YEMEN’DE NELER OLUYOR? | DOSYA
Yemen’de başkent Sana’nın Husiler tarafından ele geçirilmesinden sonra ülkenin
cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Aden’e çekilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Suudi
Arabistan önderliğindeki Arap ülkeleri Yemen’de Husilere karşı hava saldırılar düzenledi.
Ülkede uzun bir süredir yaşanan iç karışıklıkların ve Husi krizinin daha iyi anlaşılabilmesi
için Dünya Bülteni’nde çeşitli tarihlerde konu ile ilgili yayımlanan makaleleri ve Yemen
uzmanı İhsan Süreyya Sırma ile yapılan bir röportajı bir araya getirdik.
Faydalı olması temennisiyle…
DÜBAM (Dünya Bülteni Araştırma Masası)

Husi krizi ve tıkanan yollar
Abdul Ati Muhammed
Yemendeki Ulusal Diyalog Kongresi birçok çözüm önerisi ve çıkış yolunun ortaya
konmasıyla sona erdiğinde, aslında ülkenin demokratik bir dönüşüm yaşaması ve otoritenin
teslimi konusunda marazi çözümlerin sunulduğu anlaşıldı. Yani Yemen küçük savaştan çıkıp
büyük savaşa girdiğini bu kongreyle göstermiş oldu. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu siyasi
kaos, bu çözümlerin yerine getirilmesi için en büyük engeli oluşturuyor. Kongrenin
bitiminden yaklaşık dört ay sonra uygulamada baş gösteren aksaklıklar gün yüzüne çıkmaya
başladı. Husiler ile Yemen yönetimi arasında akaryakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle
patlayan ve giderek artan kriz ise, bu çözüm üretmedeki gevşekliği ve ülkenin geldiği sıfır
noktasının en net örneği.
Olaylar, Yemen yönetiminin akaryakıta devlet desteğini kaldırma karasından sonra başlamış,
Husiler bu kadarı hükümetin tek taraflı aldığını ve tehlikeli sonuçlar doğuracağını ilan
etmişlerdi. Çünkü desteğin kaldırılması demek, zaten yaşam şartları zor olan ve güçlüklerle
yaşayan Yemen halkının üzerine bir yük daha bindirmek demekti ki halkın bunu kaldıracak
direnci yoktu. Husiler de buradan yola çıkarak tek taraflı bir karar aldılar ve Yemen rejimine
karşı başlatılacak yeni bir devrim dalgasının liderliğine soyundular. Ancak bu sefer devrim
yürüyüşünde ikili bir karakter takındılar. İlki, barışçıl yürüyüşlerle başlayıp başkent Sana’da
halkın protesto mitinglerine öncülük ederken, ikincisi yollara barikatlar kurarak ve siperler
kazarak hükümet güçleriyle her an çatışmaya hazırlanan silahlı birliklere liderlik etti.
Ne hükümet ne de siyasi önderler bu protestoların hiç birisini ciddiye almadı ve devlet
yönetimine karşı bir başkaldırı olarak nitelendirdi. Yemen iktidarına göre halk, rejimi
düşürmeye çalışıyordu. Bu nedenle Yemen iktidarı, eğer eylemlerine devam ederlerse
hükümetin sert bir karşılık vereceği tehtidi savruldu ve Husiler’le çatışmak için askerlerini
seferber ettiğini duyurdu. Eş zamanlı olarak, siyasi bir çözüm arayışına girmek ve askeri
çözümden kaçınmak için de Husiler’in lideri Abdülmelik el Husi’ye müzakere elini uzattı.
Başbakan Abdu Rabbuh Mansur duruma açıklık kazandırmak için şunları söylüyordu: “ –
Yemen devrimi esnasında gerçekleşen şiddetli çatışmaları kastederek- bu tarz ayaklanmaların
tekrarlanması karşısında ancak kaos, felaket ve kan görürüz. Yemen devleti sadece başkent
Sanaa’yı değil, tüm ülkeyi saran Husi tehlikesi karşısında ise eli kolu bağlı oturmayacaktır.”
Bu tarz tehlikeli yüzleşmelerin akıbeti ne olursa olsun, yol hep ulusal diyalog konferansında
alınan çözüm kararlarının uygulanmasındaki yetersizlikleri ortaya çıkarıyor. Bu
uyumsuzluklar da Yemende daha büyük krizlerin doğmasına neden oluyor. Ortaya çıkan
belirsizliklerden doğan ve aslında uzlaşmanın kastettiği hassas olan durum ise, krizi
çözmedeki üslup. Yani yönetimin teslimi ve eski rejim yerine ülkeye demokratik bir rejim
getirilmesi talebi. Ortak çözüm çabası içerisinde bir uyum sağlamak demek, tarafların
yalnızca kendi çıkarları hesabına çalışmaları demek değildir. Uyumluluk, gevşek veya içi boş
bir kavram olmayıp, etnik ve mezhepsel mozaiğe sahip olan tüm ülkelerde yaşanan
bölünmelerden dolayı çekilen sancının yok edilip, istikrarlı, güçlü bir devlet sistemi oluşturup
tüm tarafların katılımının sağlandığı demokratik, özgür bir rejimi talep eden ülkelerin tecrübe
ettiği siyasi bir kavramdır. Uyumluluk üslubu, tam da bu noktada çoğunluğun azınlıkla olan
problemlerinin çözümünde ortaya çıkar ve bu üslup, etnik ve mezhepler mozaiğine sahip tüm
ülkelerin başvurması gereken bir üsluptur.
Hiç şüphesiz Yemenliler bu çözüm üslubunu devrim zamanı bulmayı başarmışlardı. Farklı
kesimlerin birbirlerine saygı gösterdikleri bir iklime sahip olan Uzun siyasi tecrübeleri,

krizlerle başa çıkma hususunda yardımcı olmuştu. Bunun yanı sıra siyasi güçler ve partiler
arasında ne kadar rekabet ortamı olursa olsun uzlaşıyı sağlayan mekanizmalar her daim
varlığını koruyabilmişti. Yemen tarihinde, farklı güçler arasında sağlanan ittifaklara ve zengin
parlamento deneyimine rastlamak mümkündür. Aynı şekilde ülkede çıkan bir krizi çözmek
için aşiretler arasında yakınlık kurulduğu da bilinmektedir.
Yemende devrimden sonra başlayan demokratik dönüşümle birlikte, devrim öncesi var olan
bu uyumluluğun korunması gerektiği gerçeği gün yüzüne çıktı. İktidar her hangi bir iç savaş
olmadan teslim oldu, yeni ulusal uzlaşı hükümeti kuruldu, Saada’da ve ülkenin güneyindeki
sorunlar gibi önemli konularda aylar süren ulusal diyalog toplantıları düzenlendi, hem
anayasanın oluşturulması hem de yeni kurumların geliştirilmesi için ayrıntılı gündemler
oluşturuldu. Çünkü Yemenliler demokratik dönüşümünü ancak bu şekilde sağlanacağının
bilincindeydiler. Ancak, ulusal diyalog toplantılarında alınan kararların uygulanması
esnasında yaşanan problemler ve gecikmeler, yeni anlaşmazlıkların ve uyumsuzlukların
kapısını açtı. Yemende yaşanan son kriz de, bu gecikmenin en açık örneği oldu. Bilindiği gibi,
ulusal diyalog toplantılarında alınan kararlardan biri de eğilimleri ne olursa olsun siyasi
güçlerin silahsızlandırılması ve siyasi hareketleri partilere dönüştürülmesi olmuştu. Yani,
hiçbir siyasi örgüt veya cemaat kısıtlamalara maruz kalmayacak ancak siyasi örgütler sivil ve
barışçıl bir sistemle yol haritalarını çizecekler, silahla hareket etmeyeceklerdi.
Ulusal diyalog toplantıları çerçevesinde alınan bu kararlara Husiler de katılmış, silahları
bırakmayı ve meşru otoriteye teslim etmeyi kabul etmişlerdi. Aynı zamanda siyasi bir partiye
dönüşecekleri konusunda da uyum sağlamışlardı. Ancak şu ana kadar Husiler alınan bu
kararları uygulamak bir kenara, Yemen hükümetine karşı silahlı eylemlere karışıp, Saada ve
Umran’da kendi otoritelerini kurmayı başarıp, nüfuzlarını Sana’ya kadar ilerlettiler. Yemen
hükümeti ise Husilerle çatışıp, silahlarına el koymaya çalışsa da Husiler karşısında yenilgiye
uğradılar. Husiler, ulusal diyalog toplantılarında karara bağlanan ama aslında hiçbir zaman
gerçekleşmeyen çözüm önerilerine ve çıkış yollarına karşı ayaklandılar. Siyasi örgütlerin
silahsızlandırılması için kurulması gereken heyetin istikrarlı bir devlet için çalışması da
böylelikle askıya alınmış oldu.
Kaynak: Al Vatan
Dünya Bülteni için çeviren: Tuba Yıldız
Yayın tarihi: 8 Eylül 2014

Yemen: Bir başka Irak
Eymen Halid
Hiç arzu ettiğimiz bir durum olmasa da Yemen bugün yavaş yavaşa Irak’a dönüşmek üzere.
Dün Irak’ta yaşananlar bugün de Yemen’de yaşanıyor. Göçler ve göç ettirilmeler, uzun süren
kanlı savaşlar ve Suudi Arabistan sınırına yığılan binlerce mülteci mevcut durumun bir özeti.
Buna karşılık Yemen’in kendisinin karşılayacağı farklı kesimlerden gelecek olan binlerce
göçmen, daha açıkçası başta Somali olmak üzere pek çok Afrika ülkesinden Yemen’e akacak
olan cihadçı askerler, yani Yemeni önümüzdeki yıllarda eşi görülmemiş kanlı bir savaş
sahnesine dönüştürecek olan mücahidler de kıtanın ülkelerinden akmaya başlayacak.
Ülkedeki tüm tarafların çıkmaz bir yola girmeleri yüzünden silahtan başka açık bir kapı
kalmaması, Yemen’de savaşın sadece görünen yüzü. Krizin derinliklerinde ise, Yemen’de
siyasi tarafların uzun zaman önce kriz yönetmekten vazgeçip birbirlerinin ajanlığını yapmaya
başlamaları yatıyor. Yemenli siyasilerin birbirlerine sundukları bu yolla, ülke birçok kişinin
elinde çıkar hesapları uğruna rehin kalmış durumda.
Amerika, Yemen'in hikayesinde aslında daha fazla tükenmiş ve Irak bataklığının derinliğine
saplanmış bir İran görmek istiyor. Yani İran’a gülümsemenin ve ihsan edilen diplomatik
olanakların amacı, farklı düzeylerde daha fazla tüketmek. Ekonomisinin kötü gidişatından
şikayet eden bir İran var karşımızda. Diğer taraftan siyasi, bölgesel ve küresel ilişkileri de
giderek zayıflıyor. Sosyal düzeyde de, siyasilerinin dini istismar ederek mezhep krizinin
çatısını oluşturmak istemeleri başka bir kriz oluşturuyor. Ancak siyaset onlar için, krizi
gizleyerek kendi çıkarlarını korumaktan başka bir şey değil. İran silahlar yapıyor, bu silahlarla
bitmek bilmeyen savaş oyunlarının içine giriyor. Tarih bu oyunu bir de Mısır’da Muhammed
Ali döneminde görmüştü. O da bütün gücüyle etrafına saldırmaya başlamıştı ama sonunda
elindeki her şeyi terk etmek zorunda kaldı.
Amerika, Afrika kıtasını cihadçılardan kurtarmak istiyor. Daha doğrusu Babü’l Mendeb’i
güvende tutması gerektiğini düşünüyor. Çünkü orada devlet çökerse, su koridorlarını korumak
için uluslar arası bir karar gerekecek. Aynı durum Yemen için de geçerli. Amerikalıların bir
gözleri Yemenin, diğer gözleri körfez ülkelerinin üzerinde. Bir yandan da küresel sermayenin
peşinde. Bu yüzden kıtayı, petrol çölüne çevirmekle de ilgileniyor. Suudi Arabistan ise bu
aralar en hassas günlerini yaşıyor. Amerikanın Yemende izlediği seyir, Suudi Arabistan için
tek bir anlam taşıyor. Amerika, Suudi Arabistan’ın ayakta kalabilmesi için tek garanti. Tabi
bu garantinin bedava olması düşünülemez. Suudi Arabistan’ın, Arap liderliği rolü son buldu.
Yarın bir gün, kenarda bir rol belki alabilir. Hatta turistler Suudi Arabistan nerde diye
sorduklarında “Katar’ın yanında bulunan bir yer” şeklinde bir cevap dahi alabilirler.
Suudi Arabistan’ın siyasi zayıflığı, körfezin diğer ülkelerinin de sessiz kalmasına ve bekleyişe
geçmelerine neden oluyor. Bütün mali gücünü ise amerikan imparatorluğunun selameti için
kullanıyor. Yani Araplar koyunların peşine düştüler ama onları kesmek mi istiyorlar yoksa
sadece yünlerini ayıklamak mı istiyorlar, bilmiyorlar.
Yemende ise, tüm taraflar kaybetmiş durumda. Ülkede şu an yaşananlar daha kıvılcımı bile
ateşlemiş değil. Amerika için cihadçı askerlerin yatırım için iyi bir gelecek vadeden
Afrika’nın çeşitli yerlerinden şimdilik Yemene akması bir problem teşkil etmiyor. Güneyin
Arapları kendi topraklarında, el kaide fikrinin son bulduğunu görecek ama IŞİD’in doğuşuna
şahid olacak. Yemen de Işid’in hedefleri arasına katılacak. Tüm bunlardan dolayı Yemendeki
savaş, tıpkı Irak savaşını andırıyor. Amerikanın bu ateşi söndürmek gibi bir niyeti yok. Çünkü
Yemen onun için yeni bir ticari ve siyasi kazanç kapısı. Küresel ticari güçler savaşlar

nedeniyle keselerini daha çok doldururken, siyasi açıdan İran’ın askerleriyle ve silahlarıyla
Yemene gitmesinden daha sevimli bir şey olamaz. İsrail bu durumu uzaktan seyrediyor ve
kendisini daha da güvende hissediyor.
Yani Babül mendeb gelecek dönemde siyasetin yeni bir anahtarı olarak karşımıza çıkıyor.
Kaynak: Kuds’ül Arabi
Dünya Bülteni için çeviren: Tuba Yıldız
Yayın tarihi: 2 Şubat 2015

