeye ve 

güçlendirmeye yönelik dış yardımlara umut bağlamaktadır. 

Yemen’de yaşanan iç çatışmalara dahil olan faktörlerin nitelikleri ve rolleri dolayısıyla yerel 

olmaktan çıkarak bölgesel hatta küresel yansımalara haiz olan ülkedeki kaos halinin nedenleri 

ve sonuçlarını ele almadan önce ülkenin sosyal, toplumsal ve ekonomik açıdan yaşadığı 

sorunlara değinmenin faydalı olacağını düşünmekteyim. Modern bir ulus devlet olmaktan çok 
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uzakta, akrabalık ilişkilerine dayanan kabile ve aşiretlerin yaygın olduğu ülkedeki bu yapıların 

gücünü korumasından kaynaklanan bölünmüşlük güçlü bir devlet yapısının oluşmasını 

zorlaştırmaktadır. Yemen hükümetinin birliği ve beraberliği sağlayarak ortak hedeflerler 

doğrultusunda toplum içinde birlikte yaşama isteği uyandırarak uluslaşma sürecini başlatacak, 

tüm kesimlerini kapsayan siyasi meşruiyetinin olmaması bir yana, ayrıca iktidar imkanlarını 

kullanarak kendi konumunu sağlamlaştırmak için otoriter bir eğilim göstermesi şiddet ve 

çatışma ortamının sürmesine neden olmaktadır. Böyle bir ortamda Yemen hükümeti geçmişte 

yaşanan darbe girişimi ve ayaklanmaları göz önünde bulundurarak güvenlik saplantılı hareket 

etmektedir. Bu bağlamda gerek ordunun mutlu ve sadık tutulması için, gerekse de güvenlik 

tehditlerine karşı silahlanmak için bütçenin çok büyük bir kısmı orduya ayrılmaktadır. 

Alternatif kaynaklar oluşturulamaması sonucu tamamen petrol gelirlerine dayalı kırılgan bir 

ekonomiye sahip olan Yemen’in gelir kaynaklarını da bu şekilde harcaması ülkenin alt yapı 

eksikliği, fakirlik, istikrarsızlık ve eğitim gibi temel sorunlarına yönelik adımların atılmasına 

engel olmaktadır.(2) 

TARİHSEL SÜREÇ 

 

Yemen’de süregelen iç çatışmaların ve siyasi iktidar mücadelesinin anlaşılabilmesi için ülkenin 

toplumsal yapısını oluşturan unsurların özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Ülke siyasetinin 

tarihsel sürecini incelediğimizde bu unsurların önemli bir etkiye sahip olduğunun 

gözlemlenmesi kaçınılmazdır. “Diğer Arap ülkelerinden farklı olarak Bedevi kültüründen 

ziyade yerleşik bir toplumsal kültürü sahip olan Yemen halkı, etnik açıdan homojen olmasına 

rağmen, söz konusu bu etnik yapı toplumu birleştiren bir öğe değildir. Zira dini açıdan da 

homojen bir toplum olan Yemenliler, mezhep temelinde İslamiyet’in Zeydi ve Şafii 

kolundandırlar.(3)” Yemen siyasal hayatında önemli bir rol oynayan dini unsurlardan Şii 

imamlar, esas güçlerini toplumun yaklaşık yarısını oluşturan Şii mezhebinden almaktadır. 

Ancak Yemen’de yaygın olan Şiiliik mezhebinin Zeydilik koludur. Toplumun Şii imamlar 

tarafından yönetilmesini savunan Zeydilik, Hz. Osman dışında diğer üç Halife’nin halifeliğinin 

kabul edilmesi bakımından, diğer katı Şii anlayışından farklılaşmaktadır. Dolayısıyla, 

Zeydilerdeki imamlık anlayışı 12 İmamcılar dediğimiz İran Şiiliğinden farklıdır. Zeydi Şiiliğine 

göre toplumu yönetme hakkı yalnızca Peygamber soyundan gelen Seyit ve Şeriflerin hakkıdır. 

Buna karşılık, nüfusun geri kalan kısmı Osmanlı’dan önceki dönemde dahi Şii kabilelerle ihtilaf 

halinde bulunan ve Şii imamların dini otoritesini tanımayan Sünnilerden oluşmaktadır. 

Osmanlı’nın bölgeye gelmesiyle birlikte Osmanlı hükümdarlarına tabi olan Sünniler, Kuzey ve 

Güney Yemen’in birleşmesinden sonra da en büyük dini grup haline gelmiştir. Toplumsal 

yapıyı oluşturan sosyal unsurları incelediğimizde; Yemen’deki en önemli unsurlar kuzeyde 

Bakil ve Haşhid kabile konfederasyonları, güneyde de sosyalistler ile İslamcı gruplardan 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda Yemen’deki iktidar  mücadelelerinde mezhep ve kabile yapısı 

geçmişte olduğu gibi günümüzde de etkili bir rol oynamaktadır. “En önemli muhalefet Partisi 

olan Islah Partisi’nin liderliğini Şeyh Abdullah al Ahmer aynı zamanda kabile lideri olarak da 

öne çıkmaktadır. Bunun yanında ülkede iktidarı elinde tutan Ali Abdullah Salih de Hashid 

konfederasyonuna bağlıdır. Baas Partisi lideri Şeyh Sinan Abu Lahum ise Bakil 

konfederasyonuna bağlıdır.(4)” 

Yemen Devlet Başkanı Salih de Zeydi bir Şii olmakla birlikte, Haşimi soyundan 

gelmemektedir; dolayısıyla iktidarını korumak için Sünniler ile ittifak olmaktadır.   

  



Toplumsal yapısı bu tarz kompleks unsurlardan oluşan Arap yarımadasının güneyindeki 

bugünkü Yemen topraklarında, 1990 yılında gerçekleşen birleşmeden önce birbirine rakip iki 

ayrı devlet bulunmaktaydı. 

