
 Yemen Sorunu  

ÖZET 

Yemen de başlayan iç savaşın şiddetini artırarak devam etmesi uluslararası toplumun 

dikkatinin bu topraklara çekilmesini sağlamıştır. Yemen’in kuzeyinde Şiiliğin bir kolu olan 

Zeydi mezhebine bağlı gruplar ile hükümet güçleri arasında çıkan çatışmaların nedenleri 

incelenirken Yemen Arap Baharıyla birlikte mezhepsel çatışmaların rekabet alanı haline 

gelmiştir. 

Salih’in görevini bırakmasının ardından çatışmaların son bulmamış olması çatışmaların nasıl 

sonlanacağı üzerinde düşünülmesine neden olmuştur. Modern Ulus devlet sürecini 

tamamlamamış olan Yemen de hala geleneksel yapıların önemini koruduğunu görmekteyiz. 

Bu da merkezi otoritenin zayıflamasına ve ülkede terör örgütlenmelerine zemin 

hazırlamaktadır.  

Yemen’de Ki İç Sorunlar  

Ülkedeki önemli bir sorun nüfusun çok hızlı artmasıdır. Arap dünyasındaki en fakir ülke olan 

Yemen, yıllık yaklaşık %3,5’lik nüfus artış hızı ile dünyada nüfusu en hızlı artan ülkeler 

arasındadır. Hızlı nüfus artışı eğitim, sağlık, iş olanaklarının sağlanması vb. kamu 

hizmetlerinin verilmesini de büyük ölçüde aksatmaktadır. Hızlı nüfus artışının yanı sıra 

yolsuzluk, işsizlik, enflasyon gibi ekonomik sorunlar da ülke içinde çözülmesi gereken temel 

sorunlardır.
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 Ülkenin işsizlik oranı ise %35’tir. 24 milyonluk nüfusu olan yemen in %42’si günlük 2 

doların altında bir gelirle yaşamak zorundadır. Ekonominin zayıflığı Yemen de her türlü 

radikalizmin gelişmesine uygun bir ortam yaratmaktadır. Ülke gelirlerinin %75’inden 

fazlasını oluşturan petrol gelirleri devlet mekanizmasının zayıflığı nedeniyle belli aşiretlere ve 

çıkar sahiplerine yarar sağlamaktadır.  Mevcut rezervlerin ise 10 yıl içinde tükenmesi 

beklenmektedir ve bunun dışında ülkenin başka doğal kaynağı da bulunmamaktadır. Mevcut 

kaynakların ise düzgün şekilde kullanılmasını sağlayamayan merkezi otoritenin bulunması ise 

ileriki günlerde Yemen’in istikrarsızlığını daha çok artıracaktır.
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Ülkede yolsuzluk bariz bir şekilde hâkimdir. Hükümetteki zayıf kurumlar yolsuzluğun başlıca 

sebebi olarak görülmektedir. Buna ek olarak Yemen’e yapılan para yardımlarının Yemen 

hükümetince ülkenin kalkınması için değil hükümetin kendi siyasi amaçları için kullanıldığı 

iddiası hâkimdir.   

 Devlet geleneğinin zayıflığı:  

Ülkedeki bölünmüşlük ve geleneksel yerel yapıların gücünü modern zamanlarda dahi 

varlığını muhafaza ettirmesi, güçlü bir devlet inşa etmeyi zorlaştırmaktadır. 

 Ülkede aşiretler nüfusun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Yemen’in siyasi tarihine 

bakacak olursak, kabilelerin bölgede önemli yeri olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet dönemine 

geçildiğinde bile kabile ve aşiret sistemleri üzerine gidilememiştir. Kısaca Yemen’in siyasi 

yapısını şöyle özetleyebiliriz: kabileler ve aşiretler arası denge. Liderin liderliğine devam 

edebilmesi için aşiretler ve kabileler arası dengeyi çok iyi oturtması gerekir. Ve bunlara para 

vermek zorundadır. 

Böylece dini liderler ve geleneksel yapı çok kuvvetli olmakla beraber bu durum modern 

yaşama geçişte uyum sorununu ön plana çıkaran diğer bir sorun olarak karşımıza çıkar.
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Toplumsal Bölünme Ve Uluslaşamama: 

Yemen pek çok açıdan bölünmüş bir ülkedir. Bölünme mezhepsel, dinsel, ideolojik ve tarihsel 

pek çok alanda gerçekleşmektedir. Ayrıca ülkede pek çok güçlü aşiretin olması, bölünmeyi 

farklı boyutta hem derinleştirmekte hem de geliştirmektedir. Çünkü yerel güç odakları 

modern yapıda kendilerine güçlü mevkiler beklemektedir. Bu mevkiler verilmeyince de 

kolaylıkla ayaklanma ve çatışmalar meydana gelebilmektedir. 

