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Giriş

2011 yılında başlayan Arap Baharı ile birlikte 
Ortadoğu’da uzun süredir ayakta kalan dikta 
rejimlerinin yıkılması ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nin(ABD) Irak’tan çekilmesiyle birlikte 
Ortadoğu’da büyük bir güvenlik boşluğu oluştuğu 
söylenebilir.1 Bu güvenlik boşluğundan 
yararlanmak isteyen birçok devletin genişleme 
çabası içinde olduğu görülmektedir. Özellikle 
Suudi Arabistan, İran ve Birleşik Arap 
Emirlikleri(BAE) gibi önemli aktörler Arap Baharı 
sonrası yıkılan dikta rejimlerin bıraktığı boşluğu 
doldurmak ve etki alanlarını arttırmak için rekabet 
içerisine girmişlerdir. Bu bağlamda Ortadoğu’nun 
önemli stratejik noktalarından birinde yer alan 
Yemen, bahsi geçen ülkeler açısından hedef haline 
gelmiştir.
  
Arap Baharıyla başlayan olayların ilerlemesiyle 
birlikte Suudi Arabistan önderliğinde körfez 
ülkeleri Yemen iç savaşına müdahil olmuş ve 
İran’la ilişkileri bulunan Şii Husi grubuna karşı 
harekat başlatmıştır. Topraklarındaki Şii nüfusun 
isyan etmesinden çekinen Suudi Arabistan, İran’ın 
ideolojisini varoluşsal bir tehdit olarak görmektedir 
(Gündoğan, 2011). BAE ise bölgedeki ticaret ve 
kargo güzergahlarını ve özellikle Kızıldeniz’e ve 
Batı Hint Okyanus’a açılan limanları kontrol etmek 
istemektedir.2 Ticaret güzergahlarının merkezinde 
yer alan Babü’l Mendeb Boğazı da BAE için ayrı 
bir öneme sahiptir. Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü 
elinde tutan İran, BAE için tehdit teşkil etmektedir. 
Küresel ticaret ağını genişletmek isteyen BAE 
Hürmüz Boğazı’nın karşısında bulunan Babü’l 
Mendeb Boğazı’nı ve Kızıldeniz üzerindeki deniz 
ticaret yollarını ele geçirerek İran tehdidini 
dengelemek istemektedir.3 Bununla birlikte 
ekonomik kaynaklarını petrol dışında başka 
faaliyetlere yönlendirmek isteyen BAE ticaret 
yollarına hakim olarak Çin ile de ticaret ilişkilerini 
genişletmek istemektedir. Ticaret yollarına hakim 
olmak için önemli limanları kontrol etmesi 
gerektiğini bilen BAE özellikle Kızıldeniz’e ve 
Hint Okyanusu’na bakan limanların geliştirilmesi 
için çalışmalar yapmaktadır.

1- Sahlol, M. (2020). Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen Stratejisi: 
Ayrılıkçı Gruplar Üzerinden Liman Şehirlerini Kontrol. Ortadoğu 
Araştırmaları Merkezi. 
https://orsam.org.tr//d_hbanaliz/birlesik-arap-emirliklerinin-yemen-str
atejisiayrilikci-gruplar-uzerinden-liman-sehirlerini-kontrol-.pdf
2- Domazeti, R. (2018, Aralık). Riyad anlaşması ve Suudi 
Arabistan’ın Yemen dersleri. Anadolu Ajansı. 
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/birlesik-arapemirlikleri-nin-
yemen-kaosundaki-rolu/1332159
3- Ardemagni, E. (19 Temmuz, 2018). The UAE’s 
Security-Economic Nexus in Yemen. Carnegie Endowment For 
International Peace.   

Husi-Salih güçlerinden arındırılan Yemen’in güney 
ve batı bölgelerinde kendi askeri varlığını devam 
ettiren BAE, aynı zamanda bu bölgelerde kendi 
insani yardım ve kalkınma projelerini 
yürütmektedir. Bu projeleri kendi tekelinde 
toplayan BAE, Yemen’de insani krizin yaşanmasına 
sebep olan önemli aktörlerdendir. Kendi projelerini 
faaliyete geçiren BAE, koalisyonun siyaseti dışında 
kendi siyasetinin olduğunu açıkça göstermiştir.  