Osmanlı döneminde ortak merkezden idare edilen Yemen’in 1839 yılında güneyde bulunan 

Aden vilayeti İngiltere tarafından işgal edilmiştir. Daha sonra gelişen süreç içerisinde Güney 

Yemen’in İngiltere tarafından sömürülmesi ile bölgede farklı bir siyasi kültürün temeli 

oluşmuştur. Bu doğrultuda, Güney’deki İngiliz varlığı çeşitli ideolojilerin toplumsal taban 

bulmasına yol açmıştır ve bu varlığa karşı Marksist ideolojiyi referans alan bir gerilla hareketi 

sonucu 1967 yılında sosyalist bir devlet kurularak 128 yıllık İngiliz egemenliğine son 

verilmiştir. Kuzey’de ise 1.dünya savaşı sonrası  imamlık rejimi bağımsızlık kazanmasına 

rağmen 1962 yılındaki darbeyle cumhuriyet rejimi getirilmiş ve günümüzdeki yönetim yapısı 

ortaya çıkmıştır. Bu nedenle iki bölge arasında oluşan sınır siyasi olup,  sosyal ve kültürel yapı 

itibariyle her iki bölge arasında ciddi farklar bulunmamaktadır. Her iki bölgede de kabileler, 

aşiretler siyasal ve toplumsal hayatı yönlendiren güçler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüze geldiğimizde Yemen Cumhuriyeti’nin birliğini ve bekasını tehdit eden 3 temel 

güvenlik sorunuyla karşılaştığı görülmektedir. Bu sorunlardan; 

– Ülkenin kuzeyindeki Huti direnişi bölgesel bir sorun, 

– Güney Yemen ayrılıkçılığı bir ülke bütünlüğü sorunu iken, 

– El Kaide terörü ise küresel bir tehdit niteliğindedir. 

Dolayısıyla Yemen, eş zamanlı olarak farklı boyutlarda tehditlerle yüzleşmektedir. ”Bu 

bağlamda Yemen sorununun, farklı mahiyetlerdeki iki ayrılıkçı hareket ile bir radikal dini 

motivasyonlu terör hareketinin eş zamanlı ortaya çıkması nedeniyle; merkezi yönetimin 

otoritesine karşı kritik bir meydan okuma oluşturan ve bu nedenle bölgesel ve küresel belirsizlik 

yaratma potansiyeli taşıyan bir güvenlik sorunu olduğu değerlendirilmektedir.(5)” 

Bugün Yemen’de temellerinde iktidar paylaşımı sorununun yattığı ve ayrılıkçılık hareketlerinin 

şiddetlendiği iki zor meselenin yanında ülkedeki kaos ortamından yararlanan El-Kaide 

terörünün uluslararası toplumun güvenliğini tehdit eden yapılanması  Devlet Başkanı  Abdullah 

Salih’i hem iktidarını koruma hem de ülke bütünlüğünü sağlama açısından önlemler almaya 

zorlamaktadır. “Fakat temelde iç siyasi anlaşmazlıklara dayalı bu problemler, dış aktörlerin 

sürece karıştığı nispette suni yöntemlerle dondurulacağa benziyor. Kuzeyde Hûsi kabilesinin 

direnişinin “demir yumrukla” kırılması ve güneydeki ayrılıkçı söylemlerin diyalog kurulmadan 

ötelenmesi; Yemen siyaseti üzerinde nüfuzu bulunan dış aktörler tarafından desteklenmektedir. 

Kalıcı olmayacak böylesi çözümler, kısa dönemde Abdullah Salih iktidarının elini 

güçlendirecekse de, ileride ülkenin birliğini tehlikeye sokabilecek dinamikleri doğurabilir.(6)”  

Makalenin devamında söz konusu güvenlik sorunları Yemen hükümetinin öncelik sırasına göre 

anlatılmaktadır. 

 

 

 



- Kuzey’de Huti İsyanları  

  

Ülkenin kuzeyindeki Huti isyanları Abdullah Salih’in iktidarına yönelik en büyük tehdit olarak 

nitelendirilmesi itibariyle yönetimi en çok zorlayan güvenlik sorunudur.  Nitekim 

2008 yılında İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House’da hazırlanan bir raporda , Yemen’in 

kuzey batısındaki durum “aralıklı bir iç savaş– intermittent civil war” olarak tanımlanmakta, 

ülkedeki kaos ve istikrarsızlık ortamından dolayı Yemen “kırılgan devlet–fragile state” olarak 

nitelendirilmektedir.(7) Aynı raporda söz konusu süregelen istikrarsızlık ortamının etkilerinin 

Kuzey Kenyadan Somali ve Aden Körfezi vasıtasıyla Suudi Arabistana kadar 

esneyerek  “nizamsız kuşak- lawless zone” oluşturabileceğini,bu sebeple haydutluk, organize 

suçlar ve dini radikalizm gibi sorunları tırmandırarak Süveyş kanalı girişinde başta petrol olmak 

üzere deniz nakliyatı güvenliğini ve Yemen’e komşu ülkelerin iç güvenliğine tehdit olabileceği 

belirtilmektedir. 

Hutiler Yemen’deki Şiiliğin Zeydi kolundan olan bir gruptur. İktidar tarafından adil olmayan 

politikalar uygulandığı gerekçesiyle isyan eden Hutilerin temel isyan nedeni ülkenin Haşimi 

soyundan gelen birisi tarafından yönetilmesi talebi olarak değerlendirilmektedir. Bu bölgedeki 

sorun ideolojik, siyasi, coğrafi ve ekonomik sorunlarının bir araya gelmesi ile ortaya çıkarak 

özellikle 2004 yılından itibaren şiddetini arttırmıştır. Bu isyanların tarihini Kuzey Yemen’de 

gerçekleşen 1962 yılındaki darbeye kadar götürmek gerekmektedir. 