Ağustos ve Eylül 2009’da Yemen’de hükümet güçleri ile Zeydi mezhebine bağlı gruplar 

arasında yaklaşık bir yıl süren ateşkesten sonra tekrar başlayan ve kısa sürede şiddetlenen 

çatışmaların hem Yemen hem de Arap Yarımadasını daha da istikrarsızlaştırmasından endişe 

duyulmaktadır. Ancak, çatışmaların mezhepsel, politik ve ekonomik arka planı dikkate 

alındığında Yemen iç savaşının kısa sürede çözülmeyeceğini öngörebiliriz.
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Kuzey ve Güney Yemen’in Birleşmesi 

Seba Melikesi Belkıs’ın ülkesi olarak bilinen Yemen’de Ağustos ve Eylül 2009tarihinde 

meydana gelen şiddet olayları uluslararası toplumun dikkatinin Yemen’e çevrilmesine yol 

açmıştır. Yemen’in kuzeyinde Şiiliğin bir kolu olan Zeydi mezhebine bağlı gruplar ile 

hükümet güçleri arasında 2004 yılından beri süren gerginlik 2009 yılında bir kez daha yerini 

silahlı çatışmalara bırakmıştır. Son beş yılda bölgede meydana gelen şiddet olayları nedeniyle 

yaklaşık 150 bin kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalırken, bir dönemler ülkenin en iyi 

yerleşim yeri sayılan Sa’da bölgesindeki ekonomik ve insani sorunlar derinleşmiştir. 

Çatışmaların nedeni konusunda birçok yaklaşım ortaya atılmaktadır. Bunlardan bazıları; İran-

Suudi rekabeti, aşiretler arası çatışmalar veya mezhepsel çekişmelerdir. Ancak, iç savaşların 

sürekli yaşandığı Yemen tarihine bakıldığında bugün yaşanan şiddet olaylarının arka planı 

daha iyi anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere 1990’ların başına kadar birbiriyle rakip iki ayrı Yemen Devleti 

bulunmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu’nun denetiminde 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. Şiiliğin bir kolu olarak kabul edilen Zeydi İmamların otoritesi Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde de sürmüştü. 12 İmamcılıktan farklı olarak yalnızca 5 İmamın 

İmamlığını kabul eden Zeydi inancında öne çıkan asıl vurgu, iktidarın Peygamber soyundan 

gelen İmamlarda olmasıdır. Diğer yandan 1839 tarihinde İngiliz işgaline uğrayan Aden 

merkezli Güney Yemen’deki İngiliz etkisi 1967’e kadar sürmüştür. 150 yıllık İngiliz işgalini 

Marksist grupların silahlı direnişi ile sonlandıran 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. İki Yemen arasında de jure birleşme 22 Mayıs 1990'da 

sağlanmasına karşın de facto birleşme 1994 Temmuzunda Aden merkezli isyanın 

bastırılmasıyla gerçekleştirilmişti. Böylelikle hem uluslararası sistemde meydana gelen 

değişiklikler hem de kuzeyli liderler ile Güneyli liderlerin birleşme kararını desteklemeleri ile 

yaklaşık 200 yıllık Kuzey Yemen ve Güney Yemen ayrılığı son bulmuştur. 

 

 



Yemen’deki Çatışmaların Arka Planı 

Kuzey Yemen’de gerçekleşen 1962 yılındaki darbe 2009 yılında ki çatışmaların mihenk 

noktasını oluşturmaktadır. Albay Sallal darbeyle İmamlık yönetimi yerine Cumhuriyet 

rejimini getirmesine rağmen ülkede istikrar sağlanamamıştır. Darbe sırasında Saray’da 

bulunan ancak kaçmayı başaran İmam Bedr’in başlattığı isyan Kuzey Yemenibugüne kadar 

sürecek iç savaşa sürüklemiştir.Darbeden hemen sonra Mısır, cumhuriyetçileri desteklemek 

için Yemen’e askergönderirken Suudi Arabistan, Zeydi İmamları desteklemiştir. Mısır 

askerlerinin desteğiyle Albay Sallal kısa sürede denetimi sağlamışsa da Zeydi kabilelerin 

etkin olduğu ve Suudi Arabistan sınırında bulunan kırsal ve dağlık bölgelerde Sallal ve 

Mısır’a bağlı askerler varlık gösterememiştir.  Kuzey Yemen İç Savaşında Mısır’ın 1967 

Arap-İsrail Savaşında ki yenilgisi önemli bir nokta olmuştur. Bu yenilgi sonrasında Nasır 

rejimi Cumhuriyetçilere verdiği desteği keserek Cumhuriyetçi askerler Suudi Arabistan’la 

anlaşmak zorunda kalmıştır.
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1967 sonrası dönemde Kuzey Yemen’de İmamcılar ile hükümet güçleriarasındaki çatışmalar 

son bulmasına karşın taraflar arasındaki gerginlik devam etmiştir. Hükümetin merkezi orduyu 

güçlendirme politikaları tartışmayı alevlendirmiştir. 1977 yılında Devlet Başkanı Albay 

Hamdi merkezi otoriteyi güçlendirme çalışmalarından rahatsız olanlar tarafından 

öldürülmüştür. . 1980’li ve 1990’lı yıllarda gündeme gelen Güney Yemen’le birleşme 

politikaları aynı zamanda hükümet ile Zeydi gruplar arasındaki gerginliğin azalmasına neden 

olmuştur. 

