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İran'ın Yemen'deki projesinin başarıya ulaşmasını sağlayan ve 
Husilerin ön planda olduğu bu projeye katkı sunan üç temel 
faktör var. Bunlar: 

• Al-Mutawakkil'in, kraliyet mirasının derin köklerine uzanan 

ve siyasi olarak Haşimi olarak bilinen ve akide olarak Jarudi 

olarak tanınan, yönetimi ilahi bir görevlendirme olarak kabul 

eden bir anlayıştır. Bu yönetim anlayışı ve akide Husilerin 

beşinci tabur olarak, Yemen’in  başkenti Sana’yı işgaline 

zemin hazırladı. Bunu büyük bir sabırsızlıkla ve büyük bir 

hevesle Husilerin Sana’yı  ele geçirmesi ve yönetimi ele 

geçirmesini bekleyen birçok devlet adamı teknokratını 

sağlamaya katkıda bulundu.

• Yemen’in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in feci 

hesapları ve iktidarı devralma hırsının sonucu olarak,  

barışçıl Şubat 2011 Gençlik Devriminin ardından siyasi 

muhaliflerinden intikam almak için dizginlenemez arzusu 

oluştu. Bu arzunun yerel ve uluslararası kamuoyunda 

görmezden gelinmesi, dar ve tehlikeli hesapların yapılması 

gibi bir dizi gelişme Husilerin Yemen’de  meşru hükümete 

karşı darbe yapmasına imkan hazırladı.

• İran’ın Yemen’de stratejik ve uzun vadeli olarak ortaya 

koyduğu program, İran’ın dördüncü Arap başkentini 

devirme ve onu İran’ın kontrolü altına alınması başarısıyla 

sonuçlandı. 

Aşağıda, birinci ve ikinci faktör birçok araştırmacı ve 
yazar tarafından büyük ilgi ve tartışma konusu olduğu göz 
önüne alındığında, üçüncü faktörü biraz ayrıntılı olarak 
inceleyeceğiz.
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İran Yemen halkıyla savaşıyor

İran bugün Yemen halkıyla  Yemen’in kendi insanı ve  parasıyla  
savaşıyor. Burada etkin güç olarak Yemen’deki Husi milislerini 
kullanıyor. Bunların da ikisi Yemen halkına ait olduğu için  
savaşın uzaması durumunda İran’ın her hangi bir kaybı yok. 
Bir istisna İran’ın, Arap ülkelerindeki yayılmacı emellerini ve 
savaş programını yatırımlarını ifşa etmek ve itibarını sarsmak 
dışında bir kaybı bulunmuyor.
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 Yemen’deki ölüm endüstrisi, 

Humeyni devriminin İran Şahı 

üzerindeki zaferinden ve 

Velayet el-Fakih devletinin 

kurulmasından birkaç yıl 

sonra daha etkili bir şekilde 

devam etti (Humeyni 

1 Şubat 1979’da İran’a 

döndü).  Kimi raporlarda 

20’inci yüz yılda  80’lerin 

başında bazı raporlarda ise 

70’lerin ortasında, İran Şahı 

Muhammed Rıza Pehlevi 

döneminde Bedreddin el-

Husi ile İran’ın Kum Havzaları 

arasında işbirliği sürecinin  

başladığına işaret ediyor. 

Devrimin İran sınırları dışına 

ihracı amacıyla Yemen 

düzeyinde İran  iki ana 

eksene odaklandı. İlk eksen 

Askeri alanı oluşturuyor. 

Burada gençlerin gerilla 

savaşında eğitilmesi yoluyla, 

silah üretimi, mayınlar, 

patlayıcılar ve bubi tuzakları 

(karada, denizde ve havada 

her türlü) ve yollar, koridorlar, 

deniz ve kara yollarından 

silah kaçakçılığının yanı 

sıra gençlerin güvenlik ve 

istihbarat alanında eğitimini 

kapsıyor. Bu görevi öldürülen 

Kasım Süleymani’nin 

başında olduğu İran Devrim 

Muhafızlarının bünyesindeki 

Kudüs Gücü Komutanı 

Hasan İrlo görevlendirildi. 