1962 yılında İmam Bedr Krallığı’na karşı Albay Sallal tarafından gerçekleşen darbeyle 

yaklaşık bin yıl süren imamlık yönetimine son verilmiş ve cumhuriyet rejimi getirilmek 

istenmiştir. Bu rejimi savunanlara karşı imameti savunan Zeydi kabileler arasında 1962-1967 

yılları arasında bir iç savaş yaşanmış ve  ardından Cumhuriyet rejimi kurulmasına karşın ülkeye 

istikrar gelmemiştir. Bu durumun sonucunda Yemen’de günümüze kadar süren iç savaşın 

temelleri atılmıştır. Darbeden sonra İmam Bedr Suudi Arabistan’a sığınmış ve oradan Mısır 

destekli yeni Yemen rejimine muhalefeti başlatmıştır. 1967’ye kadar geçen sürede Mısır 

önderliğinde radikal Arap devletleri Cumhuriyetçileri; S. Arabistan önderliğindeki petrol 

zengini Monarşi yanlısı Arap devletleri de İmamcıları desteklemesi sonucu, Yemen’deki sorun 

bölge ülkelerinin dahil olduğu bölgesel bir sorun niteliğini kazanmıştır. Darbeden hemen sonra 

Mısır başkanı Nasır, kendi ideolojisini yayma amacıyla cumhuriyetçileri desteklemek için 

Yemen’e asker gönderirken Suudi Arabistan ise Şii İmamları desteklemiştir. “Albay Sallal 

komutasında gerçekleşen darbeden sonra yayınlanan ilk bildiride devrimin amaçları imamlık 

rejimini kaldırmak, sosyal adaleti gerçekleştirmek ve kabile imtiyazlarına son vermek olarak 

açıklanmasına karşın Mısır’ın etkisi yeni rejime karşı bölge ülkelerinin muhalefet etmesine yol 

açmıştır.(8)” 
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Mısır askerlerinin desteğiyle Albay Sallal kısa sürede denetimi sağlamışsa da Şii kabilelerin 

yoğun olduğu ve Suudi Arabistan sınırında bulunan kırsal ve dağlık bölgeler İmamcı güçlerin 

kontrolüne geçmişti. Yukarıda da bahsettiğim gibi Yemen Şiiliğinde İran Şiiliğinden farklı 

olarak iktidarın Ehl-i Beyt soyundan gelen İmamlar tarafından yönetilmesi temel esastır. Bu 

durum Kuzey Yemen’de çoğunluğu oluşturan Şiilerin yeni yönetimi kabullenmeyerek isyanının 

yayılmasına yol açmıştır. Karşılıklı tarafların desteklenmesi sonucu Mısır ve Suudi gerginliği 

artmıştır. 1962-67 arası dönem, hükümet birlikleri ile Şii militanların çatışması sürerken diğer 

yandan taraflar arasındaki sorunları çözmek amacıyla başarısız uzlaştırma çabaları 

gerçekleşmiştir. Kuzey Yemen İç Savaşı’nda dönüm noktası şüphesiz 1967 Arap-İsrail 

Savaşı’nda Mısır’ın yenilmesi olmuştur. Yenilgi üzerine Nasır rejimi Cumhuriyetçilere verdiği 

desteği keserek her ne pahasına olursa olsunYemen’de Cumhuriyetçi rejimin yaşaması için her 

mücadeleyi göze alma politikasından vazgeçmiştir.(9) Bundan sonraki süreçte  Cumhuriyetçi 

askerler de Suudi Arabistan’la anlaşmak zorunda kalmıştır. 

Yemen’de İmamcılar ile Cumhuriyetçilerin yeni bir iktidar paylaşımı konusunda anlaşmaya 

varmalarından hemen sonra Suudi Arabistan başta olmak üzere geleneksel Monarşiler Kuzey 

Yemen Cumhuriyeti’ni resmen tanımıştır. İlerleyen süreçte hükümetin merkezi orduyu 

güçlendirme, Sünni grupların ordu içinde istihdamına ağırlık verme ve Şii kabilelerin 

etkinliğini azaltma politikaları bölgedeki tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. 1977 yılında 

Devlet Başkanı Albay Hamdi, Zeydi kabilelerin askeri gücünü kırmaya çalışması nedeniyle 

suikasta uğramış ve yaşamını yitirmiştir. Daha sonra rejimin başına günümüze kadar bu 

görevde olacak olan Abdullah Salih’in geçmesiyle göreli istikrar ortamı sağlanmıştır. “1980’li 

ve 1990’lı yıllarda gündeme gelen Güney Yemen’le birleşme politikaları, ulusal uzlaşı 

girişimleri, demokratik sürece geçiş çabaları Yemen’deki iç gerginliğin azalmasına yolaçmıştı. 

Bu dönemde başta Suudi Arabistan’da sürgün hayatı yaşayan Huti ailesine mensup Şii din 

adamları olmak üzere binlerce rejim karşıtı muhalifin Yemen’e dönmesine izin verilmiştir.(10)” 

1990’ların başındaki Kuzey ve Güney Yemen’in birleşme sürecinde iç siyasetin bu konuya 

yoğunlaşması sonucunda kuzeyde yaşanan gerginlikler azalma eğilimine girmiştir. Nitekim, 

atılmaya çalışılan demokratik adımlar çerçevesinde siyasal parti faaliyetlerinin serbest 

bırakılmasının ardından  Şiiler de kendi taleplerini seslendirmek üzere,  Suudi Arabistan’dan 

dönen şii din adamı Şeyh Hüseyin Bedreddin El-Husi önderliğinde Genç İnananlar 

Hareketini oluşturmuşlardır. Bu topluluk ayrıca Yemen’de Suudi Arabistan destekli Selefi 

akımına karşı şiiliğin korunması için okullar açmıştır. Bu hareket temelinde kurulan El-Hak 

partisiyle 1993 yılındaki ilk parlamento seçimlerinde Şii örgütler istenilen başarıyı 

gösterememelerine karşın Hüseyin Huti ve arkadaşları meclise girmişlerdir. Bu dönemden 

sonra Hüseyin Huti önderliğindeki hareketin amacı genel olarak kültürel hak taleplerini elde 

etmek olmakla beraber, 11 Eylül sonrası dönemde hükümetin batı yanlısı politikalar izleyerek 

ABD’yle sıkı bir işbirliğine yönelmesi Huti taraftarları  ile Devlet Başkanı Abdullah Salih 

arasındaki gerilim artmıştır. 