Suudi Arabistan siyasetinde ideoloji ve pragmatizm
Beşir Musa
Suudi Arabistan’da iktidarın kral Abdullah bin Abdülaziz’den kardeşi Selman bin
Abdülaziz’e intikali, Arap dünyasında ve uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Selman
bin Abdülaziz Suudi Arabistan tarihinin 7. kralı olarak tahta geçti. 1932 de bağımsızlığını
eden Suudi Arabistan, birinci dünya savaşından bu yana Arap yarımadasında istikrarla
ilerleyen ülkelerden biri. Hem kral Abdülaziz’in vefatından dolayı taziyelerini sunmak, hem
de yeni kralı tebrik etmek isteyen çok sayıda devlet adamı ülkeye ziyaretler düzenlediler.
Ülkede daha önce de gerek uluslararası politikada gerekse bölge siyasetinde güçlü krallar
aktif rol oynadılar ancak Suudi Arabistan ilk defa bu kadar çok sayıda devlet adamına ev
sahipliği yaptı.
Dünyanın, Suudi Arabistan’a bu kadar önem vermesinin nedenleri az çok biliniyor, keşfetmek
için de çok fazla çaba sarf etmeye gerek yok. Bir kere Suud, dünyanın en büyük petrol
ihracatçısı. Her ne kadar Amerika veya Almanya gibi ülkeler ithal edilen enerjiye önceki
yıllara oranla daha az ihtiyaç duymaya başlamış olsalar da, petrol hala – ve tahminen onlarca
yıl daha-, en önemli enerji kaynağı olarak kalacak. Petrol denilince Suudi Arabistan’ın
belirgin ve merkezi rolü, birkaç ay önce üretimi yavaşlatmak için diğer ihracatçılarla
görüşmeyi reddetmesiyle daha da önem kazandı. Suudi yetkililer, Rusya ve İran ekonomisine
büyük zarar verecek anlaşmayı imzalayarak, petrolün varil fiyatı konusunu piyasa güçlerine
bıraktı. Öte yandan, Suudi Arabistan dünyadaki en büyük 3. silah ithalatçısı. Dolayısıyla batılı
silah üreticileri, Suudi yönetimiyle silah ticareti anlaşması için karşılarına çıkacak fırsatları
dikkatle takip ediyorlar. Geçtiğimiz sene 800 milyon dolarlık ihracatıyla Çin’den sonra ikinci
sıraya oturan Suudi Arabistan ekonomi piyasası ve yatırım dengelerinde olduğu kadar dolar,
Euro ve sterlin üzerinde de somut etkiye sahip. Bunun dışında Batı’nın gözünde, Suudi
Arabistan’ın İslam dünyasında özelde ise Ortadoğu’daki önemi büyük.
Sayılan tüm bu nedenlerden dolayı Suudi Arabistan’ın kazandığı önem, Arap dünyası için de
geçerli. Yalnızca bir ölçüde bağlamı değişiyor. Suudi Arabistan’ın -özellikle doğusundaki
ülkeler için- bölgesel önemi, petrolün bulunmasından ve servet kaynağı olmasından çok
öncesine dayanıyor. 1930lardan beri önemli bir bölümü selefi kültüre sahip Arap bağımsızlık
savaşlarının liderleri, Arap dünyasını ilgilendiren konularda neredeyse tek bağımsız ülke olan
Suudi Arabistan’ın oynadığı rolü keşfetti. ( Aynı dönemde bir diğer bağımsız ülke olan
Yemen, Arap dünyasının sorunlarıyla ilgilenmiyordu). Diğer taraftan onları bağımsızlık
dönemlerinde işgal güçlerinin daima yakınında durmaya çalıştıkları “haşimilik” rekabetinden
daha çok bir araya getirenin selefi kökler olduğunu gördüler. Detaylar ne olursa olsun, Suudi
Arabistan Filistin sorununda, Suriye’nin akıbetinde, Arap liginin kuruluşunda ve bir çatı
oluşturmasında lider taraf oldu. Bunların da ötesinde, bugün bile Suudi Arabistan önemli bir
oyuncu. En başta Mekke ve Medine’nin bulunduğu yer. Yani İslam’ın beşiği. Son yıllarda
Kahire, Şam, Bağdat gibi tarihsel başkentlerin gerek geçirdikleri sorunlar, gerekse bir Arap
dayanışmasına dayanak olmaktan aciz olmaları ise, Suudi Arabistan’ı tartışmasız en önemli
aktör haline getirdi.
Dört yıl önce Arap halklarının ayaklanmasıyla başlayan Arap baharı süreci boyunca, Suudi
Arabistan muazzam ekonomik gücünü kullanarak devrimin kendi ülkesine sıçramasını ve halk
hareketlerinin temel talebi olan ülkenin demokrasiye geçişini engellemeyi başardı. Çevresinde
ise Suriye haricinde, Tunus, Libya, yemende çıkan ayaklanmalarda etkin rol oynayarak sabık
rejimlerin yeniden iktidar olmasına çalıştı. Ancak hiç birisi Mısır’da 3 Temmuz 2013 de
yapılan darbe gibi başarılı sonuç vermedi. Mısır darbesiyle birlikte, Suudi Arabistan siyaseti

ile halkların talepleri arasındaki kopuş da belirginlik kazandı. Riyad, Mısır’ın modern tarihine
kazınacak olan baskı ve şiddeti siyasi açıdan beslemekle kalmadı, yalpalamakta olan darbe
rejimine finansal destek de sağladı. Aynı oranda darbe rejiminin meşruiyet kazanması için de
gereken çabayı ortaya koydu.
Suudi Arabistan’ın demokratik yönelimlerle olan mücadelesi yeni değil, ancak bu sefer
demokratik değişim rüzgarının siyasal İslam’ın temsilcilerini iktidara taşıması problemi daha
da derinleştirdi. Bunun üzerine Suudi Arabistan yazılı olmayan bir sözleşme oluşturdu. Buna
göre halk kraliyet ailesinin üstünlüğünü kabul ediyordu. Karşılığında ise krallık, ülkenin
çıkarlarını koruyacak, güvenliğini sağlayacak ve İslam’ın değerlerine sahip çıkacaktı.
Çevresinde Demokratik rejimlerin yıldızının parlamaya başlaması ve sandıktan başarıyla
çıkan liderlerin dini değerlere sahip olmaları ise Suud rejiminin sözleşmesine büyük bir darbe
vurdu, meşruiyetine de meydan okumaya başladı. Bu yüzden Suudi Arabistan, kral Abdullah
bin Abdülaziz döneminde tüm enerjisini demokratik dönüşümleri engellemekle uğraştı.
Dahası bu tarz demokratik İslami rejimleri yok etmeye kalktı.
Ülkenin başına geçen yedi kral arasında ideolojik tarafı baskın çıkanlar yanında pragmatistler
de vardı. Bu çerçevede Suudi Arabistan’ın kurucusu Abdülaziz bin Suud ile Fahd bin
Abdülaziz’in en büyük pragmatistler oldukları söylenebilir. Abdülaziz, hakimiyetinin son
zamanlarını yaşayan Osmanlı devletine karşı pragmatist bir politika izleyerek, hem
topraklarının kaymakamı olmayı başardı hem de körfezin diğer emirliklerinden gelen
tehditleri bertaraf edebildi. Büyük güçler arasındaki denge savaşını fark edince de, önce
İngiltere’yle müttefik oldu, böylelikle savaşta Osmanlının dayanağı olmaktan kurtuldu. Hatta
dikkatli bir denge ve uzlaşma yoluyla aşama aşama Arap yarımadasının birleşmesinde
öncülük etti.
Birinci dünya savaşından sonra Abdülaziz kendisine bağlı ihvan ordusuna şiddetli bir savaş
başlattı. Bunun en önemli nedeni, İngiltere ve Fransa’ya karşı “İhvan” ordusunun başlattığı
gerginliğin yükselmesini önlemekti. Her ne kadar Abdülaziz, İngiltere ile pek çok meselede
ihtilafa düşse de, yeni müttefiki Amerika’yla işbirliği temellerini atana kadar İngilizlerle
ilişkilerinde özgürce davrandı. Kral Fahd da, selefi gibi pragmatizmi elden bırakmadı. Gerek
bölge savaşlarına kendisine dayanan müttefikleri olmadan girmemesiyle, gerekse kendisine
sadık Arap dostlarıyla ve dönem dönem zayıflamış olsa da bağlantılarını korumasıyla
Abdülaziz’in yolunu takip etmeyi başardı.
Diğer taraftan, kral Faysal ve kral Abdullah ideolojik bir siyaset izlemeyi tercih ettiler. Yine
de iki kralın ideolojisi arasında önemli farklar vardı. Faysal, iktidarı uzun bir siyasi ve idari
yürüyüş sonucunda elde etti. Onun devrinde Arap dünyası büyük bir çalkantı içindeydi. Kral
Faysal, hem komünizm için hem Yahudi devleti için hem de kamusal hayatta İslam’ın
rolünün artması için sahip olduğu derin İslamcılık ve Arapçılık inancına yatırım yaptı. Bu
inanç, sadece dönemin popüler Nasırizmi için değil, nasırın rakipleri için de bir tehlikeydi.
Daha sonra yaptı anlaşmalar ve 1967 savaşındaki açık desteğiyle, Suudi Arabistan 50’lerde
&0’larda ve 70’lerde El fetih Hareketi ve Müslüman Kardeşler için bir sığınak ve merkez
görevi gördü. Halefi Abdullah ise, iktidarının başından sonuna kadar İslamcılara karşı bariz
nefretini saklamadı. Buna kendi ülkesindeki ideolojik İslamcılar da dahildi. Filistin için
mücadele etme ve çatışmalar karşısında çözüm arayışına girme konusundaki isteksizliğini de
açıkça ortaya koymuştu.
Büyük olasılıkla, yeni kral Selman bin Abdülaziz de ilk selefleri Abdülaziz bin Suud ve faysal
gibi pragmatik siyaseti takip edecek. Özellikle de kral Abdullah’ın Suriye, Yemen, Lübnan ve

Irak’ta büyük hasara yol açan politikasıyla Arap ve İslam dünyasındaki müttefiklerini
kaybettiği göz önünde bulundurulduğunda, durum daha bir netlik kazanıyor. Ayrıca Mısırı
uzun sürecek bir istikrarsızlığa sürüklemesi ve Mısır’ı bölgesel güç dengesinden tamamen
çıkarması da kral Abdullah siyasetinin başarısızlıklarından biri. Ancak bölgede giderek
kötüleşen siyasi krizleri çözümlemeden Selman bin Abdülaziz’in nasıl bir pragmatizmi takip
edeceğini söylemek zor.
Kaynak: Kudsü’l Arabi
Dünya Bülteni için çeviren: Tuba Yıldız
Yayın tarihi: 3 Şubat 2015

ABD Yemen’de kontrolü ele almaları için Husilere neden kur yapıyor?
Doyle McManus
Geçen hafta Yemen hükümetinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyuran Şii Müslüman isyancı
Husiler, pek de Amerika Birleşik Devletleri’nin doğal müttefiki olarak görünmüyorlar.
Bunların en sık kullandıkları sloganlardan biri, “Amerika’ya ölüm, İsrail’e ölüm ve kahrolsun
Yahudiler”dir. Amerikalı yetkililer bunların İran’dan para, silah ve eğitim aldıklarını
söylüyorlar. Bir İranlı yetkili, geçenlerde övünerek Irak, Suriye ve Lübnan’ın yanı sıra Husiler
sayesinde Yemen’in başkentinin de “İran’ın elinde” olduğunu ifade etti.
Geçen hafta Obama yönetiminden yetkililer, Husi liderlerle görüşmeye ve onları Amerika
Birleşik Devletleri’nin Husileri düşman olarak görmediğine ikna etmeye çalışıyordu. Bir
yetkili bana, “Herkesle görüşüyoruz, bizimle görüşecek herkesle” dedi. Husilerin önde gelen
liderleri şimdiye kadar bizimle görüşmek istemediler ama Amerikalılar bu konuda çalışmaya
devam ediyor.
Vatanında ABD’nin nüfuzu daha az olmasını isteyen bir grupla işleyen bir ilişki kurmak üzere
niçin bu kadar arzu duyuluyor? Çünkü ABD’nin El Kaide’ye karşı uzun süredir devam eden
savaşında başlıca mücadele alanlarından biri olan Yemen’de şimdi Husiler ve onların
müttefikleri iktidarda. Ve Husiler El Kaide’den nefret ediyorlar.
Amerikalı yetkililer, El Kaide’nin Yemen’deki kolunu, Amerikalılara karşı uzak mesafeden
saldırmaya olan meraklarından dolayı diğer tüm terörist gruplardan daha büyük bir tehdit
olarak değerlendiriyorlar. Bilinen adıyla Arap Yarımadasında El Kaide grubu, hiçbiri başarılı
olmasa da ABD uçaklarında bomba patlatmak üzere birkaç teşebbüste bulundu.
Husiler Şii, El Kaide ise fanatik Sünni’dir ama bunların husumeti temelde mezhepçilikten
kaynaklanmıyor. Aralarında eski moda bir güç ve toprak mücadelesi var. Husiler asırlar
boyunca Yemen’in kuzeybatısını yönetti. Bunlar, El Kaide tarafından güneyden yapılan
akınlar sebebiyle alarma geçtiler. İki grup arasında çatışmalar yaşanıyordu. Husilerin, daha
geçenlerde devirdikleri Yemen hükümetinden başlıca şikayeti, El Kaide’yle savaş için
yeterince güç göndermemesiydi. El Kaide de geçen hafta Husileri -belki de biraz erkenceAmerika Birleşik Devletleri’nin sadık partneri olmakla suçlayan bir bildiri yayımladı.
Diğer bir deyişle, ABD için durum, “düşmanımın düşmanı dostumdur.” Peki Husilerin İran
meselesi ne olacak? Düşmanımız El Kaide’nin düşmanının bizim Tahran’daki diğer
düşmanlarımızın -veya hasmımızın- dostu olmasından endişelenmeli miyiz?
Senatör John S. McCain, geçen hafta “İran yürüyüşe geçti” diye uyardı.”Yemen’de hükümeti
deviren, Arap Yarımadasında El Kaide değil, Husilerdir.” McCain, çözümün de “daha fazla
postal” olduğunu söyledi. Ama ABD istila gücü olarak değil özel operasyonlar gücü olarak.
Obama yönetimi yetkilileri, ısrarla bu korkuların mübalağalı olduğunu ifade ediyorlar. Geçen
hafta bir yetkili bana, “Husiler İran’dan destek alıyorlar ama İran tarafından kontrol
edilmiyorlar” dedi.
Haftalar süren siyasi müzakerelerin çıkmaza girmesi sonrasında Husi liderler cuma günü
Yemen parlamentosunu feshetti. Şimdi yeni bir geçiş hükümeti kurmaya çalışıyorlar ve bu
hükümette ülkedeki hiziplerin çoğunun temsilcilerinin bulunacağını ifade ediyorlar.

(Yemen’de 25 milyonluk nüfusun sadece üçte biri kadarı Husidir. Sadece Husilerden oluşacak
bir hükümet güneydeki Sünnilerden çok az destek görür.)
Amerikalı yetkililer için asıl soru, müstakbel hükümetin El Kaide’ye karşı terörle mücadeleye
katılmaya ikna olup olmayacağıdır. Aynen geçen hükümette hevesle bekledikleri gibi…
Bu durum Amerika Birleşik Devletleri’nin San’a’daki siyasi kaos arasında aylardır
durdurduktan sonra son iki hafta Yemen’de insansız hava aracı saldırılarını yeniden
başlatmasıyla test edildi.
Amerikalı yetkililer, kayda değer bir tepki gelmediğini görmekten memnun olduklarını ifade
ettiler. Ama bu durumun devam etmesi pek muhtemel görünmüyor. Zira Husi liderler
Yemen’în egemenliğine saldırı olarak görüp hep ABD’nin insansız hava aracı saldırılarını
kınamışlardı. Husiler, El Kaide’yle kendilerinin başa çıkabileceğini söylüyorlar.
Amerikalı Yemen uzmanları da insansız hava aracı saldırılarının halk nezdinde hiç kabul
görmediğini ifade ediyorlar. Yemen’de yaşayan ve Hobart and William Smith Colleges ‘te
profesör olan Stacey Philbrick Yadav, “Bu saldırılar gerçekten korkunç bir hoşnutsuzluğa yol
açtı” dedi. “Bu stratejiyi savunan tek bir Yemenli görmedim. Bu, eleştirmek değil, daha çok
tiksinmek gibidir.”
Aslında Yemen Devlet Başkanı Abdu Rabu Mansur Hadi’nin devrilmesinin faktörlerinden
biri de insansız hava aracı saldırılarıdır. O, Amerika Birleşik Devletleri’yle açık bir iş birliği
yaparak Amerikalı yetkilileri memnun etti ama kendi ülkesinin siyasi gruplarından destek
almayı başaramadı.
Başkan Obama açısından bu ortaklığı canlı tutmaya çalışmaktan başka bir alternatif yoktur.
Ama Amerikalı diplomatlar Yemen’deki yeni Husi iktidar sahipleriyle görüşmeyi ümitle
beklerken Orta Doğu’daki güç siyaseti hakkında bazı eski dersleri de hatırlamak isteyebilirler.
Bir modelin başarılı olduğunu iddia etmeden önce (aynen Obama’nın geçen sonbahar Yemen
hakkında söylediği gibi) dikkatli olun, sonra bu sözünüzden dolayı pişmanlık içinde
yaşayabilirsiniz
Hadi’deki gibi sallantıdaki bir hükümet müttefikiniz olduğunu ilan ettiğinde bu ona ekstra bir
hikmet kazandırmaz. Bir de düşmanınızın düşmanı bugün dostunuz olabilir ama bu, onun
ebediyen dostunuz olacağı anlamına gelmez.
Kaynak: Los Angeles Times
Dünya Bülteni için çeviren: Arif Kaya
Yayın tarihi: 10 Şubat 2015