BAE’nin İç Savaşa Etkisi ve Ticaret Yollarına 
Hakimiyeti 

Suudi Arabistan’ın öncülüğünde kurulan 
koalisyona müdahil olan BAE, ülkedeki çatışmayı 
önleyememesi gibi bir de Yemen hükümetini 
korumak adına bir adım atmamıştır.1 Babü’l 
Mendeb Boğazı ve Kızıldeniz’in kontrolünü eline 
geçirmek isteyen BAE, özellikle İran’ın bu bölgede 
kontrol sahibi olmaması için güney Yemen’deki 
bölücü grupları desteklediği bilinmektedir. Bununla 
birlikte bölgesel güç olmak ve ekonomik alanını 
genişletmek isteyen BAE Yemen iç savaşına bu 
amaçlarla müdahil olmuştur.  2015 yılında 
“Kararlılık Fırtınası Operasyonu” ile Husilere karşı 
mücadele de Suudi Arabistan’ın yanında olan BAE, 
her ne kadar koalisyonla hareket ediyor gibi 
görünse de koalisyon ve Yemen hükümeti ile 
koordinasyonu dışında farklı bir siyaset 
izlemektedir.1 Yemen’deki askeri varlığını 
sürdürerek kendi politikalarını uygulamaya koyan 
BAE her alanda Yemen’deki kontrolü ele geçirme 
gayretindedir.

Aden’deki Önemli Noktaların Kontrol Edilmesi 

 BAE kontrolündeki Güney Geçiş Konseyi (GGK) 
aracılığıyla Aden’deki havaalanları, limanlar ve 
Babü’l Mendeb Boğazı gibi ulaşım yollarının 
kontrolünü eline geçirmiştir. Ulaşım yollarına sahip 
olan BAE, limanlardaki çalışmaları engelleyerek 
Yemen ekonomisine önemli ölçüde zarar vermiştir.1  
2017 yılında Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, 
BAE’nin kontrolünde olan Güvenlik Kemeri 
Güçleri’nce kontrol altında tutulan Aden 
Havalimanı’nın kuşatılması emrini vermiştir. 
Cumhurbaşkanlığına bağlı koruma güçlerinin 
kuşatması başarılı olamamış ve geri çekilmek 
zorunda kalmışlardır.1 2019 yılının Haziran ayından 
itibaren askerlerinin Yemen’in batısından ve 
güneyinden çekileceğini duyuran BAE, bu 
bölgelerde terör örgütleriyle mücadelesine devam 
edeceğini duyurmuştur.4

4- Reuters Staff. (2019, Ekim). UAE withdraws its troops from 
Aden, hands control to Saudi Arabia. Reuters. 
https://www.reuters.com/article/uk-emirates-militaryyemen/uae-w
ithdraws-its-troops-from-aden-hands-control-to-saudi-arabia-idU
KKBN1X923K 
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Ancak BAE, her ne kadar çekileceğini duyursa da 
Aden’de ve diğer bölgelerde kontrolü kendisine 
bağlı milislere devretmiştir. Bu bağlamda bu 
bölgelerin kontrolü Yemen hükümetinde değil yine 
BAE’nin elinde kalmıştır.  
 
2019 yılında GGK askeri güçlerine karşı harekete 
geçen Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri 
kuşatmalarında başarılı olamamış ve Aden 
yolundaki savaşlarından geri çekilmek zorunda 
kalmıştır. Kasım 2019’da Suudi Arabistan 
öncülüğünde GGK ve Yemen yönetimi arasında 
Riyad anlaşması imzalanmıştır.5 Bu anlaşma 
doğrultusunda BAE’ye bağlı güçler kontrol ettikleri 
alanlardan ayrılacak ve Suudi Arabistan’da bulunan 
Yemen hükümeti Aden’e dönecekti. Ancak GGK 
tarafından anlaşmanın şartları uygulanmadı ve 
Riyad anlaşmasıyla barış sağlanamadı. Tüm 
bunlardan fayda sağlayan taraf Husi tarafı olmuştur. 
Suudi Arabistan BAE ile olan mücadelesi nedeniyle 
Husilerle olan savaşında zayıflık göstermiş ve 
bunun neticesinde kendisine alan açılan Husiler 
Suudi Arabistan topraklarını hedef almaya 
başlamıştır.