  

 

 

 

 



 

- İç Çatışmada Rauntlar*1 

Azalmakla birlikte sürmeye devam eden gerginlik ortamının 2003 yılında kanlı bir iç savaşa 

neden olmasıyla birlikte Hutiler ile hükümet arasında yeni bir döneme geçilmiştir. Huti 

isyanının ilk zamanlarında hükümet, isyanı kolayca bastırabileceğini düşünmüştür, bu 

düşünceden yola çıkarak sorunları gidermekten çok grupları birbirine karşı kulanmayı ve geçici, 

göstermelik çözümleri tercih etmiştir. Ancak 2004’ten beri süren iç savaş Salih rejimini zorda 

bırakmaya devam etmektedir. Bu dönemde gerginliği fitilleyerek iç çatışmayı başlatan ilk olay, 

ocak ayında Abdullah Salih’in bir Cuma namazı sonrası yaptığı konuşmanın Amerika’nın Irak’ı 

işgaline ve selefi akımının yemende yayılmasına karşılık protestolarla kesilmesi olmuştur. O 

günden sonra yayılarak artan protestolardan sonra gerginlik tırmanmıştır. 2004 yılında huti 

militanları ve hükümet güçleri arasındaki artan çatışmalar esnasında hareketin lideri Hüseyin 

Bedrettin El-Huti’nin öldürülmesinden sonra hükümet tek taraflı olarak iç savaşın 

sonlandığını ilan etmiştir ve böylece hükümet ile hutiler arasındaki çatışmaların ilk raundu 

böylece sona ermiştir. İkinci raunt 2005 yılının mart ayında iki tarafın karşılıklı suçlamaları 

ile başlamıştır. Yemen Hükümet birlikleri protestoları teşvik etmekle suçladığı öldürülen lider 

Hüseyin Huti’nin babası Bedrettin Huti’yi gözaltına almıştır. Çatışmalar mayıs ayına kadar 

sürmüş ve hükümet zafer ilan ederek çatışmaları bitirdiğini açıklamasına karşın Huti’lerin 

elinde bulunan bölgeleri denetim altına almayı başaramamış ve düşük düzeyli çatışmalar devam 

etmiştir. 

Çatışmaların düşük seviyeye indirilmesine karşın gerginlik son bulmamış ve 2005 yılının son 

aylarında hükümete yakın kabileler ile Hutileri destekleyen kabileler arasında başlayan 

çatışmalar kısa sürede yayılarak güvenlik güçleri ile Hutilerin çatışmasına dönüşmüştür. İç 

Savaş’taki üçüncü raunt olarak kabul edilen çatışmalar 2006 yılının başına kadar sürmüştür. 

Çarpışmalar sırasında Hüseyin Huti’nin kardeşleri Abd-El Malik ve Yahya El-Huti yeni liderler 

olarak ortaya çıkmıştır. 2006 yılında gerçekleşecek seçimlere gölge düşürmemek adına Salih 

rejiminin dahil olmak üzere birçok kişiyi hapisten serbest bırakması,  isyancı gruplarla diyalog 

kurması ve vilayetlere daha kapsayıcı valiler ataması gibi açılımlar üzerine çatışmalar 

durmuştu. 

Ancak seçimlerden sonra taraflar arasındaki görüşmelerin başarısızlığa uğraması ve Huti 

taraftarlarınınYemen’deki Yahudi topluluğu tehditetmesi olayları İç Savaşı’nda dördüncü kez 

yeniden başlamasına yol açmıştır. Çatışmalar Mayıs 2007’e kadar sürmüştür. Mayıs 2007 

tarihinde Yemen’deki istikrarsızlığı sonlandırmak amacıyla Katar Emiri Şeyh Hamad Bin 

Khalifa Al Thani Yemen’e gitmiştir. Çatışmalar, Katar hükümetinin arabuluculuğuyla ve Şii 

gruplara ekonomik destek sözleriyle son bulmuştu. Katar Emirinin çabaları sonucu askeri 

operasyonlar ve çatışmalar durmasına karşın, bölgedeki gergin bekleyiş sürmekteydi. 

                                                           
1 2004-2010 yılları arasında yaşanan çatışma ve bu çatışmalar sonrası varılan uzlaşma 

dönemleri için kullanılan Raunt terimi için bknz. Sedat Laçiner, Serpil Açıkalın ve Gamze 

Coşkun, “Yemen Dosyası”, Usak Yayınları,2010,sf.84 

Veysel Ayhan, “Yemen İç Savaşı: İktidar Mücadelesi,Bölgesel Etkiler ve Türkiye ile 

İlişkiler”,ORSAM, Rapor  no:10, Ocak 2010 

 



  

Nitekim Katar’ın çabalarına rağmen hükümet birlikleri ile Huttiler arasındaki asli sorunlar 

çözülememiş ve Mart 2008’de taraflar arasındaki çatışmalarda beşinci raunt başlamıştır. Her 

iki taraf çatışmaların başlamasından dolayı birbirilerini suçlamışlardır. Çatışmaların 

öncekilerden farklı olarak daha da şiddetlenmesinde Cumhurbaşkanı Salih’in Haşhid 

Konfederasyonuna bağlı bazı kabileleri kullanma girişimi etkili olmuştur. Yemen’deki en 

büyük ve en güçlü iki kabile konfederasyonundan biri olan Bakil aşiretler konfederasyonu 