Kral Selman ve dış politikada değişiklik ihtimali
Muhammed Pervez Bilgrami
Üvey kardeşi Kral Abdullah’ın ölümü sonrasında tahta Kral Selman’ın çıkması, krallıkta
önceden belirlenmiş haleflik sürecinin bir parçasıydı. Olay dünya çapında büyük ses getirdi ve
bunun yol açacağı tesirler geniş bir şekilde tartışıldı.
Yeni kral, yeni bir bölgesel politika getirecek mi? Suudi Arabistan’ın dış politikası yıllardır
alarm verici şekilde, bölge ve tüm İslam aleminde insanları öfkelendirecek bir istikamette
ilerledi. Riyad’ın Mısır’daki askeri cuntaya olan meşum desteği, Müslüman Kardeşler’e
yönelik topyekun husumeti ve İran’ın Suriye, Irak ve Yemen’deki askeri ilerlemelerine karşı
koyamaması Suudi Arabistan’ın dış politikasının tahkir edilmesine yol açtı. Acaiptir, kendi
nüfusu bile olmayan Birleşik Arap Emirlikleri gibi küçük bir ülke, Suudi dış politikasını
belirleyen önemli bir aktör oldu.
Önemli soru, yeni kralın bölgedeki çoğu ülkede güçlü bir mevcudiyeti olan Müslüman
Kardeşler’le uzlaşma arayıp aramayacağıdır.
Suudi Arabistan ve Müslüman Kardeşler’in karmaşık bir tarihleri vardır, özellikle de
Mısır’da. Riyad, 50’ler ve 60’larda Mısır’daki Cemal Abdünnasır’a karşı İhvan’ı destekledi
ama daha sonra, krallığın içinde ve Arap Yarımadası’nın diğer bölgelerinde nüfuz kazanmaya
başlayınca da ona karşı çıktı. Yakın zamanda da Riyad ve Abu Dabi'deki ileri gelenler,
Mısır’ın demokratik şekilde seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin kanlı bir
şekilde devrilmesine yardımcı oldular ve bu en kalabalık nüfuslu Arap ülkesini İsrail’in
müttefiki askeri diktatör Abdülfettah El Sisi’ye teslim ettiler.
Suudi Arabistan’dan yeni yönetimin İhvan’la uzlaşma arayacağına dair sinyaller geliyor. Ama
yine de bu beklenen değişikliğin daha ziyade sathi olacağına dair şüpheler de devam ediyor.
Zira, özellikle Mısır’da Riyad’ın İhvan’la ilişkiler konusunda büyük bir değişiklik yapması
zor görünüyor.
Mısır’daki darbeyi güçlü bir şekilde eleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Kral Abdullah’ın cenazesine katılırken BAE emirleri ve Sisi cenazede yoktu.
Suudi Dışişleri Bakanı Suud El Faysal, 10 Şubat’ta verdiği mülakatta açık bir şekilde
“Riyad’ın Müslüman Kardeşler’le herhangi bir problemi yoktur” ifadesini kullandı. Eski
Suudi Arabistan Şura Meclisi üyesi Ahmed El Tuveyciri de İhvan’ın Suudi Arabistan’ın
“doğal müttefiki” olduğunu söyledi. Bu bir politika değişikliğine işarettir.
Suudi dış politikasının son zamanlardaki başarısızlıkları 2003’te Irak’taki Anglo-Amerikan
işgale verdiği destekle başladı (orada işgal sonrasında kurulan rejim İran’la ittifak yaptı) ama
Arap Baharı’na karşı Suudi tepkisi ve Suudi Arabistan’ın karşı devrimlere açık bir şekilde
destek vermesi de ya siyaset kurumunda doğru düşünen hiçbir insan bırakılmadığını ya da
Dışişleri Bakanlığı’nın gizlice küresel mafyanın etkisi altında faaliyet gösteren kötü unsurlar
tarafından ele geçirildiğini gösteriyor.
Suudi Arabistan'ın dış politikası Mısır, Libya, Suriye, Irak ve Yemen’de kendi menfaatlerine
hizmet etmedi. Suudi hükümeti, bu ülkelerde stratejik derinliğini kaybetti ve halk desteği ve
prestiji büyük bir darbe aldı. Suudi Arabistan yarımadada dünya savaş tacirleri ve paralı

askerlerinin desteğini aldıkları sürece halkın görüşü ve milli menfaatler konusunda herhangi
bir endişe taşımayan diğer emirlikler gibi davranamaz.
Suriye ve Irak’ta uzun süren iç savaşlar, Husilerin Yemen’de başkent San’a’yı alması ve
Libya’da ihtilafın genişlemesi, Suudi Arabistan için daha da fazla aksülamele yol açabilir ve
bilahare artık idare edilemez sonuçlar doğurabilir. Bu tür gelişmeler zaten Suudilerin
bölgedeki nüfuzunu zayıflattı. Önceki kral, bölgedeki isyanı değerlendirmekte bariz bir
şekilde başarısız oldu ve Arap kitlelerinin itibar, eşitlik ve demokrasi elde etmedeki
kararlılıklarını hesaplayamadı.
Orta Doğu şimdi değişimin eşiğindedir ve eninde sonunda demokratik dönüşümü
başaracaktır. Suudi Arabistan uzun bir süredir İslam İşbirliği Teşkilatı’nda (İİT) ve Arap
Birliği’nde büyük bir oyuncudur ve Müslüman dünyasında bölgesel ve daha geniş
çerçevedeki meselelerde önemli destek almaktadır. Onun bugünlerde nüfuzu sadece Körfez
İşbirliği Konseyi’ne (KİK) indirgendi. KİK içinde bile Katar, Müslüman Kardeşler konusunda
Suudi Arabistan’ın hakimiyetine meydan okumaya çalıştı.
Suudi Arabistan’ın Türkiye’yle ilişkilerinin kötüleşmesi de doğrudan krallığın Mısır’daki
darbeye verdiği desteğin bir sonucudur. Sisi, ancak katliam ve baskılarla meşruiyet
kazanabilen sevimsiz bir diktatördür. Suudi Arabistan şimdi Batı’nın savaş endüstrisiyle
müttefik olan böylesine ehemmiyetsiz adamlarla ittifaka bu kadar yatırım yapmaya devam
etmek isteyip istemediğine karar vermelidir. Onun yanlış yere odaklanması, bölgedeki baş
düşmanı İran’ın pozisyonunu kuvvetlendirecektir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da krallığa yaptığı son ziyaretteki
açıklamasında açık bir şekilde Suudi Arabistan’ın Mısır’ın gelecekteki istikametini
belirlemesi gerektiğini söyledi: “Riyad tarafından atılacak adımlar Mısır yönetiminde bir
şeyleri değiştirebilir.”
Bu yüzden, yeni kral hem ülkenin kaybettiği imajını düzeltmek hem de bölgesel istikrar için,
Müslüman Kardeşler ve bağlı kuruluşların çok güvenildiği ve sevildiği ülkelerde insan yanlısı
bölgesel politikalar benimsemelidir. Bu durumda ortaya çıkan en önemli soru, Kral Selman’ın
selefi tarafından uygulamaya sokulan İhvan karşıtı politikalardan vazgeçmek için gerekli
cesareti toplayıp toplayamayacağıdır. Böyle yapmak, U dönüşü iktidardaki ailede karşı
devrimci gruplar sebebiyle kendi pozisyonunu tehlikeye sokacağı için yeni kral adına dev bir
meydan okuma olacaktır. ABD ve Avrupa’nın savaş endüstrisi de böyle bir politika
değişikliğine karşı çıkacaktır.
Diğer taraftan, İhvan da krallığın politikasında sathi bir değişikliği kabul etmeyecektir. İhvan,
kendisini adamış bağlıları olan son derece disiplinli bir örgüttür. Onun Suudi Arabistan’a
desteğinin, hiçbir fırsatçı Avrupalı ya da Amerikalı liderin sunamayacağı kadar faydaları
vardır. Yeni kral, anlamlı bir politika değişikliğiyle bölgesel istikrarı sağlayabilir.
Kaynak: World Bulletin
Dünya Bülteni için çeviren: Arif Kaya
Yayın tarihi: 24 Mart 2015

Yemen’de mezhepçilik görünümlü oyun!
Akif Emre
Bir kez daha içimizdeki cahiliye heyecanı kabardı. Sekter, etnik ya da ulusal aidiyet; İslami ve
insani ölçülerin, adaletin, hakikatin yerine ikame edildikçe vicdanlarımız, adalet duygumuz,
İslami bakışımız stratejik hesapların kurbanı olmaya devam edecek.
Öfke ve hamasetle ilkesel esasları göz ardı edip güncel ve politik çıkarları öne çıkaran
medyatik algının esiri oldukça kazananı olamayan bir boğuşmaya itilmek isteniyoruz. İnsanlar
en hassas ve zaaf içeren duygularından yakalanıyor ve hakikat kurban ediliyor. Bundan sonra
kan dökülmesi kolaylaşıyor.
Bugün keskin, iri kelimelerle düşman icat eden manşetlerin, yazarların aksine biraz tarihe göz
atmak bile ne yaman çelişkilerin yaşandığını, hamaset ve kutsallar adına hakikatin
karartıldığını gösterir.
Yemen Osmanlı döneminde de yaman isyanların coğrafyasıdır; Batılı emperyalistlerin erken
dönem el attıkları ve stratejik hesapların döndüğü bir bölgedir. Stratejik konumu bir yana
bölgenin parçalı aşiret yapısı ve mezhebi farklılıkları bu kışkırtmalara çok müsaitti... Ve
bugün de hala bu unsurlar çatışmanın karakterini belirliyor.
- Yemen isyanları 1911’de bir anlaşmayla bittiğinde İmam Yahya, Osmanlı’nın son anına
kadar sadık kalmıştır. İmam Yahya İstiklal savaşı sırasında (1921) TBMM’ye mektup
göndererek bağlılığını açıklamıştır.
- Bugünkü isyanları ateşleyen gelişme, 1962’deki darbeyle imamlık yönetimine son verilmesi.
Suudi, ülkesine sığınan Zeydi imamların iktidara gelmesini desteklerken Mısır radikal
cumhuriyetçileri destekledi ve taraflar sıcak savaşa bile girdi. Mısır’ın Baasçı rejime destek
vermek amacıyla askeri gücüyle doğrudan müdahalesi 1967 İsrail hezimetine kadar devam
etti. Bugün Şii yayılmasına karşı Sünni kartını oynarken Suudi’nin o dönem Zeydi imamları
desteklemesi bugün ironi gibi gelebilir.
- İç savaşa ara verilmesine rağmen 1977’de Şii kabilelerin merkezî ordudaki etkinliğini izale
etme girişimi nedeniyle Devlet Başkanı Albay Hamdi bir suikasta kurban gitti.
- 1980-90 arası Kuzey ve Güney Yemen’in barışçıl yollarla birleşme çabaları ile geçecektir.
- 1990’ların başında iki Yemen’in birleşme aşamasında hem Şii grupların hem Selefi
grupların örgütlenme ve eğitim-propaganda çalışmaları hız kazandı; meclise giren az sayıda
Şii önderin örgütlü çalışmaları döneme damgasını vurdu.
- Bu arada bugün Sünni dünya adına bölgeye müdahil olmaya çalışan Suudi Arabistan’ın
Sünni halkın inançlarına rağmen kendi mezhebî anlayışını yaymak için her türlü çabayı
gösterdiğini...
- Özellikle İhvan’ın her türlü örgütlenme ve taban bulma faaliyetlerini siyasal baskı ile
engellemeye çalışırken bugün El Kaide’nin temelini oluşturacak grup ve anlayışların önünü
açtığını...

- Aynı zamanda geleneksel olarak Sünnilikle çok farkı olmayan Yemen Zeydiliği içinde
Husiler üzerinde İran’ın özel çalışmalar yaparak caferileştirme çalışmalarını sistemik olarak
yürüttüğünü ve belli bir taban tutturduğunu hatırlamakta yarar var.
- Bugünkü isyana giden yolun ilk gelişmeleri için 2003’e dönüp bakılabilir. Birleşik
Yemen’de Suudi ve Amerika güdümündeki yönetime karşı özellikle Şii gruplar arası
protestolarla başlayan olaylar zamanla çatışmaya dönüşecektir.
- Husilerin lideri Hüseyin Husi’nin 10 Eylül 2004 yılında öldürülmesiyle çatışmalar geri
dönülmez şekilde tırmanacak, hükümetin uzlaşma girişimlerinin karşılık bulması
imkansızlaşacaktı. Mart 2005’de Şii grupların San’a’daki hükümet güçlerine karşı topyekun
saldırılarıyla kanlı bir savaş ateşlenecektir.
- 2007 ve 2008’de varılan ateşkeslerin uygulamasında özellikle Suudi ile Katar arasındaki güç
mücadelesinin önemli payı olduğunun altını çizmekte yarar var.
- 2009’da yeniden şiddetlenen Husilerle Yemen devlet başkanı Abdullah Salih yönetimi
arasındaki çatışmalarda, Salih’in aşiretlerden topladığı binlerce Şii genci Husilere karşı
cepheye sürmüş olduğunu da hatırlamakta yarar var.
- Son gelişmelerin Tunus’ta başlayan Arap baharıyla ateşlendiğini; diğer bölgelere nazaran
daha ılımlı bir geçiş sürecinin yaşandığını; yönetime karşı Husilerin, El Kaide’nin kendi
hesaplarına mücadele ettiklerini; Suudi’nin halk arasında belli bir tabanı olan İhvan’ı
bastırdığını... son aşamada çökmüş bir merkezi yönetim ve Suudi etkisine direnecek hiç bir
grubun kalmadığı bir istikrarsızlık ortamında Husilerin önündeki bütün engellerin kalktığını...
İran’ın desteğinin yanı sıra dağılan ordunun ağır silahlarının Husilere geçmesinin sonucu
etkilediğini...
- Suudi’nin Irak ve Suriye’de izlediği politikalara karşın İran’ın ve Iraklı Şii grupların
Yemen’de Şiiler üzerinden karşı cephe açtığını ya da tam tersi bir sebep-sonuç ilişkisinin
geçerli olduğunu...
- Tüm bunları neden hatırlatıyoruz? Kısa Yemen tarihi bile tarafların hangi gerekçelerle, nasıl
saf tuttuklarını gösteriyor; devletler oyunuyla halkın geleceğinin nasıl kana bulanacağını
görelim.
- Dilimizi, gönlümüzü, bilincimizi, basiretimizi mezhep öfkesine bulaştırmadan, duygusal
hamasete hakikati kurban etmeyen bir nazarla bakmayı deneyelim.
- Türkiye’nin stratejik çıkarlarından, İran’ın jeo-politik hesaplarından, Suudi’nin küresel
angajmanlarından daha önemli değerlerin olduğunu; asıl olanın insanlığımızın,
Müslümanların ve Müslümanlığın geleceği için korumamız gereken duyarlılıkların, değerlerin
olduğunu bir kez daha sarsarak hatırlatmak için...
Yayın tarihi: 28 Mart 2015

Yemen, Suudi Arabistan ve İran'ın son savaş alanı
Glen Carey ve Nafeesa Syeed
Suudi Arabistan’ın görünürde komşu hükümetin yardım çağrısına cevap olarak Yemen’de
Husi isyancılara karşı askeri koalisyona liderlik etme kararı, ülkelerinin İran tarafından
kuşatılmakta olduğuna dair Körfez yetkilileri arasındaki derin korkulardan da kaynaklanıyor.
BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Bloomberg’e verdiği mülakatta bu yönde ifadelerde
bulundu: “İran, Husi milislerinin askeri darbesiyle Yemen’de istediği stratejik açılıma
kavuştuğunu düşündü. Irak ve Lübnan’da büyük zaferler elde eden İran, Suriye’de de
nüfuzunu pekiştirmeye çalışıyor.”
Diğerleri ise İran’ın Yemen’deki rolünün nispeten az olduğunu, oradaki olayların temelde Şii
Husilerin devrik devlet başkanıyla ittifak ettiği bir iç mesele olduğunu savunuyor.
Öyle veya böyle, neticede Yemen, Sünni İslam’ın merkezi Suudi Arabistan’la Şii İran
arasında vekaleten savaş verilen son alan oldu.
Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, İran’ı Bahreyn ve ülkenin petrol
bakımından zengin Doğu Eyaleti’nde Şii azınlığı karıştırmakla suçluyor. İran ve müttefikleri
de Suudileri Sünni fanatikleri desteklemekle itham ediyor. Bu iki güç, her ikisi de IŞİD’e
karşı savaşmasına rağmen, Suriye konusunda da mücadele içindeler.
Uzun süren gerginlik
Bu iki büyük güç arasındaki ilişkiler, İslam’ın birbirine rakip yorumları, İslam alemine
liderlik etme arzusu, ABD ve diğer Batı ülkeleriyle ilişkiler sebebiyle uzun süredir gergindir.
İran, 1979 senesindeki devrimden sonra Suudi Arabistan’ı Amerikan ajanı olmakla itham etti,
Suudiler de İran’ı devrimi Irak gibi yerlere ihraç etmeye çalışmakla suçladı. İran ayrıca Suudi
Arabistan’ın Mekke ve Medine gibi kutsal mekanlar üzerindeki gözetimini de sorguluyor.
ABD’nin şimdi nükleer programı konusunda İran’la anlaşma yapma çabaları da ABD’nin
yakın müttefiki olmaya büyük kıymet veren Suudileri alarma geçirdi. Yemen’de Şiilerin elde
ettikleri kazançlar da Suudilerin endişelerini artırdı.
Chatham House’da önde gelen araştırmacılardan Jane Kinninmont, telefonla yaptığı
açıklamada, “Onlar İran’ın kendi topraklarına da müdahale edeceklerinden endişe ediyorlar.
Arka bahçelerinde İran’ın müdahalesi olarak gördükleri duruma müsamaha
göstermeyeceklerine dair İran’a bir mesaj vermeye çalışıyorlar” dedi.
Suriye’de İran destekli Hizbullah savaşçıları Devlet Başkanı Beşşar Esad’a yardım ederken
Suudiler de Sünni isyancılara destek veriyor. Irak’ta Şiilerin liderliğindeki hükümet IŞİD’deki
Sünni militanlarla mücadele ediyor. İran, bölgeye müdahale ettiğine yönelik isnatları
reddediyor ve Sünni idarecileri Şiilere karşı ayrımcılık yapmakla suçluyor.
Ele geçirilen Sana’a
Gargaş, “Yemen’de siyasi bir süreç ve meşru bir hükümet vardı. Altı ay önce İran tarafından
desteklenen bu Husi militanlar meşru hükümeti devirdi, siyasi süreci mahvetti. Yemen’deki
darbe stratejik bir değişiklikti” dedi.