Çatışmaların Yeniden Başlaması 

Yemen’de 2003 tarihinde Zeydi gruplar ile hükümet güçleri arasında gerginlikkısa sürede 

yerini kanlı bir iç savaşa bırakmıştır. Zeydiler hükümeti kendilerine karşı ayrımcılık yapmak 

ve Suudi Arabistan’la birlikte saldırılar düzenlemek, ABD ve İsrail’le hareket etmekle 

suçlarken Salih hükümeti de hem Zeydi isyancılara liderlik yapan Hutileri hem de İran’ı 

Yemen’i istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamaktadır. Zeydiler 1980’lerin başından itibaren 

ülkede örgütlenmeye başlayan Selefi akıma kuşkuyla yaklaşmasına karşın doğrudan Suudi 

Arabistan’la olan ilişkileri nedeniyle bunlara karşı sert bir muhalefet yürütmemiştir. Ancak, 

2000’lerin başından itibaren Zeydi entelektüeller ve politikacılar bir yandan hükümeti 

                                                           
5
Baloğlu, Berat; “Yemen Sorunu”; 

http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201113_yemen_Sorunu1258.pdf 
 

http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201113_yemen_Sorunu1258.pdf


ayrımcılık yapmak diğer yandan Selefi grupların faaliyetlerine göz yummak ve desteklemekle 

suçlamaya başlamıştır. 

Ocak 2003’te Zeydi inancına mensup grupların yoğun yaşadığı Sa’da’ki camidebaşlayan 

İsrail ve Amerikan karşıtı gösterilerin yayılması üzerine Salih hükümeti göstericilerin lideri 

olduğunu ileri sürdüğü eski Parlamenter Seyid Hüseyin Al Huti’yi gösterileri sonlandırması 

konusunda uyarmıştır. Ancak, Cumhurbaşkanı Abdullah Salih’in gösterileri sonlandırma 

girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bunun üzerine hükümet Huti ve eylemlere karışan 

grupların yakalanması emrini vermiştir. Güvenlik kuvvetleri ile Huti taraftarı güçler arasında 

başlayan çatışmalar en sonunda 10 Eylül 2004 yılında Hüseyin Huti’nin öldürülmesiyle kritik 

bir aşamaya kaymıştır. Hüseyin’inöldürülmesinin ardından liderliği üstlenen kardeşleri 

Abdulmelik ve Yahya Huti, Salih rejimiyle uzlaşmayı reddetmiş ve isyanı sürdürme kararı 

almıştır. Çatışmaların 2005 baharında artması üzerine hükümet birlikleri, Hüseyin Huti’nin 

babası ünlü Zeydi din alimi Bedreddin Huti’yi gözaltına almıştır. Salih rejimi ayrıca Zeydi 

kesimler tarafından desteklenen Hak Partisi ve Birleşik Halk Güçleri partilerini hükümet 

karşıtı eylemlerin içinde yer almakla suçlamıştır. Diğer yandan Huti liderliğindeki Genç 

İnananlar Hareketi’ne bağlı militanların Suudi Arabistan sınırına yakın bazı bölgeleri 

kontrolleri altına alması Suudi rejiminde rahatsızlık yaratmıştır. 

2004-2007 arası dönemde hükümet ve Zeydi gruplar arasında süren çatışmalarKatar 

hükümetinin arabuluculuğuyla ve ekonomik destek sözleriyle yerini çatışmasız bir sürece 

bırakmıştır. 2 Şubat 2008 tarihinde Doha’da tarafları bir araya getirmeyi başaran Katar Emiri 

Şeyh Hamad Bin Khalifa Al Thani, Yemen’deki gerginliğe kalıcı bir çözüm bulmaya 

çalışmıştır. Ancak, Katar’ın çabalarına rağmen hükümet birlikleri ile Zeydi gruplar arasındaki 

sorunlar çözülememiş ve Nisan 2008’de hükümetin operasyonlarına tepki olarak Yemenli üst 

düzey bir askerin pusuya düşürülmesiyle çatışmalar yeniden ve eskisinden daha şiddetli 

biçimde başlamıştır. Çatışmaların şiddetlenmesinde kendisi de Zeydi olan Cumhurbaşkanı 

Salih’in Haşhid Konfederasyonuna bağlı bazı kabileleri kullanma girişimi etkili olmuştur. 