Hutilerle birlikte hareket ederken, Haşhid konfederasyonuna bağlı kabileler ise hükümet 

güçlerinin yanında yer almıştır. Temmuz 2009’da Cumhurbaşkanı Abdullah Salih’in savaş 

yerine barışçıl çözümleri önemsediğini açıklamasının ardından hükümet güçleri  ile Hutiler 

arasındaki çatışmalar durmuştu. Ancak, kısmı çözümler gündeme gelmesine karşın 

güvensizliğin ve kabileler arası gerginliğin sürmesi dolayısıyla hükümet birlikleri ve onu 

destekleyen aşiretler ve Selefi gruplar ile Şii militanlar arasındaki güç mücadelesi kısa sürede 

bir kez daha yerini silahlı çatışmalara bırakmıştır. Yemen hükümeti 11 Ağustos 2009’da 

başlattığı  askeri operasyonlarla “kanser” olarak tanımladığı Huti güçlerini yok etmek için aşırı 

güç kullanma politikasına yönelmiştir. Silahlı çatışmaların başlamasından hemen sonra, 22 

Ağustosta hükümet tek taraflı ateşkes koşullarını açıklaması sonrasında Ocak-Şubat 2010 

döneminde Huti direnişiyle günümüzde devam eden ataşkes imzalayarak çatışmalarda altıncı 

rauntu sona erdirmiştir.(11) 

“Huti gruplar, silahlı direnişlerinin gerekçeleri olarak aşağıda aktarılan hususları 

göstermektedir: 

 -Yemen hükümetinin fazlasıyla yolsuzluğa bulaştığı iddiaları, 

 -Yemen hükümetinin Washington politikalarını destekler tavrı, 

- Salih rejiminin Suudi Arabistan ile yakın ilişkiler kurması ve ülkede artan 

Vahabi etkisi, 

-Ülkedeki Şiilerin yıllarca sosyo – ekonomik olarak ihmal edildikleri iddiaları. 

-Yemen’de elit kimliğinde olmuş, Haşimi soyundan gelenler Zeydi anlayışı 

doğrultusunda İmamlık kurumunu sürdürmüşlerdir. politik 

psikoloji literatüründe “seçilmiş travma” olarak adlandırılan, güçlü ve tepkisel kolektif 

yas psikolojisinin de Huti aşiretleri arasında etkin olduğunu var saymak mümkündür.(12)” 

Konunun başında da bahsettiğim gibi Yemen’in kuzeyindeki Huti sorunu içerdiği unsurlar ve 

bölge ülkelerine olası yansımaları itibariyle bölgesel bir boyut kazanmaktadır. Dolayısıyla 

Yemen’in komşularıyla birlikte bölgede rekabet halinde olan bölgesel güçleri de  çok yakından 

ilgilendirmektedir. Zira, Sünni-Şii boyutu ön plana çıkartılarak iç savaş haline dönüşen 

olayların dışında, bölgede kimin daha etkili olduğunu kanıtlamak için yeni bir deney alanı 

hükmü kazanan Yemen, Suudi Arabistan ve İran’ın çatışma alanına dönmektedir. Nitekim, 

Yemen üzerinden girişilen rekabetin Suudi-İran rekabetinin yaşandığı Irak, Lübnan ve Gazze 

gibi diğer çatışma alanlarının bir yansıması olduğu(13) ve  Kuzey Yemen’deki mezhepsel 



isyanın Yemen üzerinden Aden körfezinin bölgesel güçlerinin etki alanına dahil edilebilmesi 

için açık bir rekabete dönüştüğü(14) şeklinde değerlendirildiği görülmektedir. Bu bağlamda, 

Salih yönetimine bağlı güçler ile Huti direnişçiler arasında meydana gelen çatışmalara Suudi 

Arabistan Ordusunun da dahil olduğu, Huti bölgelerini havadan ve topçu ateşiyle vurduğu 

hususunda çeşitli kaynaklarda önemli bilgiler mevcuttur. Suudi Arabistan yetkilileri ve 

medyası, bir yandan olanlar için İran’ı suçlamış, diğer yandan Huti direnişinden tehdit 

algıladığını ve sözü edilen direnişe karşı Yemen ile işbirliği yaptığını reddetmemiştir. Yemen 

hükümeti ve Suudi Arabistan tarafından Hutilere yardımla suçlanan İran ise bu suçlamaları 

kabul etmemekte, Hutilerin hükümetteki yolsuzluklar ve iç anlaşmazlıklar nedeniyle çatıştığını 

söylemektedir. 

İran ve Suudi ilişkilerindeki rekabetin mezhep farkının ötesinde bölgesel liderlik, ABD ile 

ilişkiler ve nükleer tehlikesi üstüne kurulu olduğu unutulmamalıdır. Böylece, Arap ülkelerinin 

İran karşıtlığı safına Yemen hükümeti de katılmıştır. 

“Yemen üzerinde İran–Suudi Arabistan çekişmesinin, bölgesel dinamiklerin doğal bir tezahürü 

olduğunu söylemek mümkündür. Eldeki veriler, özellikle İran’ın konuya ne kadar angaje 

olduğuna ilişkin kesin bir kanı oluşturmasa da; İran stratejik kültürünün “vekil” (proxy) 

unsurlar aracılığıyla etkinlik kurma eğilimi ve Huti toplumunun mezhepsel yaklaşımları dikkate 

alındığında, Hutilerin Hamas ya da Hizbullah gibi bir “vekil” unsur değil, şu aşamada “vekil 

unsur adayı” olduğu belirtilebilir.(15)” 

- Güney’deki Ayrılıkçı Hareketler 

 