Geçen ay Suudi destekli Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi’yi Yemen’in başkentinden
çıkmak zorunda bırakan Husiler, Şiilikle bağlantılı Zeydi fırkasındanlar. Husiler, Sana’a’yı
ele geçirmek için kuzeydeki üslerinden geçen sene çıktılar. Bunlar iktisadi iş birliğini
görüşmek üzere bu ay Tahran’a bir heyet göndererek İran’la bağlarını kuvvetlendirdiler.
Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen’de Husi isyancıların mevzilerini bombalamaya
başlamalarından birkaç saat sonra İran saldırıları kınadı. İran parlamentosunun milli güvenlik
ve dış politika komitesinin başkanı Alaaddin Burucerdi, saldırıların dönüp sonunda krallığı da
vuracağı uyarısında bulundu.
İran devlet radyosuna konuşan Burucerdi, “Yemenlilerin meseleleri bizzat Yemenliler
tarafından çözülmelidir. Suudi Arabistan kendisini tehlikeli bir girdabın içine soktu” dedi.
Askeri manevralar
Bu ifadeler, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki operasyonu Yemen’de “meşru hükümeti ele
geçirmekten korumak” olarak tarifiyle çelişiyor. Suudi devlet televizyonu askeri görüntüler ve
hava kuvvetlerinin manevralarını yayımlıyor, Savunma Bakanı Muhammed bin Selman’ı
personeliyle savaş odasında toplanır vaziyette gösteriyor.
Körfez uzmanı ve İspanya’da Barcelona Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nin önde gelen
araştırmacılarından Eckart Woertz, telefonla yaptığı açıklamada, “Bu Şii karşıtı hissiyat
sadece siyasetten kaynaklanmıyor, Vehhabilikteki şiddetli Şia karşıtı duruştan da
kaynaklanıyor. Bu husumeti gösteren çok görüntü ve hassasiyet var” dedi.
Körfez uzmanı ve Carnegie Endowment for International Peace kurumunun Orta Doğu
programının kıdemli araştırmacılarından Frederic Wehrey, e-mail ile gönderdiği mesajda,
olayların tırmanması ve “Yemen’in egemenliğinin savunucuları olarak Husilere olan halk
desteğinin artması, El Kaide ve IŞİD gibi terörist gruplara da daha fazla yayılmaları için fırsat
doğması” riski olduğunu dile getirdi.
Libya gibi
O, “Ben bu operasyonun net tesirinin, Yemen’in gelecekteki rotası için son derece tehlikeli
olacağını düşünüyorum” dedi.
Yemen’deki çatışmalar, 1990’a kadar iki ayrı devlete bölünmüş olarak gelen Yemen’in Libya
gibi parçalanabileceği endişelerine yol açtı. Libya’da iki rakip hükümet var ve bunların
milisleri şehirlerin, havaalanlarının ve petrol sahalarının kontrolü için savaşıyor. Yemen’de
merkezi otoritenin zayıflığı da zaten ülkede El Kaideye operasyonlarını genişletme imkanı
getirmişti.
Yazarlar: Glen Carey ve Nafeesa Syeed
Kaynak: Bloomberg
Dünya Bülteni için çeviren: Mehmet Şeyhoğlu
Yayın tarihi: 28 Mart 2015

Mısır, Yemen'deki Suud saldırılarına katılmaya hazırlanıyor
Ali el Mücahid
Suudi Arabistan Yemen’e hava saldırısı düzenliyor. Harekat, Arap ülkeleri koalisyonu ile,
Yemen’de hızla yayınlan Husi isyancılarını saf dışı bırakmayı amaçlıyor.
Suud jetleri, Perşembe günü Yemen çevresindeki – ve Mısır savaş gemileri – Orta Doğu’daki
başlıca güçler arasında bir hesaplaşma haline gelen Şii isyancılarına karşı, Araplar tarafından
yürütülen bir saldırıyı başlatmak için Suud jetleri Perşembe günü Yemen çevresinde yerini
aldı ve Mısır savaş gemileri hazırlanmaya başladı.
Suudi Arabistan ve Arap müttefikleri Husiler olarak bilinen Şii isyancılarından sonra Yemen
krizinin içine girdi. Husi isyancılar destekçilerini kuzeyden güneye doğru yönlendirerek,
ülkenin Suud yanlısı olan ve Batı tarafından desteklenen başkanını kaçmaya zorladı.
Bu hamle, ayaklanmaları genişledikçe Husiler için desteğini arttıran İran’daki Şii güçleri ile
Suudi Arabistan ve diğer Sünni devletler arasında, zaten gergin olan ilişkiyi daha da
kızıştırmıştır.
Bazı yetkililer savaşın tırmanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor. Suudi devlet televizyonu,
Perşembe günü, bir kara saldırısı için çalışıldığını söyledi ama daha fazla detay vermedi.
Mısır’ın dış ilişkiler bakanı Sameh Shoukri, Arap dışişleri bakanıyla yaptığı bir görüşmede,
ülkelerinin Husi karşıtı savaşı desteklemek için “eğer gerekirse kara kuvvetlerini
gönderebileceklerini” söylemişti.
Resmi haber ajansları, Yemen için dört Mısır savaş gemisi gönderildiğini ve Perşembe akşamı
ulaşacağını duyurmuştu.
Kara kuvvetleri muhtemelen Yemen’de geniş bir alanda kontrolü ele geçirmiş olan ve ülkenin
askeri güçlerinden ve eski başkan Ali Abdullah Saleh’den güçlü bir destek alıyor gibi görünen
Husi’den gelen sert bir direniş ile karşılaşacaktı.
Televizyonda yayınlanan bir konuşmada, Husi lideri Adbdulmalik el-Husi Yemenilerin Suudi
Arabistan tarafından gerçekleşen “suçlu, haksız ve gayrimeşru saldırısı”na karşı olacaklarını
öngördüğünü söyledi.
Fakat askeri baskı, isyancıları Başkan Abd Rabbuh Mansur al-Hadi’yi başkentte ev hapsine
mahkûm ettikten sonra çöküşe uğrayan iktidar paylaşımı konuşmalarına zorlayabilirdi.
Suudi Arabistan, devam edecek bir savaşa hazırlandığını söyleyerek, en güçlü kuvvetlerini
harekete geçirdi. Birçoğu kendi rollerini kabul etmekten kaçınsa da 10 ülke de Suudi
Arabistan tarafından yönetilecek bir koalisyona katılmanın daha iyi olacağına inanıyor.
Bahreyn Perşembe günü Suudi Arabistan’ın yardım çağrısına 12 savaş jeti göndererek cevap
verdiklerini söyledi. Ürdün’deki Petra News Agency, isimsiz “resmi” kişileri bildirerek,
Ürdün’ün de saldırıda yer aldığını söyledi. Rapor Ürdün’e nasıl yardım edildiğini
belirtmiyordu ama yardımın savaş jetlerinden oluştuğu düşünülüyor. Sudan operasyona
katılabileceğini ve Pakistan da savunma bakanının Cuma günü krallığa nasıl yardım
edebileceğini değerlendirmek için Suudi Arabistan’ı ziyaret edebileceğini söyledi.

Birleşik Devletler Hadi’yi el-Kaide’ye karşı savaşmak için kilit bir yardımcı olarak görüyor,
çünkü Yemen cephesi oldukça tehlikeli görülüyor. Washington Suudi Arabistan tarafından
yönetilen bu operasyonu desteklemek için istihbarat yardımı ve diğer lojistik destekleri
sağlamayı teklif etti.
Suudi Arabistan ve müttefikleri tarafından gerçekleştirilen güç gösterisine İran’ın nasıl bir
tepki verebileceği hala net değil. İran dışişleri bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran’ın Arapça
yayın yapan al-Alam kanalında, “Yemen’deki krize dâhil olmak için çaba harcamayacağız.”
dedi. Fakat Reuters Haber ajansı, ismini belirtmeden, bir üst düzey İran yetkilisinin “Tahran
için askeri bir müdahale seçeneklerinin olmadığı”nı söylediğini yazdı.
Suud Krallık’a bağlı el-Arabiya haber ajansına göre, Suudi Arabistan, Yemen’deki operasyon
için 100 savaş jeti, 15.000 asker ve donanma birliği tahsis etti.
Suudi yetkililer Hadi’yi tekrar iktidara getirmek istediklerini söylediler. Kendisi çarşamba
günü, Aden’in güney limanındaki son ileri karakolundan alındı. Perşembe günü ise, Suudi
Arabistan’ın başkenti Riyad’da, bir askeri hava üssünde tekrar görüldü.
Arap ittifakının başkanı Nebil el Arabi ve Mısır’dan Shoukri, Perşembe günü, Arap dışişleri
bakanlarının gerçekleştirdiği toplantı sırasında, yetkililerin mevcut krize cevap verebilmek
için birleşmiş bir askeri güç oluşturmaya karar verdiklerini duyurdu. Bu mesele daha sonra,
Cumartesi günü, Mısır’da bir sahil tatil kenti olan Şarm el-Şeyh’de başlayan Arap Zirve’sinde
tartışıldı.
Yemen’deki hava saldırıları Perşembe gününün ilk saatlerinde başladı. Suudi savaş jetleri,
San’a’daki en önemli sivil hava alanını ve Husi’lerin kontrolü altında olan Dailami hava
kuvvetlerini vurdu ve uçak pistini ve dört Yemen hava kuvvetleri uçağını dağıttı.
Ayrıca Saada’nın güneyinde de hava saldırıları vardı; muhtemelen Husi liderini vurmak
amaçlanıyordu.
Yorum yapma izni olmadığı için ismi açıklanmadan konuşan bir Yemen Sağlık Bakanlığı
yetkilisine göre saldırılarda en az 23 kişi hayatını kaybetti. Bu kişiler arasında altı çocuk ve
dört kadın bulunuyor, dedi, ve en az 47 kişi ağır yaralı.
“Bu sabah korkunçtu. Bombalama sesleri ile uyandık,” dedi 35 yaşındaki Salah Muhammed.
Hava yolları çalışanı olduğun için hava alanına yakın oturuyordu. Patlamalar başladığında
annesinin, kız kardeşinin ve çocuklarının güvenliğini sağlayabilmek için üst kata koştuğunu
söyledi.
“Hepimiz alt kattaki holde toplandık ve bombalama sesleri dinene ve uçaksavarlar
kuvvetlenene kadar orada bekledik. Elektrik kesilmişti ve neler olduğu konusunda hiçbir
fikrim yoktu. Çocuklar ağlıyordu ve hepimiz çok endişeliydik.” dedi.
Saldırılar azalmaya başladığında, hasarı görmek için dışarı çıktığını söyledi. Havaalanının
yanındaki en az altı ev paramparça olmuştu, dedi. “Böyle eylemlere karşıyız, bu resmen bir
istilaydı.”
Yine de diğer çevre sakinleri Husilerin direniş göstermesinden minnettar olduklarını
söylediler.

Bir telekomünikasyon şirketinde danışmanlık yapan 34 yaşındaki Osama Muhsin Alabdali,
“Tüm yabancı askeri müdahaleye karşıyım,” dedi. “Fakat yine de, Husilerin durdurulmasına
çok sevindim çünkü artık güneye doğru geliyorlardı.”
Husi destekçileri Perşembe günü San’a’da, bu saldırılara yönelik büyük bir protesto
düzenlediler. Güney’e doğru, Husi’ler tarafından çevrilmiş bir şehir olan Taiz’de, saldırıyı
desteklemek için çevre sakinleri toplanmıştı. Bölgesel televizyonda gösterilen görüntülere
göre, bazıları “Teşekkürler, Suudi Arabistan,” yazılı pankartlar taşıyordu.
Hadi hükümeti, askeri müdahale için, Kuveyt, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve
Katar’dan oluşan Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’ne başvurdu.
Mısır devlet gazetesi Al-Ahram’a göre, Mısır, Kızıl Deniz’e, Süveyş Kanalı yoluyla dört
savaş gemisi gönderdi. İsmini açıklamayan bir asker, gemilerin, Mısır’a ait denizlerdeki
kontrolü sağlamak için gönderildiğini fakat “eğer gerekirse her an silahlı kuvvetler tarafından
işgal etmeye” hazır olduklarını söyledi.
İsviçre’de, Devlet Sekreteri John F. Kerry, Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi dışişleri bakanlığı
ile yaptığı bir telefon konferansına katılmak için, İran’la yaptıkları nükleer konuşmaları ile
zaman harcadı. ABD hükümeti, Yemen’deki terör karşıtı hareketi mevcudiyetini, Husi’ler
nedeniyle yeniden sağlamalıydı.
Bu sırada Yemen’de finans piyasasında çok hızlı oynamalar meydana geldi.
Suudi Arabistan, Yemen’de en son askeri hareketini 2009’da gerçekleştirmişti. Bu hava
saldırısı, Suudi sınırlarının yakınındaki Husi’lere karşı, sınır koruyucularının ateş altında
olduğunu söyledikten sonra gerçekleşmişti.
Rapora destek verenler: Heba Habib, Kahire; Shaiq Hussain, İslamabad; Daniela Deane,
Londra; ve Brian Murphy ile Karen DeYoung, Washington.
Dünya Bülteni için çeviren: Cansu Gürkan
Yayın tarihi: 28 Mart 2015