Sokotra Adası Üzerindeki BAE Etkisi 

BAE kontrolünde olan Sokotra adası konumu 
açısından stratejik olarak en önemli adalardan 
biridir. BAE 2015 yılında kasırga afeti nedeniyle 
büyük zarar gören adaya, yerel yönetimi hiçe 
sayarak, insani yardımda bulunmuştur. Zor 
durumda kalan insanlara yardım eden BAE, bir çok 
kamp kurmuş ve insanlara ulaşım konusunda ve 
maddi konularda yardımda bulunmuştur.6 Bu 
çalışmalarla ada halkının güvenini kazanmaya 
çalışan BAE, halk nezdinde iyi bir imaj oluşturarak 
kendi çıkarları için atacağı adımlara zemin 
hazırlamaktadır. BAE önemli ticaret ağlarına sahip 
olan adada askeri üs kurarak ticaret yollarına ve 
limanlara el koymuştur (Telci & Horoz, 2018). 
Adayı kendi ülkesindeki bir bölge gibi kullanan 
BAE, burada bir askeri birlik kurarak adayı kendi 
istekleri doğrultusunda değiştirmeye başlamış ve 
adanın izole edilmesini istediği bölgelerden ada 
halkını göç etmeleri için zorlamıştır.7 Adaya tüm 
giriş çıkışları elinde tutan BAE, adaya yaptığı bir 
çok yardım nedeniyle zarar etmemek adına Yemen 
hükümetinin bilgisi dışında bir çok yatırım 
yapmıştır.

5- Domazeti, R. (2018, Aralık). Riyad anlaşması ve Suudi 
Arabistan’ın Yemen dersleri. Anadolu Ajansı. 
https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/birlesik-arapemirlikleri-nin-
yemen-kaosundaki-rolu/1332159
6- ACLED.  (2019).  Yemen’s  Fractured  South:  
Socotra  and  Mahrah. 
https://acleddata.com/2019/05/31/yemens-fractured-south-socotra-
andmahrah/ 

Adada telekomünikasyon şirketi ve elektrik santrali 
kurma gibi yatırımları olan BAE, ayrıca gençlere 
burs yardımı, toplu nikah gibi sosyal yardımlarda 
bulunmuş; bunlarla birlikte ekonominin kalbine 
kendi para birimini yerleştirmiştir.8 BAE, ada 
sakinlerine bir çok ayrıcalık tanımıştır. Örneğin, 
Yemen Cumhuriyeti vatandaşları BAE’ye 
giremezken Sokotra adası sakinleri özel izinlerle 
ülkeye giriş yapabiliyor, hastalandıklarında 
ambulans uçaklarla BAE’deki hastanelere ücretsiz 
olarak götürülebiliyorlar.7 Adada turizm şirketi, 
petrol şirketi, balık işletme tesisi ve hava yolu 
şirketi kuran BAE adanın ekonomisini tamamen 
kontrolü altına almıştır.  

BAE’ye Bağlı Silahlı Kuvvetler 

Güney Geçiş Konseyi (GGK) Yemen’in güneyinde 
bağımsız bir devlet kurmak amacıyla bir araya 
gelen siyasi ve askeri figürlerden oluşan konsey 
2017 yılında kurulmuştur. Kuzey ve Güney 
arasında yaşanan savaş sonrasında güney Yemen’de 
bağımsızlık isteyen gruplar mevcuttu. 2014 
yılındaki Husi-Salih güçleri ve koalisyon arasındaki 
çatışmalar sonrası güney Yemen’in ayrılmasını 
isteyen gruplar BAE’nin kurduğu GGK’nın da 
desteklemesiyle gün yüzüne çıkmışlardır. 2018 
yılında Hadi hükümetini tehdit eden GGK 
isteklerinin yerine getirilmemesi sonrasında 
hükümet güçleriyle çatışmaya girmiştir. Yemen 
hükümeti GGK’yı Husiler gibi terör örgütü olarak 
ilan etmiştir. BM’nin tepkilerine rağmen 
faaliyetlerini durdurmayan GGK, Hadi yönetiminin 
istifa etmesi gerektiğini savunmuş ve Yemen’deki 
planlarını uygulamaya devam etmiştir.  Suudi 
Arabistan aracılığından 5 Kasım 2019 tarihinde 
GGK ve Yemen hükümeti arasında yapılan 
anlaşmada 30 gün içinde ortak hükümet kurulması 
ve Yemen’in güneyindeki tüm silahlı kuvvetlerin 
Yemen hükümetine bağlanmasına karar verilmiştir.8

Ancak aradan uzun bir süre geçmesine rağmen 
anlaşma maddelerine uyulmamıştır.