Osmanlı İmparatorluğu idaresi altında 400 yıllık geçmişi olan ve I. Dünya Savaşı sonrası 

dönemde İmam Yahya liderliğinde bağımsızlığını ilan eden San’a merkezli Kuzey Yemen’deki 

iktidar yaklaşık 1000 yıldır ülkeyi yöneten Zeydi mezhebine bağlı seçkinlerin elindeydi. Diğer 

yandan 1839 tarihinde İngiliz işgaline uğrayan ve 1967’e kadar İngiliz kontrolü altında kalan 

Aden merkezli Güney Yemen 150 yıllık İngiliz işgalini Marksist grupların silahlı direnişi ile 

sonlandırdıktan sonra Güney Yemen’in Kuzey’le birleşeceği öngörülürken tersine Aden’de 

Marksist bir yönetim kurulmuştur. 1989’a gelindiğinde Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine 

paralel olarak Kuzey ve Güney Yemen’in birleşmesi tekrar gündeme gelmiş ve görüşmeler en 

sonunda Nisan 1990‘da birleşme anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanmıştı. Böylelikle hem 

uluslararası sistemde meydana gelen değişiklikler hem de kuzeyli liderler ile Güneyli liderlerin 

birleşme yönünde irade göstermeleri ile Kuzeyde, Soğuk Savaş yıllarında Batı bloğu içinde yer 

almış Yemen Arap Cumhuriyeti ile Güneyde, Sovyetler Birliği’nin güdümündeki Yemen 

Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin  yaklaşık 200 yıllık ayrılığı 22 Mayıs 1990’da birleşmenin 

ilan edilmesiyle son bulmuştur. Bu birleşme ile  Kuzey Yemen’ in lideri olan Abdullah Ali 
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Salih yeni kurulan Yemen Cumhuriyeti’nin lideri oldu. Kurulan geçici hükümet, Kuzeyi 

yöneten parti olan Genel Halk Kongresi ile Güneyi yöneten Yemen Sosyalist Partisi arasında 

iktidarın eşit paylaşımı esasına dayalı kuruldu. Abdullah Salih Devlet Başkanı, Ali Salim 

Beyd de Başkan Yardımcısı oldu. Birleşmenin gerçekleştiği dönemde, Güney Yemen’in 

nüfusu Kuzey Yemen’in nüfusunun dörtte biri olsa da, Yemen Sosyalist Partisi’ne tanınan 

ayrıcalıklı konum ile eşit iktidar paylaşımı gerçekleştirilmeye çalışıldı. Birleşme sonucu aile 

hanedanlığı gibi yönetilen kuzey ile Kabile ilişkileriyle yönetilen güney arasında siyasi iktidar 

mücadelesinin yaşanılması beklenmekteydi. “Ancak Birleşmeyi takiben yapılan reformlarla, 

tarafların beklentileri karşılanmaya çalışılmıştır. Fakat uygulamada, kanun metinlerindeki 

belirsiz ifadeler, tanımlanan özgürlükleri kısıtlayabilmesi için hükümete fırsat verecekti.(16)” 

Ayrıca, finansal problemler giderek büyümekte ve bu durum birleşme esnasındaki ekonomik 

beklentilerle ilgili genel iyimser tutumu zayıflatmaktaydı. Böyle bir atmosferde ilk parlamento 

seçimleri 1993 yılında gerçekleştirilmiştir. En çok oyu Devlet Başkanı Abdullah Salih’in partisi 

Genel Halk Kongresi alırken, Yemen Sosyalist Partisi (YSP), gelenekçi ve muhafazakâr Islah 

Partisi’nin ardından ancak üçüncü parti olabilmiştir. Fakat Ali Salim Beyd’in, seçim sonuçlarını 

kabul etmeyerek partisinin geçiş hükümeti dönemindeki ayrıcalıklı konumunun devamını 

istemesi gerginliğe sebep olmuş ve  YSP’nin itirazlarına rağmen, koalisyon hükümeti Genel 

Halk Kongresi ile Islah Partisi arasında kurulmuştur. Giderek artan siyasi gerilim sonucu ülke 

içindeki zayıf devlet otoritesi, iktidar paylaşımı sorunu ve kötüleşen ekonomik şartlar nedeniyle 

1994’te iç savaş yaşanmış ve bu savaş Ali Salim Beyd’in Güney Yemen’in bağımsızlığını ilan 

etmesine kadar varmıştır. Ancak uluslararası bir tanıma gerçekleşmemiş ve sonrasında 

Abdullah Salih’e bağlı güçler tarafından bastırılmıştır. 

1994 iç savaşından 2007 yılında güney vilayetlerde başlayan gösterilere kadar geçen sürede, 

Abdullah Salih’in iktidarını yıldan yıla hem seçimlerde hem de yapılan anayasa değişiklileri ile 

daha da güçlendirmesiyle güney sorununu askeri yöntemlerle bitirmeye çalışması, güneyi 

temsil eden Yemen Sosyalist Partisi (YSP)’nin faaliyetlerini sınırlandırması, sosyo-

ekonomik  taleplerinin dikkate alınmadığını düşünen güneydeki halkı siyasi anlamda 

dışlanmışlık düşüncesine sevk etmiştir. Zira, birleşmeden sonra ağırlıklı olarak güneydeki 

petrol sahalarından çıkarılan petrole rağmen, güney vilayetlerdeki fakirliğin devam ediyor 

oluşu, gelir dağılımında eski Güney Yemen halkına ayrımcılık yapıldığı kanaatine sebep 

olmaktadır. Ülkedeki petrol kuyularının % 80’nin güney vilayetlerde bulunması ve Aden’in 

Yemen’in ticari merkezi olmasına rağmen; güneyde su, yol, okul gibi temel hizmetlerin yetersiz 

kalması problemin birleşmede aranmasına yol açmıştır. 

Son yıllarda şiddetini arttıran ayrılıkçı eylemlerle birlikte siyasi haklar talep edilmektedir. 