Yemen’de Suudi liderliğindeki felaket
Frederic Wehrey
Dışarıdan müdahale etmeleri için Yemen’in devrik Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur
Hadi’den talep geldiğini bildiren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar,
Kuveyt ve Ürdün hükümetleri, Yemen’deki Husi hareketine karşı havadan müdahale
başlattılar. Türkiye lojistik destek vermeyi düşünürken Mısır da Yemen’in güneyinde Aden’e
gitmek üzere dört savaş gemisi gönderdi ve “gerekli olması halinde kara birlikleri de
gönderme” niyetini açıkladı. Sudan ve Pakistan’ın da operasyona katıldıkları bildiriliyor.
Arapça Ensarullah (Allah’ın Yardımcıları) diye bilinen Husiler, Yemen’in kuzeyinde 20032004’te isyan başlatan bir Zeydi Şii hareketidir. Arap Baharı devrimleri ve Yemen’de uzun
süredir iktidarda olan baskıcı lider Ali Abdullah Salih’in 2012’de uluslararası gözetim altında
devrilmesi sonrasındaki kaos ortamında Husiler -göründüğü kadarıyla İran’ın desteğiyleSuudi destekli Hadi hükümetini yıkmak üzere güç tabanlarını genişlettiler.
Husiler 2014’te, halen iktidara gelmenin bir yolunu bulmak için çaba sarf eden Salih
ailesinden müttefiklerle bağlantıya geçti ve hızla güneye doğru ilerleyerek başkent Sana’a’yı
ele geçirdi. Onlar daha sonra, 25 Mart’ta deniz yoluyla ülkeyi terk etmesinden önce Hadi’nin
bulunduğu Aden’e yöneldi (Hadi’nin 26 Mart’ta Riyad’a geldiği duyuruldu.) Bu arada, bir
yandan da ülkenin güney ve doğusunda Arap Yarımadası’nda El Kaide (AQAP) liderliğindeki
Selefi-Sünni bir isyan giderek şiddetini artırıyor. Kendisini İslam Devleti olarak ilan eden
örgüt de geçenlerde bir dizi vahşi katliam görüntüsü yayımlayarak Yemen’de kendisini tanıttı.
Kararlı Fırtına Operasyonu isimli müdahale, Umman dışında Körfez İşbirliği Konseyi’nin
(KİK) tüm üyelerini kapsıyor. Ama operasyonun arkasındaki itici güç, açık bir şekilde, uzun
zamandır Yemen siyasetinde etkili bir aktör olan Suudi Arabistan’dır.
Operasyon, sadece Yemen için değil Suudi Arabistan ve bölge için de kritik bir dönemde
geldi. Eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah Ocak 2015’te öldü ve yerine üvey kardeşi Kral
Selman bin Abdülaziz geçti. Yemen, tahta geçtikten sonra Kral Selman’ın en önemli dış
politika değişikliği oldu.
Kararlılık Fırtınası Operasyonu, diplomatik açıdan monarşi için önemli bir başarıdır. Bununla,
Kasım 2014’te kurulan KİK ortak askeri komutası ilk kez kullanılmış oldu. Operasyon,
Türkiye ve Katar’la titiz bir şekilde yapılan uzlaşmanın mahsulüdür. Amerika Birleşik
Devletleri’nin operasyonu desteklemesi de önemlidir ve bu durum, Kral Abdullah’ın son
senelerinde iki ülke arasında görülen uzaklaşmanın sona ermekte olduğunun da bir teyididir.
Operasyon, Selman’la özellikle gençliği ve tecrübesizliği sebebiyle başlangıçta savunma
bakanı olarak atanması şüpheyle karşılanan oğlu Muhammed bin Selman’ın içerideki
konumunu kuvvetlendirdi. Şimdi Suudi medyası Muhammed’i Husi karşıtı operasyona
liderlik ederken gösteriyor. Bir makalede “Kral Selman’ın oğulları hem karada hem havada
Kararlılık Fırtınası’nın ön safındalar” denildi. Muhammed’in kardeşi Halid bin Selman da
hava kuvvetleri pilotudur.
Yemen’de bugün meydana gelenler, bir seviyede İran ve Suudi Arabistan arasında din eksenli
vekalet savaşıdır ama yine de bu yeterli bir izah değil. Her halükarda Suudiler İran’ın Husiler
üzerindeki tesirlerini abarttılar. Yemen’de olanları İran’ın ülkeyi ele geçirmesi olarak
göstermek, Suudi Arabistan’ın pozisyonuna ABD ve Körfez/Arap desteği almak için

gereklidir. Yemen’de mesele, temelde mevziidir ve merkezle taşra arasındaki güç
mücadelesidir. Suudiler mücadelede merkezin üzerine oynuyor.
Karada müttefik eksikliği
Bu operasyonda siyasi olarak ne tür bir devlet öngörüldüğü net olarak belli değil. Yemen’de
Suudi Arabistan’ın geleneksel müttefiklerinin gücünü koruyabilecek operasyon, birkaç ay geç
geldi. Güçlü El Ahmer ailesinin aşiret milis gücü, çeşitli Selefi gruplar gibi Suudi yanlısı
gruplar ve devrik başkan Hadi’nin hükümeti 2014 ortalarında güneye doğru ilerleyişlerinde
Husiler tarafından kesin bir şekilde mağlup edildi. Husi karşıtı gruplar ve bu kuvvetlerin
güçlü kalıntıları bakımından herhangi bir eksiklik olmasa da ve bu tür birimler halen birleşip
savaşçı bir güç oluşturabilecek olsa da şimdiye kadar bu yapılmadı. Bu hususta çok sayıda
engel var.
Suudi Arabistan’ın karada şu an için ve belki de yakın bir gelecekte hava saldırılarından fayda
sağlayacak güçlü bir müttefiki yoktur. Bu saldırılar yeterli de olmayabilir. Tarih, kara
kuvvetleriyle desteklenmeyen hava saldırılarının kesin zafer getirmediğini gösteriyor.
Körfez ülkelerinin hava saldırılarının kapasitesi de abartılmamalı. Şu an için müdahale
kuvvetlerinin seyyar Husi birimleri, şehirlerdeki savaşçılar ya da ikmal hatlarının yerine hava
üsleri ve komuta merkezleri gibi önceden belirlenmiş sabit hedeflere yönelik olduğu
görülüyor. Yemen’de halihazırda yapılmakta olan türdeki mücadelelerde çok daha işe
yarayacak olan seyyar hedeflere yönelinmesi, karada mahalli müttefiklerin koordinasyon
vermesini ve hava saldırılarına yol gösterecek gözcüler kullanılmasını gerektirir.
Husileri kovmak üzere Suudilerin kara kuvvetleri gönderdiğini görmek, bir girdaba girme
ihtimali göz önüne alındığında zor olacaktır. Belki Suudi Arabistan’ın sonuç vermeyen 20082009 müdahalesindekine benzer şekilde Suudi Arabistan-Yemen sınırında bir tampon bölge
oluşturma gibi bir istisna olabilir. Yönetim ve silahlı kadrolarının önemli kısmının Suudi
sınırındaki Saada bölgesinden geldiği göz önüne alındığında böyle bir müdahale Husiler
üzerinde önemli bir baskı oluşturabilecek olsa da bu büyük bir çaba gerektirecek ve Sana’a ve
Aden’deki durumu halletmeyecektir.
Ama gaye, askeri bir zafer olmayabilir. Suudiler hava operasyonunu iktidar paylaşım
anlaşması için yapılabilecek müzakerelerde elini kuvvetlendirmek için de kullanabilir. Onlar,
karada nüfuz kazanmak ve Husi karşıtı kuvvetleri birleştirmek için Müslüman Kardeşler’le
bağlantılı Islah Partisi’yle ilişkilerini yeniden canlandırıyorlar. Bu, son zamanlarda bölgede
İhvan’a karşı daha ılımlı Suudi yaklaşımıyla da uyuşuyor.
Bu operasyon, Yemen’in geleceği konusunda son derece tehlikeli sonuçlar doğuracaktır.
Operasyon karada daha fazla çatlaklara yol açacak, belki de Yemen’in bağımsızlığının
savunucuları diye Husilere olan halk desteğini daha da artıracak ve AQAP ve IŞİD’in
yayılması için daha fazla fırsat doğuracaktır.
Kaynak: Carnegie Endowment for International Peace
Dünya Bülteni için çeviren: Arif Kaya
Yayın tarihi: 30 Mart 2015

Suudiler Yemen’de liderliği nasıl ele geçirdi
Eli Lake ve Josh Rogin
Yemen’deki iç savaşa Suudi Arabistan liderliğinde yapılan müdahale, hem koalisyonun
büyüklüğü hem de hızla plan üzerinde birleşilmesi sebebiyle önemlidir. Hafta sonu
Yemen’deki özel operasyon kuvvetlerini çeken ABD’ye Suudi hava kuvvetlerinin
kullanılacağına dair sadece kısa bir uyarı yapıldı.
Amerikalı ve Arap yetkililer, bize askeri eylemi tetikleyenin, Yemen’in liman şehri Aden’e
saldıran İran destekli Husi isyancılar olduğunu söylüyorlar. Devlet Başkanı Abdurabbu
Mansur Hadi ay başında şehre sığınmıştı. Perşembe günü Suudi jetleri Yemen’de Husi
mevzilerini bombalarken Mısır savaş gemileri de Kızıldeniz’le Arap Denizi arasında stratejik
bir su yolu olan Aden Körfezi’ne girdi.
Müzakerelere yakın kaynaklara göre Amerika'nın Orta Doğu’daki geleneksel müttefikleri Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Mısır- askeri koalisyonu mart
başında oluşturmaya başladı. Amerikalı yetkililer bize, Suudilerin pazar gününe kadar
ABD’nin yeni ittifakı nasıl destekleyebileceği hususunda Obama yönetimiyle detaylı, üst
düzey görüşmelere başlamadığını söylediler.
Milli Güvenlik Konseyi sözcüsü Bernadette Meehan, perşembe günü, “Suudiler ve
Körfez’deki diğer partnerlerimiz, saldırıdan önce günlerce askeri eylem de dahil ne tür bir
seçenek düşündükleri hakkında bizimle görüşüyordu” dedi.
Saudi Arabistan'ın Washington’daki büyükelçisi Adil El Cubeyr de Meehan'ın söylediklerini
destekledi. O, perşembe günü CNN’e yaptığı açıklamada, “Aylardır bu meseleyi ilke bazında
Amerika Birleşik Devletleri’yle tartışıyorduk. Zaman yaklaştıkça daha detaylı görüşmelere
başladık. Harekete geçme konusundaki nihai karar, Yemen’deki durum sebebiyle son ana
kadar verilmedi. ABD bizim ne düşündüğümüzü net bir şekilde görüyordu. Bu konuda Beyaz
Saray’la yakından istişare ettik ve iş birliği yaptık" dedi.
Zamanlama konusunda herkes aynı fikirde değil. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı
(CENTCOM) komutanı General Lloyd Austin, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi’nde
perşembe günkü oturumda, Suudilerin gerçekten Yemen’e saldıracaklarını, operasyonun
başlamasından bir saat öncesine kadar bilmediğini söyledi. Görev sahası Yemen’i de
kapsayan Austin, normalde böyle bir askeri operasyonu bir saatten daha önce öğrenmeyi
bekler. İsminin açıklanmasını istemeyen başka bir CENTCOM yetkilisi ise perşembe akşamı
bize, Austin’in hafta sonu bir şeyler olacağına dair “işaretler” aldığını ama çarşamba gününe
kadar bu konuda nihai teyid almadığını ifade etti.
ABD meclis üyelerine bilgi veren Suudi yetkililer, koalisyonla ilgili planların Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a yaptığı ziyareti takiben üç hafta
önce başladığını söylediler. Erdoğan, toplantılar sırasında Yemen’de muhtemel askeri eylem
konusunda bilgilendirildi, Türkiye’nin eylemi destekleyeceğinde anlaşıldı.
Bu yüzden, Erdoğan’ın perşembe günü Türkiye’nin operasyonu onayladığını ve hatta
ülkesinin lojistik destek bile verebileceğini söylemesi şaşırtıcı değil. Erdoğan, France 24’e
verdiği mülakatta, “Suudi Arabistan’ın müdahalesini destekliyoruz” dedi. “İran ve terörist
gruplar geri çekilmeli.”

Operasyon planıyla ilgili daha fazla detay, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver
Gargaş tarafından perşembe günü gönderilen Arapça tvitten geldi. O, tvitinde, “Kararlılık
Fırtınası Operasyonu kararı aceleyle alınmadı, öncesinde Husi grubuna karşı yoğun siyasi
müzakereler, çabalar ve girişimler yapıldı. Operasyon, BAE tarafından ‘tüm kapılar
çalındıktan sonra’ geldi" dedi.
Arap diplomatlar ve ABD yetkililerine göre, sonunda koalisyon Suudi Arabistan’ın başkenti
Riyad’da hafta sonu yapılan ve Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve
Bahreyn’den üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda oluşturuldu. Suudi basını o zaman
konferansın Yemen’deki krizin ele alınması için düzenlendiğini bildirmiş ama askeri kuvvet
kullanımının değerlendirildiğine dair herhangi bir emarede bulunmamıştı.
Planla ilgili bazı detaylar halen müphem olarak kalsa da bir şey açık bir şekilde ortada: Suudi
girişimi, Amerika’nın geleneksel Arap müttefiklerini İran’a karşı getiren yeni Orta Doğu
Soğuk Savaşı’nda büyük bir adımdır. Bu karmaşık durum Amerika’nın bölgesel
politikalarında da karışıklığa yol açtı. Başkan Barack Obama yönetimi bir yandan bu hafta
sonu İsviçre’de İran’la nükleer bir çerçeve anlaşması yapmaya çalışıyordu. Suudi Arabistan
ve Sünni Arap komşuları, özellikle İran’ın Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen’de düşmanlarını
desteklemedeki rolünü göz önüne alarak bu anlaşmadan endişeliler.
Obama şimdi Yemen’de İran tarafından desteklenen Husi milislere karşı savaşa yardım
ediyor. (ABD yetkilileri, bize ABD ordusunun Suudi jetlerine yakıt ikmali yaparak ve
insansız hava araçları ve uydulardan elde edilen görüntülerle Suudi liderliğindeki operasyona
destek verdiğini ifade ediyorlar.) Bu sırada ABD savaş uçakları komşu Irak’ta da Tikrit’te
IŞİD’e karşı savaşan ve İran’a yakından bağlı olan Irak kuvvetlerine destek mahiyetinde
saldırılara başladı. Bu bariz tezat, İran ve müttefiklerinin de kafasını karıştırıyor. İran destekli
Şii milislerden bazıları kendilerini destekleyen ABD hava saldırıları sebebiyle Tikrit’te savaşa
son vereceklerini duyurdular.
Durum, bazı önde gelen kanun yapıcılar için de kafa karıştırıcı. Senato Silahlı Kuvvetler
Komitesi başkanı Senatör John McCain, perşembe günü gazetecilere Suudi liderliğindeki
operasyona herhangi bir ABD yardımı olduğunu zannetmediğini söyledi. O, “Suudi Arabistan
liderliğindeki bu ülkeler, ne bize haber verdiler ne de bizim iş birliği ya da yardımımızı
istediler” dedi. “Bu, bizim İran’ın tarafını tuttuğumuza inanmalarından dolayıdır.”
Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü’nde Körfez meseleleri uzmanı Simon
Henderson, bize Yemen için yeni koalisyon kurulmasının ABD yönetimi için bir başarısızlık
olarak değil, Amerika’nın Orta Doğu’daki geleneksel müttefiklerinin gücünün bir göstergesi
olarak bakılması gerektiğini söyledi.
O, “Bu, Amerika’nın Arap müttefiklerinin hem kendi aralarında hem de Washington’la iş
birliği yapmak istediklerini gösteren önemli bir örnektir” dedi. “İran’ın nükleer meselesine
yönelik diplomasimiz konusunda Arap müttefiklerdeki endişelere rağmen Arap başkentleri
Washington’u döngünün içine çekmenin gerekliliğini iyi biliyor.”