7-  McKernan B. & Towers L. (2018, Mayıs). Socotra island: The 
Unesco-protected 'Jewel of Arabia' vanishing amid Yemen’s civil 
war. Independent. 
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/socotra-is
landyemen-civil-war-uae-military-base-unesco-protected-indian-o
ceana8331946.html
8- Sahlol, M. (2020). Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen 
Stratejisi: Ayrılıkçı Gruplar Üzerinden Liman Şehirlerini Kontrol. 
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi. 
https://orsam.org.tr//d_hbanaliz/birlesik-arap-emirliklerinin-yeme
n-stratejisiayrilikci-gruplar-uzerinden-liman-sehirlerini-kontrol-.p
df 

- 2 -



Daha sonra Yemen’in güneyinde özerkliğini ilan 
etmiş olan GGK, yaşanan çatışmalar ardından 
Riyad anlaşmasını hayata geçirebilmek adına 
özerklik iddiasından vazgeçtiğini açıklamıştır.9  
Güvenlik Kemeri Kuvvetleri  Birliğindeki asker 
sayısının 15.000’e kadar çıktığı Güvenlik Kemeri 
Kuvvetleri 2016 yılında kurulmuştur.10 Güvenlik 
Kemeri Kuvvetleri Aden’in kurtarılması sonrasında 
GGK’nın askeri kolu ve saha siyasetini yürüten 
birlik olarak kurulmuştur ve normal şartlarda 
Yemen hükümetine bağlı olmak zorundadır.  
BAE’nin DAEŞ ve AYEK örgütlerine karşı 
olduğunu belirtmesine rağmen AYEK üyesi olan 
kişilerin Güvenlik Kemeri Kuvvetlerine katıldığı 
bilinmektedir. Aden’de büyük bir istikrarsızlığa yol 
açan BAE, Güvenlik Kemeri Kuvvetleri eliyle bir 
çok kişiyi sınır dışı etmiş ve aynı zamanda önemli 
bir çok kişiye suikast girişiminde bulunulmuştur. 
Suikaste uğrayan kişiler özellikle Yemen 
hükümetine bağlı olan kişilerdi. Cumhurbaşkanı 
Hadi yönetiminin Aden’i kurtarmasından sonra 
yaptığı ilk raporda 2015 – 2018 yılları arasında 
toplamda 103 suikast gerçekleştiği ortaya çıkmıştır 
(Geldi, 2019). Suikaste uğrayan kişiler polis, asker, 
hakim, savcı, havaalanı çalışanı, direniş lideri, vaiz 
ve cami imamı gibi farklı konumlarda olan 
insanlardır.10  

Yemen İç Savaşı Sebebiyle Yaşanan İnsani Kriz
 
 2015 yılında koalisyon güçlerince başlatılan büyük 
savaştan bu yana Yemen’de büyük bir kıyım 
gerçekleşmiştir. Ortadoğu’nun en yoksul 
ülkelerinden biri olan Yemen’de yaşanan kıtlık ve 
savaşın yıkımı nedeniyle halk yardıma muhtaçtır. 
10 milyon insanın kıtlıkla mücadele ettiği ve 24 
milyondan fazla insanın yardıma muhtaç olduğu 
Yemen’deki sağlık durumu 2018 yılında kolera 
salgınıyla daha kötü bir hal almıştır (UN, 2019). 
Yüz binlerce kişinin komşu ülkelere göç etmek 
zorunda kaldığı Yemen’de, 2 milyondan fazla kişi 
ise ülke içinde farklı şehirlere göç etmek zorunda 
kalmıştır (DW, 2018). 2018 yılına kadar ülkede on 
binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirten 
BM yetkilileri, 2015 yılından sonra yapılan hava 
saldırılarının yüzde 30’undan fazlasının sivillere 
karşı yapıldığını belirtmiştir (DW, 2018).