Özellikle ayrılıkçı taleplerin yükseldiği protestolara önde gelen siyasetçilerinden de destek 

gelmeye başlamış olması durumun ciddiyetini orataya koymaktadır. Güney Yemen’in eski 

başkanlarından, Haydar Attas ve Ali Salim Beyd hâlihazırdaki şartlarla birliğin devam 

ettirilemeyeceğini ileri sürmektedir. “2007 yazında Aden’de başlayan gösterilerin amacı emekli 

subayların emekli aylıklarının artırılması idi. Hükümetin bu taleplere olumlu cevap 

ver(e)memesi ve gösterileri sert bir şekilde bastırma yolunu tercih etmesiyle, protestolar 

Mukalla, Marib, Radfan, Dali, Abyan ve Lahic vilayetlerine yayılmıştır. Göstericiler eski 

Güney Yemen’in bayrağını sallayıp, birleşmiş Yemen’in bayrağını yırtarak gösterilere devam 

edince, olaylara ordu müdahale etmeye başladı. Neticede, göstericilerden ölenler olduğu gibi, 

yüzlercesi de tutuklandı.(17)” 

Güney Yemen’deki ayrılıkçı hareketi destekleyen önemli isimlerden birisi de, 1994 yılındaki 

kanlı  iç savaş esnasında Başkan Salih’ in yanında olarak isyanın bastırılmasında büyük rolü 



olan ve sonrasında iktidarın 15 yıllık destekçisi Afganistan’da Sovyetler Birliği işgaline karşı 

savaşmış mücahitlerden Tarık el-Fazlı’dır. Yakın döneme kadar Salih yönetimiyle ittifak 

içinde olan El Fadlı, Nisan 2009’da politik nedenlerle Sana ile ittifakına son vererek Güney’in 

köklü aşiretlerinden birine mensup olması itibariyle bölgedeki ayrılıkçı hareketin önemli 

figürlerinden biri haline dönüşmüş ve Güneyin devlet başkanı olarak artık Ali Salim Beyd’i 

tanıdığını söylemiştir. 

1994 yılındaki marjinal hareketlerden farklı olarak bugün siyasi ve askeri destek bulan ayrılıkçı 

hareketler yakın gelecekte Yemen ülke bütünlüğüne çok daha tehlikeli bir tehdit unsuru olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

- El Kaide 

Yukarıda anlatılan Yemen’in bütünlüğünü tehdit eden güvenlik sorunlarının kaos ve iç çatışma 

ortamını sürekli tutması El Kaide’nin ülke içinde örgütlenmesini kolaylaştırmaktadır. 

Ancak bugün Yemen’de var olan El-Kaidenin geçmişi, Afganistan’ın 1979 yılında Sovyetler 

tarafından işgalinin ardından ABD tarafından gönderilen mücahitlerin ülkelerine geri döndüğü 

döneme dek uzanmaktadır. Akşam Gazetesi’ne verdiği mülakatta Sana’a Üniversitesi’nden 

Siyaset Bilimi Profesörü Abdullah Al-Faqih El Kaide sorununda bugüne nasıl gelindiğini şöyle 

özetlemektedir: 

“Zaten Soğuk Savaş döneminden beri aşırıları yaratma girişimi vardı. Sovyet işgali sırasında 

Afganistan’a savaşmaya gönderildiler. O süreçte yasal güçler olarak görülüyorlardı. Terör 

eylemleri çatışmalı süreçlerde artar, istikrar dönemlerinde yok olur. Yemen’de hükümet 

Sovyetlere karşı mücadele için yarattığı militanları, daha sonra muhalefeti bastırmak için 

kullandı. Bu süreçte onları maaş bağlayarak kontrol altına aldı. Ancak daha sonra işler 

hükümetin kontrolünden çıktı. Ülkenin ekonomik koşullarının bu denli kötü olması, El Kaide’ye 

yardım etti. Neden Yemen? Çünkü insanların işi, evi, geleceği yok.  El Kaide gelecek umudu 

olmayan insanları kolayca örgüte dahil ediyor.(18)“ Son yıllarda Irak, Pakistan ve Suudi 

Arabistan’daki tutuklamalar ve El Kaide’nin Arabistan’da başarısız olması ile Yemen El Kaide 

için en elverişli alan haline gelmektedir. Yemen radikalizm ve saldırganlık için böyle bir üs 

haline gelerek El-Kaide için “güvenli bölge-safe haven” oluşturduğu 

değerlendirilmektedir.(19) 

Böylesine uygun bir ortamda El-Kaide örgütü Yemen’de devlete ve yabancılara ait petrol 

tesislerine, yabancı işçilere, turistlere, Batı ülkelerinin büyükelçiliklerine ve kültür 

merkezlerine saldırılar düzenlemektedir. Örgüt açısından Yemen’in coğrafi konumu önemlidir. 

Körfez’de petrol zengini ve ABD’nin güdümündeki ülkelerin yanı sıra  istikrarsız Afrika 

ülkelerine yakınlığı Yemen’i radikaller açısından ideal bir konuma getirmektedir. Nitekim, 

Yemen’de El Kaide’nin örgütlenmesi 2009’un Ocak ayında örgüt tarafından bizzat yapılan 

açıklamada, Suudi Arabistan ve Yemen El Kaide’sinin “Arap Yarımadasında El Kaide” (Al 

Qaeda in the Arabian Peninsula-AQAP) adı altında birleştiğini açıklamıştır. Bin Ladin’in de 

kökeninin Yemen olduğunu düşündüğümüzde, El Kaide’nin bu ülkede kolay zemin bulmasının 

nedenleri daha iyi anlaşılabilmektedir. 

2009 Noel’inde Arap Yarımadasındaki El Kaide’nin, Amsterdam-Detroit seferini yapan yolcu 

uçağına saldırı girişimini üstlenmesinin ardından Yemen uluslarararası gündeme oturmuştur. 