Şimdi mesele, Obama'nın Yemen’de Amerika’nın müttefiklerine olan desteğinin, İsviçre’deki
nükleer müzakerelerde İran’ın yeni bir müttefik olma ihtimalini güçleştirip
güçleştirmeyeceğidir.
Kaynak: Bloomberg
Dünya Bülteni için çeviren: Mehmet Şeyhoğlu
Yayın tarihi: 31 Mart 2015

Türkiye ve Suudi Arabistan Sünni liderlik için yarışıyor
Stratfor
Özet
Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini normalleştirme yolunda olan İran ve Orta
Doğu’daki sıkıntılarını azaltmaya kararlı olan Amerika Birleşik Devletleri meselesinde;
İran’ın hırslarını kontrol altında tutmak için bölgedeki nüfuzlu kimselere sorumluluk düşüyor:
Suudi Arabistan ve Türkiye. Yemen’deki “Kararlı Fırtına” Operasyonu’nu yürüten Suudi
Arabistan Sünni Arap dünyasının lideri olarak ilgi çekmeye başladı. Bunlar olurken Türkiye,
doğrudan Bağdat’taki Şii hâkimiyetindeki hükümeti ile çalışırken Suriye’deki İslamcı isyancı
güçleri desteklemek ve Irak Kürdistan’ında ekonomik gücünü derinleştirmek gibi, zekice
hazırlanmış yöntemlere başvuruyor.
Fakat Türkiye Suudi Arabistan tarafından gölgede bırakıldığını hissetmeye başlıyor. Bir
taraftan, Türkiye Suudi Arabistan’la işbirliği yapmak ve Suudi Arabistan yönetimindeki
koalisyona katılmak istemiyor; liderliği tek başına üstlenmek istiyor. Ama diğer taraftan da,
Türkiye’nin son derece kutuplaşmış politik çevresi nedeniyle, sınırları ötesinde riskli bir
askeri eylemde bulunmak Ankara için oldukça zor. Ve bu Suudi Arabistan’ın Türkiye kenar
çizgilerde gezinirken Suudi Arabistan’ın eyleme geçiyor olmasına yönelik algıyı
güçlendiriyor.
Tahlil
Türkiye’nin, Suudi Arabistan tarafından yönetilen Yemen’deki askeri müdahaleye
katılmamasını telafi etmeye çalışması ile ilgili, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, “İran’ın bölgeye egemen olmaya çalışması”nın hoş görülemeyeceğini söyledi. Bu
oldukça nadir görülebilecek bir şeydi ve Türkiye’nin İran’a yönelik yaptığı açık yürekli bir
eleştiriydi. İki ülke birçok alanda rekabet ediyor olsa da, Türkiye görünürde İran ile yakın
ilişkisini sürdürmeyi tercih ederdi. Erdoğan hala Nisan’ın başında İran’ı ziyaret etmeyi
planlıyor ve iki taraf da dışarıya karşı durumu idare etmeye çalışıyor. Yine de, Türkiye Sünni
dünyada liderlik için yarıştıkça, bölgesel çevre Ankara’yı Tahran’la daha çok zıtlaşan bir
vaziyete sokuyor.
Türkiye’nin liderlik için yeterli olup olmadığı hala soru işareti, en azından önümüzdeki yakın
zaman için. Türkiye, Irak ve Suriye’deki İslam Devleti tehdidini yönetme konusunda Birleşik
Devletler ile askeri işbirliği yapmaya doğru yavaş yavaş yaklaştığı halde, ana akım İslamcı
siyasi gruplara karşı görüşleri değişmiyor. Müslüman Kardeşleri tarzı İslamcıları, hükümetleri
ile çatışmaları durumunda korumak zorunda. Ama Türkiye bölgede uzun sürecek bir oyun
oynuyor. Mısır, Suriye ve Körfez bölgesindeki İslamcıların, gelecekte dikkate almak zorunda
olduğu siyasi güçler olacaklarını biliyor.
Kral Salman yönetimindeki Suudi Arabistan bu konuda daha bilinçli ve bölgedeki ana akım
İslamcıları destekleyen diğer bir ülke olan Katar ile arasını düzeltmeye çalışıyor. Türkiye
esnekliğini arttırdığı için Suudi tarafında avantaj elde edebilir ve böylelikle çıkarlarının
yoğunlaştığı Irak ve Suriye ile işbirliği yapabilir. Türkiye; Suudi Arabistan, Birleşik
Devletler, Ürdün ve Katar’ın içinde bulunduğu ayaklanma eğitim programının en önemli
bileşeni. Türkiye ayrıca Musul’daki saldırılar için, Bağdat yoluyla lojistik destek
sağlayabiliyor ve Birleşik Krallık ile İncirlik Hava Üssü konusunda konuşmalarını

sürdürüyor. Bunlar küçük adımlar ama Türkiye ordusunun eylemleri zaman içinde bölgede
daha çok yayılacak.
Şimdilik, Suudi Arabistan Orta Doğu ilişkilerini yönelte konusunda dizginleri elinde tutuyor.
Petrolün bir varili 50$ olsa bile, Suudi Arabistan’da petrol üretiminden hala kazanç elde
ediliyor. Askeri desteğe sahip büyük nakit rezervleri, Birleşik Arap Emirlikleri gibi becerikli
Arap güçleri ile birlikte, Riyad’a Körfez’in ABD korumasına bağımlı güçsüz ordulardan
yapıldığına dair beklentileri sıfırlamak için bir şans veriyor.
Yine de, Suudi Arabistan, Yemen gibi kontrol etmesi güç bir probleme kolay bir çözüm
bulabilecek gibi görünmüyor. Yemen’deki askeri mücadele Suud’ları el-Husi’nin
genişlemesini engellemeye çalışıyor ama Suudi Arabistan krallığı bu tehditlerden uzak tutmak
için yeterli değil. Suudi Arabistan, ayrıca, tehditleri etkisiz hale getirebilmek ve düşman
toprakları işgal edebilmek için kapsamlı bir kara müdahalesinin riskleri ile ilgili bir rapor
hazırladı.
Sonuç olarak, Suudi Arabistan el-Husiler ile görüşme masasına oturmaya yaklaştı. Bu tam
olarak İran’ın istediği şeydi. Stratfor İran ve Suudi Arabistan arasında Maskat’ta, Yemen’e
dair, gizli bir görüşme yapıldığına dair bir bilgi edinmiş. Nötrlüğünü koruman için askeri
operasyonlardan uzak tutulan Umman, böyle bir tartışma için ideal bir yer. Bu ayrıca İran ve
Birleşik Devletler arasında gizli bir görüşme yapıldığını da kanıtlamış oluyor. İran ve Suudi
Arabistan arasındaki herhangi bir görüşmede çok büyük ihtimalle el-Husi, San’a, Aden, Ali
Abdullah Salih gibi konular da yer alacaktır. Buna karşılık, İran Suudi Arabistan’dan Irak ve
Suriye’de imtiyaz isteyebilir.
Riyad ve Tahran arasında siyasi bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını söylemek için çok
erken. Suudi Arabistan için öncelik, Salih’e yönelik destekleri bitirmek olacaktır. Bu
Yemen’deki çatışmayı daha yönetilebilir kılacaktır. Tüm bunlara rağmen, Türkiye ve Suudi
Arabistan İran etkisine karşı gelmek için kendi yollarıyla çalışsalar bile, bu iki ülke Sünni
liderlik için birbirlerine karşı başka bir yarışın daha içindeler.
Dünya Bülteni için çeviren: Cansu Gürkan
Yayın tarihi: 02 Nisan 2015

Yemen operasyonunda gözden kaçanlar
Abdullah Aydoğan Kalabalık
Yemen’de Husiler aktif silahlı mücadeleye 2004 yılında başladı. Yemen ordusu tarafından
Husilere karşı başlatılan en kapsamlı operasyon 2009 yılında yapıldı.
Arap Baharı’nın başlamasından kısa bir süre önce yapılan söz konusu operasyona Suudi
Arabistan yönetimi, hava desteği sağlamış ve Yemen ordusunun Husileri kuzeyden sarmasını
sağlamak için topraklarını da kullanıma açmıştı.
Arap Baharı’ndan etkilenen Yemen’de uzun süre direnen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih,
17 Temmuz 1978 yılında daha 36 yaşındayken başladığı Cumhurbaşkanlığı görevini, uğradığı
bombalı saldırının ardından 34 yıl sonra 25 Şubat 2012 tarihinde bırakmak zorunda kalmıştı.
İlk bakışta Husiler ön planda olsa bile, aslında Husiler’i eski Cumhurbaşkanı Salih’e bağlı
subaylar destekledi. Çünkü Salih Husilerle gizli bir anlaşma yapmıştı. Söz konusu gizli
anlaşma, 22 Ekim 2014 tarihinde el Arabiya televizyonunda haber konusu bile olmuştur.
Haberin alt yazısı, “Rapor; Ali Abdullah Salih’in Husilerle gizlice anlaştığı ve Sana’nın
düşmesinde Salih’in de parmağı olduğunu belirtiyor.” Şeklindeydi.
Salih Husilerle anlaştığı dönemde, Suudi Arabistan’da yaşamaktaydı. O dönemde ülkeyi Kral
Abdullah yönetmekteydi. Haliyle Krallık Divanı’nın Husi-Salih anlaşması biliyor olduğu
iddia edilmektedir. Burada “eğer bu gizli anlaşma biliniyorsa neden göz yumuldu?” Sorusu
kendini dayatmaktadır.
Bütün soruların cevabı, Yemen Operasyonunun arka planı ve hava harekatının başlamasında
etkili olan faktörlerin içinde gizlidir. Operasyona neden olan faktörler şöyle sıralanabilir:
1. Suudi Arabistan’daki yönetim değişikliği; Husi – Salih gizli ittifakının Suudi Arabistan
yönetimi tarafından bilindiği iddia edilmektedir. O tarihte Suudi Arabistan Kralı Abdullah ve
Kraliyet Divanı Başkanı Tivegri ekibi için bir numaralı tehdit Husiler veya İran değil,
Müslüman Kardeşler ve Arap Baharı rüzgarıyla gelen demokratik süreçti. Husiler’in geçen
eylül ayında Sana’yı ele geçirmesi Mısır’da bile Müslüman Kardeşler’in Yemen’de bertaraf
edilmesi olarak algılanmıştı.
Kral Selman’ın işbaşına gelmesi ve eski ekibin tasfiye edilmesinin ardından Suudi
Arabistan’da tehdit algısı değişti. Selman yönetimi ülkede iç ve dış politikaya yeni bir bakış
açısı getirdi. Arap ülkelerinin doğusundaki İran nüfuzunu kırmayı hedefleyen Selman ve
ekibi, Suriye ve Irak gibi diğer Arap ülkelerindeki gelişmelere de daha farklı bir perspektiften
bakmaktadır.
2. İlk Arap ittifakı; Arap Birliği ülkelerinin “anlaşmama konusunda anlaştığı” söylenir. Ancak
Yemen dosyasında Arap ülkeleri yıllar sonra ilk kez ittifak ederek Cumhurbaşkanı Abdurabbu
Mansur Hadi’nin meşruiyeti ve tekrar görevine geri dönmesi konusunda anlaşmıştır. Arap
liderlerin önemli bir bölümü, bölgedeki tehlikenin sadece Müslüman Kardeşler gibi siyasi
cemaatler değil, bütün devletleri içine alabilecek kadar büyük olduğunu idrak etmiş görüntüsü
vermektedir. Şarm el Şeyh Arap liderleri zirvesinde, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi dışındaki
bütün konuşmacıların meşruiyete vurgu yapması tesadüf değildir.
3. Amerika’nın İran tercihi; Amerikan Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Körfez
ülkelerinin çekincelerine rağmen, İran yönetimi ile diyaloğu sürdürmeyi ve ilerletmeyi tercih

etti. ABD Irak’ta IŞİD’a karşı İran ile ortak hareket etmiştir ve etmektedir. Körfez ülkeleri,
ABD – İran İttifakını bölge için en büyük tehdit olarak kabul ettikleri, “İran’ın yayılımcı
politikalarına ve Şia Hilali hedefine ABD desteği” olarak algılamıştır.
4. Uluslararası toplum ve Amerika tarafından bölgede oluşturulan otorite boşluğu; IŞİD,
Suriye ve Irak’ta ortaya çıkan otorite boşluğundan doğdu ve beslendi. Yemen’de Arap
Baharı’nın ardından oluşan yeni yapıya, Kral Abdullah yönetimi ve diğer körfez ülkeleri
Müslüman Kardeşler çekincesinden dolayı destek vermemiştir. Yemen’de oluşan boşluğu
haliyle ise eski rejim ve Husiler doldurmak istedi.
5. Eski rejimlerin tekrar dirilme hedefi; Irak’ta IŞİD, Saddam’a yakın gruplar tarafından ve
hatta Saddam’ın Ürdün’de yaşayan kızı Ragd tarafından desteklendi. Yemen’de ise eski
Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih, 2009’da savaştığı Husiler ile ittifak oluşturarak Sanaa’yı
ele geçirdi. Bu nedenledir ki, Salih’in iktidar şehvetine yenik düştüğü ve Husilerle anlaşarak
ülkenin milli güvenliğini tehlikeye attığı söylenmektedir.
6. Bab el Mendeb’in İran’ın kontrolüne geçme endişesi; Batı’nın ve uluslar arası arenanın
operasyona sessiz kalması ve destek vermesinin sebeplerinden birisi, Kızıldeniz’i Aden
Körfezi’ne bağlayan Bab el Mendeb’in Husilerin eline geçmesi endişesidir. Dünya deniz
ticaretinin önemli bir bölümünün Suveyş Kanalı ve Bab el Mendeb üzerinden yapıldığı
düşünüldüğünde bölgenin stratejik önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Burası o kadar önemlidir
ki, İsrail medyası bugünlerde Mısır’ın Yemen Operasyonu gerekçesiyle Bab el Mendeb’in
kontrolüne geçebileceği endişesini bile gündeme getirmeye başladı.
7. İran kıskacı endişesi ve İran nüfuzunun kırılması: Körfez yönetimleri, İran’ın Suriye ve
Irak marifetiyle kuzeyden, Hizbullah marifetiyle batıdan Körfez’i kıskaca almayı
hedeflediğini düşünmektedir. Yemen’de Şii Husilerin yönetime gelme ihtimali bu endişeyi
daha da artırdı. Çünkü Bahreyn’de çoğunlukta olan Şiiler, diğer Körfez ülkelerinde de
etkilerini her geçen gün artırmakta, bu durum İran’ın körfezdeki nüfuzunu güçlendirmektedir.
Suudi Arabistan’ın İngiltere Büyükelçisi Muhammed bin Nevvaf’ın da buna işaret ederek,
“operasyon Yemen halkının güvenliği ve İran’ın bölgedeki nüfuzunun kılması için”
başlatıldı” demiştir.
8. Körfez’de oluşan entelektüel birikim; Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkelerinde
Avrupa ve ABD’de eğitim gören, iyi yabancı dil konuşan ve dünyayı tanıyan yeni bir
entelektüel kesim oluştu. Dünya dengelerini iyi bilen bu grup ellerindeki finansal imkanlar
gibi farklı enstrümanları daha iyi kullanarak eskiye nazaran oldukça etkili lobi çalışması
yapmakta ve dış destek sağlayabilmektedir. Bu operasyonda ortaya çıkan Türkiye, Mısır ve
Pakistan troykası bu bunun en önemli göstergesidir. Suudi Arabistan yönetimi bu denklemin
içine Sudan’ı da katmış ve uluslararası arenada yeni bir perspektif belirlemeyi tercih etmiştir.
Geçte olsa Batı’dan gelen destek te yine aynı yöndeki okumaya işaret etmektedir.
9. Ortak Arap Askeri Gücü; İki ay önce Kahire’de Arap Birliği toplantısında gündeme gelen
Ortak Askeri Güç için Yemen operasyonu ön hazırlık olarak kabul edilmektedir. Yeni askeri
gücün etkili unsurunun Mısır olacağı düşünülmekteydi. Ancak Operasyon, 4 ay içinde
oluşturulması planlanan askeri gücün lokomotifinin Körfez ülkeleri olacağı öngörüsünü
güçlendirdi.
10. Profesyonellik; Bir işin amatörlük veya profesyonelliğini belirleyen unsur paradır. Körfez
ülkeleri son dönemde daha profesyonel bir yapıya doğru kaymaya başladı. Katar yönetiminin

ön ayak olduğu uluslararası arenada etkili olma girişimleri, diğer körfez ülkelerini de teşvik
etmiştir. Filistin, Mısır, Libya ve Yemen’de siyasi olarak zaten etkili olmaya başlayan Körfez
ülkeleri, Yemen’de bir adım daha ileri giderek, etki gücünü geliştirmiş ve müdahale çıtasını
askeri operasyon yapabilme seviyesine çıkarmıştır.
11. Egemen bir ülkeye operasyon yapma endişesi; Operasyonun Aden’in düşme ihtimalinin
belirmesinden hemen önce yapılması tesadüf değil. Aden’in düşmesi ve Hadi’nin ülkeden
ayrılması durumunda, meşruiyet sorunu ortaya çıkabilirdi. Kısa bir süre içerisinde Yemen’de
yeni bir Cumhurbaşkanının seçilme ihtimali de vardı. Bu durumda egemen bir ülkeye
müdahale edilmiş olacaktı. Hadi’nin ülkeyi terk ettiği şeklindeki İran kaynaklı haberler de
aslında yeni bir meşruiyet arayışının işaretlerini taşımaktaydı. Yemen ile Suriye arasındaki
fark işte buradadır. Yemen hava operasyonu “meşru bir cumhurbaşkanına müttefiklerin
desteği” şeklinde yorumlanmaktadır. Amerika ve Avrupa’nın İsrail’e desteği gibi.
Öyleyse söz konusu operasyonun gerçekleştirilmesinde Körfez’de değişen tehdit anlayışının
etkisi büyüktür. Kral Abdullah yönetimi Yemen’deki değişimi, Cumhurbaşkanı Ali Abdullah
Salih’in geri dönüşü, Arap Baharı ve Müslüman Kardeşler’in bertaraf edilmesi olarak
algılamaktaydı.
Ancak Kral Selman ve ekibi madalyonun öbür yüzüne bakarak, yeni bir okuma yapmış ve
Yemen politikasında tutum değişikliğine gitmiştir.
Öyleyse Operasyonun asıl hedefi İran’ın bölgedeki nüfuzunu kırmaktır. Bağdat ve Tahran’dan
yapılan iki ayrı uzlaşma önerisine rağmen bombardıman devam etmektedir. Operasyonun
hedeflerine ulaşması durumunda Suriye ve Irak’ı da etkileyeceği aşikardır.