Yemen’dekien büyük ve en güçlü iki kabile konfederasyonundan biri olan Bakil 

aşiretlerkonfederasyonu isyancılarla birlikte hareket ederken, Haşhid konfederasyonuna bağlı 

kabileler hükümet güçlerinin yanında yer almıştır. Çatışmaların kısa sürede ülkenin değişik 

bölgelerine yayılmasından sonra Yemen’deki mezhepler ve aşiretler arasındaki sorunların 

derinleşmesi ve bölgeyi bir çatışma sürecinin içine çekmesi olasılığı bulunmaktadır. 

 



Yemen’deki Çatışmaların Dış Aktörleri: Suudi Arabistan İran Mücadelesi 

Yemen’de süren çatışmaların mezhepsel, tarihsel ve politik arka planı bulunmasına karşın, 

2004 tarihinde çatışmaların tekrar başlamasında İran ve/veya Suudi Arabistan’ı sorumlu 

tutanlar bulunmaktadır. Son dönemdeki çatışmalarda ağır silahların kullanılması ve Zeydi 

grupların San’a yönetiminin yanı sıra Suudi Arabistan, İsrail ve ABD karşıtı söylem ve 

gösteriler düzenlemesi dikkat çekmektedir. Suudi Arabistan 2003 sonrası dönemde İran’ın 

Ortadoğu’da etkisini artırmasından rahatsızlık duymaktadır. Bölgede Şiiliğin güçlenmesinden 

çekinen Suudi Arabistan sınırın diğer yakasında Hizbullah benzeri bir Şii örgütün kurulmasını 

öncelikli tehdit olarak değerlendirmektedir.  

Suudi Arabistan ve Yemen hükümeti İran’ı Şii militanları desteklemekle suçlamasına karşın 

İran da Suudi Arabistan’ı Yemen’deki çatışmalara müdahil olmakla suçlamaktadır. İran 

suçlamaları reddederken, Salih rejimini sivillere karşı aşırı güç kullanmakla itham 

etmektedir.
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Değerlendirme: 

Yemen’in var olan sorunları içinde yer alan ve diğer sorunlarına kaynaklık etmesi bakımından 

büyük bir öneme sahip olan merkezi yönetimin zayıflığı sorununun çözümü, tek başına 

Yemen’i istikrara götürmeye yetmemektedir. Çünkü bölgesel entegrasyon gerçekleştirilmeden 

sadece merkezi yönetimi güçlendirmek, karşımıza diktatoryal yönleri aşırı güçlenen bir 

yönetim de çıkarabilir. Zaten demokratikleşme sorunları yaşayan bir ülkede güçlerden birini 

aşırı güçlendirmek, istikrar yerine çatışma da üretebilir.  

Yalnızca Salih’in yönetimden ayrılması Yemen de istikrarın sağlanmasına yetmemiştir. 

Protestocular Salih’in yargılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini bildirmişlerdir. 

Yemen’deki var olan sorunlara, dış güçlerin de bu sorunların aktörlerini doğrudan veya 

dolaylı olarak desteklemesi sebebiyle giderek büyüyen bir hal almıştır. 

Yemen deki çatışmaların boyutu incelendiğinden öncelikle ekonomik sebeplere dayanan 

fakirliğin boy gösterdiğini görmekteyiz. Ardından geleneksel yapıların halen varlığını devam 

ettirdiğini merkezi yönetimin zayıf kaldığını, doğan otorite boşluğundan da El Kaide’nin üssü 

haline geldiğini görmekteyiz. 
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Ayrıca Yemen bölgesel ve küresel aktörlerin çatışma alanı haline gelmiştir. Sünni- Şii 

çatışması üzerinden Suudi Arabistan ve İran bu ülke de etkinliklerini artırmak istemektedir.  

Yemen’in stratejik konumu onu uluslararası aktörlerin de hedefi haline getirmektedir.  

Salih’in görevini bırakmasının ardından çatışmaların son bulmamış olması çatışmaların nasıl 

sonlanacağı üzerinde düşünülmesine neden olmuştur. Öncelikle olarak Yemen’i temsil eden 

hükümetin tüm grupların desteğini alması gerekmektedir. Ardından da kontrol-denge 

mekanizması göz önünde bulundurularak ve demokratikleşme bir hedef olarak elde tutularak 

merkezi hükümetin daha güçlü olması sağlanmalıdır. Bu süreçte hükümetin de halk ve gruplar 

nezdinde meşruiyetini ve temsil gücünü artırması gerekmektedir. 
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