ABD kaynaklarına dayandırılarak saldırgan Nijeryalı Umar farouk Abdulmttalib’in 

Yemen’de eğitim aldığı iddialarının batı medyasında geniş yankı bulmasının ardından dikkatler 

Yemen üzerine çekilmiş ve bölge ile ilgili çalışmaların sayısı artmıştır.(20) 

Uzun bir süredir kuzeye odaklanan Yemen hükümeti El-Kaide konusunda yeterince çaba 

göstermediği için ABD tarafından uyarılmaktadır. Ancak genel değerlendirmeler, zayıf olan 

devlet yapısına tehdit oluşturmayan örgüte karşı hükümetin kendi gücüne dayanarak bir 

operasyona girişmesinin çok zor olduğu ve bu noktada ABD müdahalesinin kaçınılmaz olduğu 

yönündedir. Zira El Kaidenin bu bölgeden ABD’ye karşı savaş yürütmeyi düşündüğü ve bu 

nedenle Yemen’in Irak ve Afganistan’dan sonra ABD için üçüncü bir cephe olacağı şeklinde 

yorumlar yapılmaktadır.(21) Ancak Afganistan’dan alınan dersler ve önde gelen dini liderlerin 

bir dış müdahalenin cihad sebebi sayılacağı açıklamaları neticesinde dışarıdan bir müdahalenin 

terörü bitirmek yerine tam tersine arttırabileceğini hesaba katan ABD bölgeye askeri 

müdahaleden ziyade şimdilik ekonomik yardımlar yapmakta ve desteğini günden güne 

arttırmaktadır. 

“Salih yönetiminin ABD yanlısı bir imaj kazanması (ya da belirli çevrelerde var olan söz 

konusu imajın yaygınlaşarak güçlenmesi), Yemen, “Arap Afganistanı’na” dönüşmeden önce, 

Salih yönetiminin “Karzaileşmesine” neden olabilecek mahiyette değerlendirilmektedir. Daha 

açık bir ifadeyle, ABD açısından San’a’nın otoritesini koruması ile San’a’nın El Kaide’ye halk 

desteği sağlayabilecek bir pozisyon almaması arasında bir paradoks ortaya çıktığı 

değerlendirilmektedir.”(22)   

SONUÇ 

Sana açısından, ülke bütünlüğüne yönelik Huti direnişi ve Güney Yemen ayrılıkçılığı öncelikli 

güvenlik sorunları iken; ABD açısından El Kaide varlığı birincil tehditi oluşturmaktadır. 

Kısıtlı kaynakları ve sınırlı kapasitesiyle Yemen hükümetinin bu üç sorun ile tek başına 

sürdürmesi oldukça zor hatta imkansız gözükmektedir. Üç cephede savaşın getirdiği maliyetler 

Yemen hükümetinin istikrarını da ciddi şekilde etkilemektedir. Çünkü bir yandan güney 

Yemenlilerin bağımsızlık talepleri sürekli gündemdeyken diğer yandan da güneydeki 

kabilelerin sadakatini sağlamak için Salih rejiminin onlara ekonomik destek sağlaması 

gerekmektedir. Ayrıca, ülkenin hem güney hem de kuzey vilayetlerinden kendilerine siyasal ve 

ekonomik ayrımcılık uygulandığına dair yapılan eleştiriler artmaktadır. Dolayısıyla Yemen 

hükümeti tüm bu eleştirilerden kurtulmak ve savaşı sürdürmek için Suudi Arabistan başta 

olmak üzere Körfez ülkeleri ve ABD’nin desteğini yaşamsal önemde görmektedir. Ancak ABD 

ve Suudi Arabistan’ın Salih rejimine doğrudan destek vererek ülke içindeki sorunlara dahil 

olması bu sefer de hükümete karşı radikal ve islamcı gruplardan gelen tepkilerin artmasına 

neden olmakta ve sorunların daha da derinleştirmesiyle  sonuçlanmaktadır. Ayrıca muhalefet 

tarafından Salih yönetiminin  Batı’nın El Kaide’ye ilişkin endişelerinden faydalanarak bu 

örgütü kullanmak suretiyle Yemen’e yönelik askeri kaynak akışını kendisi için önemli olan 

diğer unsurlara yönelik kullandığı iddialar dile getirilmekte hatta Salih’in uluslararası 

toplumdan para kopartmak ve bu parayı içerdeki karşıtlarını bastırmak amacıyla kullandığından 

dolayı El Kaide terörünün bitmesini istemediği iddia edilmektedir. Bu sebeple uluslararası 

camianın hükümeti değil, toplumu destekleyici projeleri gerçekleştirmesi beklenmektedir.(23) 

Yemen’de yaşanan gelişmeleri takip ettiğimizde iddiaları reddetmenin pek kolay olmadığı 

görülmektedir. Devlet Başkanı Abdullah Salih kendi iktidarını sürdürmek amacıyla demokratik 

hamleler yapmaktan kaçınmakta ve hatta yapmak istediği anayasa değişiklikleri ile ölene kadar 

iktidarda kalmanın yollarını aramaktadır. (24) 



  

Yaşanan bu sorunlar karşısında ülkede ve bölgede uzun vadede söz konusu sorunlarda kritik 

eşiklerin: 

“-Sözü edilen üç hareketten en az ikisinin sistematik ittifak ilişkisi geliştirmesi, 

 -Yemen Ordusu’nun askeri zafiyet yaşaması, 

- Salih yönetiminin istikrarsızlaşması ve düşmesi 

- El Kaide’nin bölgede güçlü ve geniş taban bulması, 

-Suudi Arabistan’ın Şii yükselişinden tehdit algılayarak bölgeyi Tahran’la 

çatışma alanı haline getirmesi, 

- İran’ın Şii yükselişine ivme kazandırmak maksadıyla, Huti isyanını 

doğrudan ve açıkça (politik yöntemlerden farklı konseptlerle) desteklemesi ve 

- ABD ya da Birleşik Krallık’ın, özellikle kara unsurları ile ülkeye müdahalesi 

olabileceği değerlendirilmektedir.(25)” 
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