9- Topçu, G. (2020, Temmuz). Suudi Arabistan'dan Riyad 
Anlaşması'nı Hayata Geçirecek Yeni Öneri. Anadolu Ajansı. 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suudiarabistandan-riyad-anlasmasi
ni-hayata-gecirecek-yeni-oneri/1925625
10- Sahlol, M. (2020). Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen 
Stratejisi: Ayrılıkçı Gruplar Üzerinden Liman Şehirlerini Kontrol. 
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi. 
https://orsam.org.tr//d_hbanaliz/birlesik-arap-emirliklerinin-yeme
n-stratejisiayrilikci-gruplar-uzerinden-liman-sehirlerini-kontrol-.p
df
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2018 yılında başlayan kolera salgını nedeniyle 
ülkede yarım milyondan fazla insan koleraya 
yakalanmış ve binlerce kişi salgın nedeniyle 
hayatını kaybetmiştir. Kıtlıkla mücadelede yetersiz 
kalan yardım kuruluşları, BAE gibi ülkelerin 
yardımları kendi tekellerine almaları ve kıtlığın 
önüne geçilmez bir şekilde büyümesi sebebiyle 
uyarıda bulunmaktadır. Suudi Arabistan ve BAE 
sebep oldukları yıkımı kamuoyu nezdinde aklama 
adına BM’ye yardım etmekte ve ülke içindeki 
yardım faaliyetlerinin büyük bir kısmını ellerinde 
bulundurmaktadır. BAE yaptığı yardımları 
bölgedeki siyasetinin üstünü örtmek için yapmakla 
beraber halkı kendisine muhtaç bırakarak 
bulunduğu bölgelerde kendisine karşı 
ayaklanmaların önüne geçmektedir. Savaş 
nedeniyle insanların işinden olduğu bölgede, silahlı 
güçlere sahip olan aktörler kendilerine yakın olan 
insanlara yönetimi verdikleri için yaşanan kriz daha 
da büyümektedir.  

Sonuç 
Arap Baharı olayları sonrası Yemen’deki iç 
huzursuzluğun protestolar şeklinde patlak 
vermesiyle başlayan Yemen krizi, 2015 yılında 
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 
müdahalesiyle iç savaşa dönüşmüştür.  BAE’nin 
Yemen içerisindeki grupların istekleri ve 
koalisyonun talepleri dışında özel bir politikası 
olduğu görülmekte ve bu doğrultuda ülkenin farklı 
bölgelerinde her bölgeye özel bir askeri birlik 
kurduğu gözlenmektedir. Yemen hükümetinin 
gücünü arttırmak için koalisyona girmiş olması 
gereken BAE zamanla böyle bir amacı olmadığını 
göstermiş ve Yemen hükümeti aleyhine çalışmalar 
yaptığı görülmüştür.  

BAE, Babü’l Mendeb Boğazı’na ve Kızıldeniz 
üzerindeki limanlara hakim olmuştur.  Ekonomik 
gücünü ve bölgesel hakimiyetini arttıran BAE, 
2019 yılında Yemen’den çekileceğini duyursa da 
kendisine bağlı askeri grupların kontrolünü Yemen 
dışından sürdürmektedir. Yemen hükümetine karşı 
kurulan Güney Geçiş Konseyi’ni de kontrol eden 
BAE bu sayede faaliyetlerini sürdürmüş ve bu 
konseye bağlı olan Güvenlik Kemeri Kuvvetleri ile 
hakimiyetini güçlendirmiştir. İç kriz ile başlayan ve 
dış güçlerin kıskacında savaşa dönüşen Yemen krizi 
ile halk zor durumlarla karşılaşmış; yüz binlerce 
insan hayatını kaybetmiştir.

11- Geldi, M. (2019, Ocak). Aden'de Son 3 Yılda 103 Suikast 
Düzenlendi. Anadolu Ajansı.  
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/adende-son-3-yilda-103-suikast-du
zenlendi/1375796 
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