İhsan Süreyya Sırma: Yemen hala Osmanlı’ya bağlı
Konuşan: Aynur Erdoğan
Yemen... Gidenin gelemeyeceği kadar uzak, İstanbul payitahtlığını kaybederken bile bağlılık
arz edecek kadar yakındı... Bugün Yemen ayakta. Kendine hâs toplum yapısıyla Arap
baharının farklı bir rengi olmaya devam ediyor. Gelişmeleri yerinden takip eden Dünya
Bülteni olarak bu kez Yemen'in özel durumunu anlamak için Türkiye'nin ilk Yemen uzmanı
olan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ile Yemen tarihini, Osmanlı ile ilişkilerini ve toplum
yapısını konuştuk.
Aynur Erdoğan: Ne zaman Yemen tarihi okumaya kalkışsam aşiretler arasındaki veya
merkezden atanan valilerle mahalli güçler arasında çekişmelerin ayrıntılarında
kayboluyorum. Yemen nasıl bir yerdir, halkının özellikleri nelerdir... Bize bu
çekişmelerin ötesinde orayı nasıl anlayabileceğimizi anlatır mısınız?
İhsan Süreyya Sırma: Öncelikle şunu söyleyeyim; Yemen'in bizim tarihimizle çok yakın
ilişkisi var. 16. yy.dan itibaren Osmanlı Devleti ile başlayan ilişkilerimiz olmuş. Birinci
Dünya Savaşı'ndan sonra kesilmiş. Yemen dünyanın en eski ülkelerinden bir tanesi. Hatta bir
yazımda şöyle dedim: Bundan 100 sene öncesine kadar Yemen dünyanın sayılı ülkeleri
arasındaydı...
Neden?
Çünkü petrolün bir değeri yoktu; baharat, ipek, süs eşyaları önemliydi ve bütün bunlar
Yemen'den gelirdi. Ama petrol çıkınca dünya değişti. Yemen diğer Arap ülkeleri gibi
aşiretlerden oluşuyor. Ve bu aşiret yapısını hep sürdürdüler. Yani Emeviler, Abbasiler,
Osmanlılar ve bir süre Eyyubiler orada hakim oldu ama aşiret yapısı hep devam etti. Aşiretler
kendi aralarında otonom, bağımsız, ama devletlere de bağlıydılar.
Arap toplumlarının hepsinde aşiretli toplum yapısı var. Ama nihayetinde güçlü
yönetimler de çıkarabilmişler. Yemen'in farkı ne?
Yemen'in farkı, aşiretlerin çokluğu. Mesela Suudi Arabistan'da çok fazla aşiret yoktur. Ama
Yemen'de onlarca aşiret ve iki tane mezhep var; Şii Zeydi mezhebi ve Sünni şafi mezhebi.
Gerçi ben oraya gittiğimde, Yemenlilerle görüştüğümde aralarında bir fark olmadığını
söylediler.
Hangi mezhep diğerine benzemiş?
Valla ikisi de birbirine benzemiş. Tevafuken, iki defa ve iki sene üst üste Muharremin birinde
orada bulundum ve orada Cuma namazına gittim. Birinci gidişimde acaba bu geldiğim
caminin cemaati Şii mi Sünni mi diye merakla izledim. Bizdekiler gibi vaaz yok. Herkes
kendi kendine Kuran okuyup bekliyor namazı. Ama ezan okununca anladım ki Zeydidir.
Çünkü Zeydiler ezana "hayyealelfelah" dedikten sonra "hayyalahayrılamel" (haydi hayırlı
amele koşun) derler. O zaman Zeydi olduklarını anladım. Sonra imam çıktı hutbeyi okudu,
hicri yılbaşı olduğu için hicreti anlattı. Ama baktım ki Hz. Ebubekir'den, Hz. Ömer den
sitayişle bahsediyor. Yani o Zeydilik farklı bir Zeydilik. Nitekim Ehlisünnete en yakın iki
mezhepten bir tanesidir. Diğeri de Caferiliktir. Ama özellikle Zeydiler yakındır. Dolayısıyla
Zeydi Şafii iç içe namaz kılıyorlar.

Sünniliğe benzeyen bu karakterine rağmen Osmanlı yönetimi altında muhalif bir güç
olmuşlar?
Zannediyorum, o mezhepten ziyade siyasi sebeplerle... Nitekim ben Yemen isyanlarını
yazdığımda hem Osmanlı'dan giden fermanları okudum, hem oradaki İmam Yahya'nın babası
Zeydi Şeyhi'nin mektuplarını buldum okudum. İkisi de halife olduklarını söylüyorlar. Yani
çekişme siyasi idi.
Bu Şiilikteki baskın imamet anlayışı ile mi ilgili acaba?
Hayır. Yani onu da anlamak zor. Nitekim 19. yy'a kadar isyan etmemişler. Biliyorsunuz,
Osmanlılar ilk defa 16. yüzyılda oraya gittiler ve 100 sene kaldılar, sonra çekip geldiler. 19.
yüzyılda bir daha gittiler...
O da ilginçtir hocam... Yani neden hakimiyet kurduktan sonra yüzyıllarca özerk
bıraktılar?
Gelmişken niye gittiler? Evet, ilginç. Ben şahsen eleştiriyorum... Fakat birkaç tane aşiretin
Osmanlı devletini davet ettiklerine dair bilgiler de var.
19. yüzyılda mı?
Evet. Yani bütün bunlar feodalitenin getirdiği sıkıntılardır diye düşünüyorum. Bugün hala
böyle.
Anlıyorum.
Müspet yanları da var. Ben birkaç tane aşiretle tanıştım. Diyelim ki aşiretin bir fabrikası ve
elli bin elemanı var. "Ben kendi insanımı kullanırım, o daha güzel çalışıyor." diyor.
Bu sebeple de o yapı değişmiyor?
Her halükarda o feodalite yürümüyor yani. Nitekim yürümedi. Son günlerde Abdullah Salih'in
Suudi Arabistan'a kaçtığını okuyoruz.
YEMENLİLER DÜNYANIN EN MÜSLÜMAN İNSANLARI
Bugünkü olayların arkasında da bu feodal yapının olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Hayır, bugünkü olayları Tunus'ta başlayan hak arama hareketinin devamı olarak görüyorum.
İnsanlar çok fakir ve diyorlar ki; neden bağımlı olalım dünyaya. Petrolümüz var, ihraç
maddelerimiz var ama bunu devlet kendi iktidar ağında pay ediyor. Biz açız diyorlar. Nitekim
çok ilginçtir mesela, orada bir doktora aylık maaşınız ne diye sordum. Utanarak 200 dolar
dedi. Bu, çok feci bir şey. Ama bakıyorsunuz devlette çalışanlar gidip Avrupalarda tedavi
olabiliyorlar... Dolayısıyla bu yürümezdi. Yemenliler çok Müslüman insanlar. İslama en çok
bağlı ülke olarak ben Yemen'i gördüm. Yemen'de içki satıldığını göremezsiniz...

Sosyal hayatta din etkin mi?
Sosyal hayatta kimse kimseye karışmıyor. Diyelim ki bir bayan açıksa ona kimse niye açıksın
demiyor ama toplum olarak herkes başını örtmüş. Ben bir kaleyi gezerken, beni gezdirene "ya
mutlaka açık vardır" dedim. Yok dediler. Kalede iki tane açık bayan görerek "işte, var"
dedim. Mutlaka turisttirler dediler. Yanlarından geçtiğimizde Türkçe konuşuyorlardı...
Yasal bir zorunluluk yok değil mi, örtüye dair?
Hayır, yok. Ama dediğim gibi şarap içmek de satmak da yasak.
İslami hükümler yasalara yansıyor mu, yoksa toplumsal-kültürel bağlılık mı?
Yok. İçki, namaz konusunda bayağı bağlıdırlar fakat diğer yandan niye fakir kaldılar bunu da
anlayamıyorum. Herhalde o da bu despot idarelerin zoruyla olmuştur diyorum.
Çiğnedikleri gat diye bir bitki var. Onun da uyuşturucu bir etkisi varmış galiba insanlar
üzerinde...
Bir doktor arkadaşla tanıştık orada, Yemenli, "musibe" diyor. Yani musibet, bela. Hakikaten
Yemen için bir musibettir, gat. Herkes bunu biliyor. Demin Yemenlilerin fakir olduklarını
söyledim ama Yemenliler yemek yemiyor gat alıyor. Ben şahit oldum mesela öğlen yemeğini
yiyip namaz kıldıktan sonra herkes gat alıyor. Poşet içinde taze dallar halinde alıyorlar. Fiyatı
10 dolarla 5 dolar arasında değişiyor.
Ucuz da değil yani.
Düşünebiliyor musunuz? 5 dolarını veriyor her gün, o fakir insan.
Geleneksel bir alışkanlık mı gat çiğnemek, tarihi ne zamana dayanıyor?
İngilizler tarafından getirilmiş Habeşistan sömürgesi iken. Yani mazisi 100 seneye dayanıyor.
Osmanlılar zamanında yoktu. Ama Yemen'in kuzeyinde kullanılıyor sadece. Güneyinde gat
çiğnemek ayıp ve yadırganıyor. Hatta şöyle bir şey dediler: Güneyde birisi evlenmek
istediğinde damat adayına önce gat çiğniyor musun diye soruyorlarmış. Gat çiğniyorsa
kızlarını vermiyorlar. Kuzeye mahsus bir de bu cenbiye (yemen hançeri) var. Bunu Kuzey
Yemen'de herkes; bayanlar değil ama çocuklar bile takar. Ama güneyde yok.
Kullanıyorlar mı hocam? Hani kızdıkları zaman çekip...
Hayır. Aksesuar olarak kullanıyorlar. Yemen'de en büyük ayıp bunu kınından çıkarmaktır.
Çünkü bir gelenekleri var. Cenbiye kınından çıktı mı kan akması lazım. Onun için hiç kimse
bunu çıkarmaz.
Caydırıcı bir gelenek...
Evet. Çıktığı da vakii değil yani. Herkes biliyor bunu ve riayet ediyor. Sadece folklor
oyunlarında çıkarıyorlar. Sadece o folklor oynarken çıkardıklarına şahit oldum.

Peki, bu gata yönelik tedbir alma yönünde bir tartışma var mı?
Tedbiri mümkün değil. Çünkü üniversite profesörleri bile çiğniyor. "Bizim gat saatimiz
gelmiş" deyip çiğniyorlar. Hatta şöyle bir şey oldu, Yemen'e ikinci gidişimde. Beni
havaalanından aldılar. Güney Yemen'e gideceğim. Bayağı uzak... Arkadaşım arabasını
göndermişti. Şoförü çok şakacı birisiydi. Yaklaşık 300 km gittikten sonra; bir şey söylemek
istiyorum ama nasıl filan diye kıvranmaya başladı. "Hiç çekinme, git gatını al" dedim. "Nasıl
anladın?" dedi. Artık biliyorum, bu saatte o aranır...
Bizdeki çay gibi bir şey herhalde...
Hayır, hayır. Biz çaya bu kadar bağımlı değiliz. Onlar tam bağımlı. Aldı poşet içinde, jipi
kullanırken... Ara sıra çıkarıyor, üç dört dal. Sarhoş yapmıyor mu diye sordum. "Yok, biz
bunu kullandık mı on saat hiç inmeden araba sürebiliriz" dedi. Uyarıcı bir etkisi var.
Uyuşturucu değil de uyarıcı. Sonra Yemen'in İd şehrine gittik. İstanbul'u özlemedin mi diye
sordu. Daha geleli üç saat olmuş ama özledim dedim. Görmek istiyor musun dedi, evet dedim.
Çıkardı bir dal verdi ve hadi bunu çiğne dedi. Kıramadım adamı. Bir de haram olmadığını
söylüyorlar, orada fetva verilmiş. Çiğnedim ama beceremedim. Neden beceremedim? Çünkü
çiğniyorlar ve posasını biriktiriyorlar ağızlarında. "Hazne" diyorlar, yani hazineye koyuyorlar.
Suyu mideye akıyor. Ben beceremedim ve yuttum. Baktım bir daha veriyor. Beşinci de filan
bunu durdurmanın bir yolu olarak, "İstanbul'u görüyorum" dedim. " Ciddi mi?" demeye
kalmadan bir minibüs geçti, arkasında Türk bayrağı ve Tayyip Beyin resmi...
İstanbul'u gördünüz gerçekten!
Böyle bir tevafuk oldu. "Bak, İstanbul" dedim. O da gülerek arabanın önünü kesti.
Arabadakilere anlatarak onları da güldürdü.
Yeniden tarihe dönelim... Osmanlı için Yemen neden önemli oldu. 16 yüzyılda neden
gittiler oraya?
16. yüzyılda Yemen hakikaten çok önemliydi. Çünkü malumunuz o zaman uçaklar, arabalar
yok, deniz çok önemli. O zaman ki dünyanın en büyük donanması da Portekiz'e ait.
Portekizliler de Ortadoğu'yu işgal etmeye başladılar. Arabistan'ı alırsak Mekke ve Medine'yi
de alırız ve İslamı kaldırırız diye düşündüler. Bunun için Yemen'i işgal ettiler. O zaman ki en
büyük İslam devleti de Osmanlı olduğu için buna müdahale etti ve Portekizlileri Yemen'e
sokmadı.
O halde Mısır seferinin bir parçası olarak gerçekleşti?
Tabi, ama daha ziyada Portekizlileri orada barındırmamak gayesi güttüler. Gittikten sonra da
biraz önce söylediğim gibi 100 sene kaldılar. Çok güzel imar hareketleri, köprüler, kaleler
yapmışlar. Sonra bırakıp geldiler 17. yüzyılda. Bazı tarihçiler Osmanlılar hata etti bırakıp
giderek diyorlar. Gidince yine aşiretler güçlendi. Yarı otonom bir şekilde kendi kendilerini
idare ettiler.
O 100 senelik süreçte valiler merkezden mi atandı yine?
Tabii. İkinci gidişte de valiler İstanbul'dan atanıyordu. Özellikle Sinan Paşa'nın çok büyük
hizmetleri olmuştur orada.

Hocam hizmetlerin yanında bir de bu valilerin çok zalimce davrandıkları söylenir. Siz
de yazıyorsunuz kitabınızda...
Evet, maalesef. 19.yy'da Yemen sürgün yeri olarak kabul edildi. Kolay değil oraya gitmek,
şimdi uçakla gitmek kolay, ama o zamanlar gemiyle gideceksiniz. Üstelik itaat etmeyen
aşiretler, kavga var. Dolayısı ile sürgün olarak gönderilmiş valiler. Giden zalim bir vali veya
zalim bir asker olduğunda bu, reaksiyona sebebiyet veriyordu. Hatta çok ileri gidip, keyif için
insan kellelerini kesenler oldu...
16.yy'da da yapıldı mı bu tür zulümler?
16.yy'da fazla değil. 19. yy.'da daha çok. Mesela hatıratını yaza bir vali var. Hatta hatıratı
yayınlanmadan önce torunu Fatma Rezzan hanım, (Allah rahmet eylesin) beni çağırmıştı.
"Dedemin hatıraları var elimde, Osmanlıca yazılmış. Bazı kelimeleri okuyamıyorum
Yemen'le ilgili olarak seni söylediler" dedi. "Fakat bazı yerleri çıkarmak istiyorum, siz ne
diyorsunuz" diye sordu. Okudum, çıkarmak istiyorum dediği yeri. Hatta "bu sizin
okuduğunuz yeri bana bizzat anlattılar" dedi. Ne anlatıyor! San'a'ya vali olarak gidince,
yaverini çağırıyor, diyor ki; "git bana 5-10 tane kelle getir". Hatta kendisi anlatıyor; "Ermeni
doktorum, paşa sen kahve mi ısmarlıyorsun dedi". Yemen'in kahvesi o zamanlar meşhur
olmaya başlamış...
Kahve Yemen'den gelmeye başlamış...
Evet. "Bir saat sonra, çuval içinde 5-10 tane kafa getirdiler" diyor. Kimi bulduysa sokakta
kesmişler, Yemenlilerin kafasını... "Kanlı kanlı" diyor. "Bunları iple balkona asın" demiş.
Yemenliler görsün bakalım bize itaatsizlik neymiş! Öyle zalim bir vali. Ben Fatma Rezzan
hanım'a; "dedeniz bunu yazdığına göre yayınlamak istiyor" dedim. O da çıkarmadı bu bölümü
hatırattan.
Şu an Yemenliler nasıl hatırlıyor o süreçleri?
Benim doçentlik tezim Yemen. O tezi hazırladığımda, Yemen'le ile siyasi ilişkiler yoktu
maalesef. Bunun için Yemen'e gidemeden yazdım! Sonra ilişkiler kuruldu, kitap da
yayınlandı. Bir uluslararası konferans düzenlendi orada; Osmanlı döneminde Yemen. Beni de
davet ettiler. Türkiye'de Yemen üzerine çalışan bir tek ben vardım. Gittik ama ben
mütereddittim, çünkü kitabın başında onlara isyancı demişim. Yemenli tarihçiler de kitabımı
kaynak olarak kullanıyorlar. Acaba bana nasıl bakarlar diye çekindim. Hiç beklediğim gibi
olmadı. Çok, iltifat ettiler, teşekkür ettiler. Hatta biri "isyancı demiş ama bizim hatalarımızı
da Osmanlının hatalarını da söylemiş" dedi. Demin bahsettiğim hadiseleri, çıkarıp gösterdiler.
Sonra bir Yemenli tarihçi, Allah selamet versin, tebliğini sunarken dedi ki; "bakın ben bu
kitabı yazdım; "Osmanlı işgalinde Yemen" ve şimdi hepinizin huzurunda, hiç kimseden
korkmadan da söylüyorum, kitabımın adını değiştiriyorum; "Osmanlı idaresinde Yemen".
OSMANLI ESERLERİNİ ÇIKARSAN GERİYE YEMEN KALMAZ!
Niye böyle bir karar değişikliğine gitti?
Çünkü "her gün yeni yeni belgeler çıkınca biz yanıldığımızı fark ettik" diyor. "Yemeni gezin;
Osmanlılarının yaptığı binaları, köprüleri, kaleleri çıkarın geriye bir şey kalmıyor" diyor. Ben
zaman zaman bu İslama saldıran, camilere kızan laikçilere de söylüyorum. Şu camileri

İstanbul'dan çıkarınca geriye hiç bir şey kalmaz! Yemende de öyle. Bugün hala özellikle
sultan Abdülhamit zamanından çok güzel Osmanlı eserleri var.
19. yy.da burada modern eğitim kurumları açılıyor, idari ve kurumsal olarak reformlar
gerçekleşiyor. Yemene de yansımış mı bu modernleşme politikaları?
Evet. Orada da idadiler, rüştiyeler açılmış. Sultan Abdülhamit zamanında yapılan kışla, bugün
cumhurbaşkanın oturduğu yer. Ve ben Türkiye'de öyle güzel bir kışla görmedim. Son
kitabıma resmini koydum. Hatta çok enteresandır, taksiye biniyorum, Arapça konuşuyorum
ama yine yabancı Arapçası olduğu anlaşılıyor. Nerelisin diye soruyorlar: Türkiye'den deyince;
taksicilerin çoğu önce Abdülhamit diyorlar. Sonra Erbakan ve Erdoğan diyorlar. Bu üçünü
beraber zikrediyorlar. Çoğu Abdülhamit diyor. Çünkü nereye gitseniz orada bir eser bırakmış.
İkinci kez, 1848'de, Osmanlı tekrar neden gitti Yemen'e?
Osmanlı, iki sebepten dolayı gitti. Birincisi 1839'dan sonra Osmanlı devleti Avrupalılaşayım
diye, maalesef, birçok masrafa girdi. Mesela Dolmabahçe Sarayı, hiç paramız yokken yapıldı.
Çocuk yaştaki Sultan Abdülmecid'i kandırarak sarayı yaptırdılar. Eee bunun parası nerden
çıkacak? Hadi Yemen'e gidelim! Orda baharat, kahve, tuz var...
İkinci sebep nedir?
Biraz önce söylediğim gibi, bizzat Yemen'deki bazı aşiretleri haber göndererek Osmanlı
idaresini çağırıyorlar. Bunlar arşivdeki belgelerden yeni anlaşılıyor. Çünkü binlerce,
yüzbinlerce belge var. Daha yeni yeni ortaya çıkıyor gerçekler.
Bunun sebebi ne olabilir? Mesela İngilizlere karşı Osmanlı gücüne sahip olmak olabilir
mi?
Özellikle İngiliz arşivlerinde, Foreign Ofis belgelerinde, 19.yy'da İngilizlere satanları da tespit
ettim.

Bazı aşiretler İngilizlere toprak mı satmış?
Biraz öncede dediğim gibi, yapıları farklı. Bazıları İngilizlere, şu anda tam hatırlamıyorum
ama, diyelim ki 5-10 sterline veya dolara arazilerini satmışlar.
Osmanlı Devleti de İngilizlere bir kömür deposu kiralamış...
Evet, Aden'de.
İngilizlerin Yemen'e yerleşmesini kolaylaştıran bir etken olmuş?
Tabi. Osmanlı Devleti buna müsaade etti.

İNGİLİZ İŞGALİNİN SEBEBİ HAİN PAŞALAR
19. yüzyılın ortalarında, dünyada sömürgecilik politikaları artık gün yüzüne çıkmışken
Osmanlı Devleti böyle bir şeye nasıl izin verdi?
Osmanlı o dönemde batılılaşmaya çalışıyor. Bu, bir şanssızlık. Mustafa Reşit Paşa
İngiltere'de, Fransa'da bulunmuş ve onlarla iyi geçinmek istiyor. Ve göz yumuyorlar... Ama
bunları anlamak çok kolay. Bugün bile Ergenekoncular neler yapıyorlar. Yani hiç değişmiyor.
Ergenekon'daki insanlar da bizim memleketten çıktı. O zaman da hain paşalar, valiler vardı,
iyilerin yanında.
Yemen coğrafi olarak uzak bir bölge... Osmanlı oranın denetimini nasıl sağlıyordu,
orada asayiş nasıl sağlanıyordu, merkezden çok uzakta bu valiler nasıl denetleniyordu?
Çok sık valilere değiştirilmiş. Zaten oraya sürgün olarak gidiyorlar. Memnun değilse halktan
layihalar, şikayetler geliyor ve vali değişiyor. Ama giden daha beter oluyor. Çok acı bir şey
daha var; haberleşme İngilizlerin vasıtası ile oluyor. O zaman telgraf kullanılıyor. Telgraflar
önce Aden'e gidiyor ve oradan diğer merkezlere...
Aden ise İngilizlerin işgali altında...
Evet. İngilizler okuyor önce. Gerçi çoğu şifredir ama şifreyi de çözebiliyorlar bazen.
YEMEN'DE BOTANİKÇİ VALİ
Buradaki Yemen algısından bahsetsek biraz da...
Yemen çok verimli bir yer. Suudi Arabistan, Tunus, Mısır gibi değil. Çok şahane bir yer. Ben
neredeyse bütün dünyayı gezdim. Yemen'e gitmeden önce, en çok hoşuna giden yer neresi
diye sorulduğunda Güney Afrika derdim. Şimdi kanaat değiştirdim, Yemen diyorum. Çok
değişik ürünleri var. Valilerden bir tanesi, -iyiler de var aralarında- hem miralay hem
botanikçi ve tabip. Dağları gezmiş üşenmeden oradaki bitkileri tespit etmiş ve Latincesini,
Arapçasını yazmış. Nitekim benim tebliğim onun üzerinde olmuştur. Ben onun el yazmasını
bulmuştum Millet kütüphanesinde. Tebliğimi hazırladıktan sonra torununun onu neşrettiğini
duydum. Mesela ben o ayarda bir alim, Türkiye'de göremiyorum şimdi. Milyonlarca bitki var.
Otelden Türk elçiliğine giderken şehir içinde kaç çeşit bitki, ağaç gördüğümün hesabını
tutamadım. Hatta bu Kur'anı-ı Kerim'de geçen "kâfur" diye bir ağaç var. Çok güzel koktuğu
için ölülere koyarlar. Otelle elçilik arasında vardı bu ağaçtan.
4 MİLYON TÜRK VAR!
Meşhur Yemen türküsünün hikayesi nedir?
Bu son gidişimde, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda uzman olduğum için beni davet etmişti,
onunla gittik. Resmi protokol konuşması vardı, ben bir ara dışarıya çıktım. Bir zat ile tanıştım.
Baktım, Türkçe konuşuyor. Türkiye'den geldim, ben Mardinliyim diyor. Mardinli olduğu için
Arapça da biliyor. Biraz konuştuktan sonra, "inanmayacaksınız, şu anda Yemen'de 4 milyon
Türk var" dedi. Ya, nasıl olur? 4 milyon nedir biliyor musunuz? 4 milyon çok büyük bir
rakam. Ben köylere gittim diyor. Bir köye gittiğimde bir düğün vardı diyor. Eğer
konuşmasalar dersiniz ki; Trabzon'un bir köyü. Demek ki Trabzonlular orada toplanmış,

geriye kalan askerler başka köylerde... Horon tepiyorlar. Ama Arapça konuşuyorlar ve
diyorlar ki biz Trabzonluyuz, Karadenizliyiz.
Kendileri de biliyorlar yani kökenlerini?
O arkadaş, "bir bölgeye gittim, Doğu Anadolu'dan, birçok kişi vardı ve halay çekiyorlardı"
dedi. Ama ne Kürtçe ne Türkçe biliyorlar. Buranın Arapçasıyla konuşuyorlar. Fakat hepsi
"biz Türkiye'den gelmişiz, dedelerimiz dönememiş burada kalmışlar, evlenmişler" diyorlar.
Ben de bir çok eve gittim, kitabımda da geçiyor, bizim aslımız Türk diyorlar. Bununla da
övünüyorlar. Ben aynı şeyi, Cezayir ve Tunus'ta da görmüştüm. Yakınlık gösteriyorlar, yeter
ki biz güzel gidelim onlara. Ama hep Arapları dışlamışız efendim. Onu da biliyorlar.
Peki, türküdeki yer ismi Muş mudur, Yemen'deki Huş mudur?
Orası Muş'tur. Ve o bizim bildiğimiz Muş da değil. Birisi giden oğlu veya kocası için bir
türkü söylemiş. Kafiyeyi uydurmak için orası Muş demiş. Çünkü o dönemde Muş uzak bir yer
anlamındadır. Mesela, bir İzmirli için Muş Yemen gibi bir yerdir. Hatta bizim Siirt'te gurbeti
anlatmak için şöyle bir atasözü var; "Ya Muş'ta ya beşiğin arkasında" denir. Yani ben
görmedikten sonra, gurbet gurbettir. Kanaatime göre orası ne Muş ne Huş'tur. Kafiye uysun
diye "muş" demişler. Muş valiliği karşı çıktı bana. Bu bir kanaat, yanılabilirim de.
YEMEN HALA HUKUKEN OSMANLI DEVLETİNE BAĞLI
Cumhuriyet ilan edildikten sonra İmam Yahya'nın Cumhuriyet'e bağlılığını arz ettiği
söylenir. Bağlı kalmaya devam etmek istemiş ama reddedilmiş...
Evet. Ben size dahasını söyleyeyim. Konferans için Yemen'e gittiğimde Yemenli bir profesör,
tebliğini sundu. Sunduktan sonra da "herkes sakin olsun, ben bir şey söyleyeceğim" diyerek
"Bağımsız Yemen Cumhuriyeti diye bir şey yok, biz hukuken hala Osmanlı devletine
bağlıyız" dedi. Herkes şaşırdı... Sonra da ekledi; "Ama Osmanlı devleti yok ki..."
Aynı şekilde Kudüs de Osmanlı devletinin bir vilayetidir. Birleşmiş Milletler, İsrail diye bir
devlet ilan etti... İmam Yahya gerçekten, İngilizlere karşı, asker de gönderdi.
Kurtuluş savaşında mı?
Evet. Ta Hindistan'dan bile paralar geldi. Ama ne oldu onlar bilmiyoruz. Önemli olan;
kurtuldu memleket. İnşallah daha da kurtulacak.
İnşallah. İmam Yahya Ankara'dan ne zaman talep etmişti bunu?
Birinci Dünya Savaşı bitmiş, İstiklal savaşı sırasında, Birinci Meclis döneminde.
Son olaylara ilişkin nasıl bir öngörüde bulunuyorsunuz? Oradaki aşiret yapısını
tanıyorsunuz... Bir Abdullah Salih'in başında olduğu güçlü bir aşiret var, bir de elAhmer aşireti... Muhalefetin arkasında da el-Ahmer'in olduğu söyleniyor...
Herkes uzaktan konuşuyor... Benim kanaatime göre Salih'in de aşiretinin de dönemi bitti.
Gerçi oğlu orda duruyor ama, hiçbir fonksiyonu yok. Ama direnişçilere yardım eden çok
büyük aşiretler ve zenginler var. Ben bunu duyunca çok sevindim. Birini tanıyorum; burda

isim vermeye gerek yok. Sordum, onlar hürriyetçilere destek veriyor dedi, çok sevindim. Yani
Salih'in yanında yer almadılar. Çünkü bu dediğim zat bayağı güçlü birisi. Aşireti de parası da
güçlü, ama hürriyetten yanalar. İnşallah orada ve Libya'da da sonlanır bir an önce.
Yemende daha farklı ayaklanma var. Hem devlet daha yumuşak davranıyor, öyle sert
müdahalelerde bulunmuyor,, hem de halk silaha baş vurmuyor. Yemen'in toplum
yapısıyla mı ilgili bu durum?
Yemen, çok tuhaf bir yer. Ben ilk gittiğimde hiçbir olay yoktu. Amerikalıların uydurduğu
Husiler vardı sadece. Ama herkes istediği şekilde eleştiriyor iktidarı. Abdullah Salih'in
aleyhinde de konuşuyorlar rahatça. Bir hürriyet havası vardı. Bunu Mısır'da, Suudi
Arabistan'da, Tunus'ta yapamazdınız. Yani, sanki reisicumhur diyordu ki, tamam konuşun
ama ben buradayım. Öyle, ama olmadı, efendim. Bence dünyanın en güçlü ordusu Yemen
ordusu. Nasıl oluyor? Yemen'de 3 milyon asker var çünkü. Çünkü bu insanlar asker olmazsa
işsiz kalacak. İşsiz sokakta kalacağına böyle bir çözüm üretmişler. Ama Allahtan ki onlar
çatışmaya girmiyorlar.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum ve "Allah Müslümanlara şuur versin, birbirlerini öldüreceklerine
birbirlerini sevseler daha iyi olur" diyorum.
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