Lübnan’daki Hizbullah 

Örgütü’nden Ebu Mustafa ile 

Irak’tan Haşdi Şabi’ye bağlı 

Bedir Kolordusu ise  destek 

veriyor.
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• Diğer eksen ise, mezhepçi 

ve akideyi merkez alıyor. 

Söz konusu akide yalan 

üzerine kurulu Fakih 

velayetinin kendi ilahi 

bir görevlendirme ile 

yönetme hakkına sahip 

olduğuna dayalı ideolojik 

oluşuma odaklanmıştır. 

İran’ın Kum kentindeki 

Velayeti Fakih bu projeyi 

hayata geçirmek için, 

Yemen’in Sada, Sana, 

Amran, Hacca, Dhamar, 

Al Mahvit ile az da olsa 

Taiz, İbb, Hudeyde, El 

Beyda’dan binlerce genç 

İran, Irak, Lübnan ve 

Suriye’de eğitiliyor.

Ayrıca Velayeti Fakih 

devletinin meşru hükümetin 

kontrolündeki birçok 

ilde uyuyan hücreler 

oluşturmakta başarılı oldu. 

Yemen’deki bu İran savaş 

projesini uygulamak için 

cömertçe davrandığı ve on 

milyarlarca dolar harcadığı 

İran parasının miktarını hayal 

etmek mümkün. 

• Fakir, çaresiz ve elinden 

bir şey gelmeyen İran 

halkının geçiminden 

kesilerek, İran’ın Yemen’e 

müdahalesi dün olan 

bir  durum değil, tam 

40 yıldır devam ediyor. 

Bu yeni bir durum değil, 

Husilerin 6 yıldır Yemen 

ordusuna karşı Haziran 

2004’ten Eylül 2014’e 

kadar sürdürdüğü önceki 

altı savaşla da başlamadı. 

İran’ın Yemen’deki tüm 

yatırımları ölüm, yıkım 

ve Yemen toplumunun 

parçalanmasına yapılan 

yatırımlardır.
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Tarih için ve nesillerin unutmaması için

2012-2014 döneminde Yemen halkının çoğunlu-

ğunu temsil eden meşru hükümete karşı, Eylül 

2014 arifesinde düzenlenen Husi milis darbesi, 

gerçekleşti. Bu darbe, İran›ın Yemen’e yönelik 

ölüm ve yıkım getiren aşırı güç programının açık 

bir ilanı oldu. 
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Husi projesini ve İran’ın Ye-
men’deki planlarını, yansıyan 
yönleri ile  İran’ın, Araplar ve 
Müslümanlar ile tarihi hesap-
laşmaların yapılması bunu 
da İslami İran kisvesi altın-
da eski Pers hırslarının Arap 
dünyasında büyümesi de da-
hil olmak üzere, belirgin te-
zahürleriyle anlayabiliriz. 

Arap bölgesinde ve özellikle 
Yemen’in karasuları ve Bab 
el-Mendeb’de olmak üzere 
İran’ın bu amaçlarına hizmet 
eden iki faktör var. Bunlardan 
ilki,  Husilerin, İranlıları emel-
lerini gerçekleştirmesi için 
Yemen’de  bir vekalet savaşı 
patlatma konusunda İran için 
yerel araçlar olma konusun-
daki eşsiz istekleri. Herkesin 
de bildiği  Husiler tarafından, 
aslen cahilleri ve sıradan in-
sanları yanıltmak, gençlerin 
ve çocukların beyinlerini yı-
kamak için attıkları sloganlar. 

İkincisi ise Humeyni’nin ölü-
münden önceki vasiyetidir. 
Humeyni vasiyetinde Mekke 
ve Medine’nin işgal edilmesi, 
bu iki mübarek şehrin kutsi-
yetinin ortadan kaldırılması, 

Müslümanların kalplerindeki 
kutsiyetinin silinmesi ve bu 
kutsallığın simgesinin,  kut-
sal türbeler ile Necef-i Eşref 
dedikleri,  Şiilerin İmam Ali 
bin Ebi Talib’in (R.A) türbesi 
olduğunu iddia ettikleri Hay-
dari avlusu (Bağdat’tan 170  
kilometre uzaklıkta),  Necef-i 
Eşref, Irak’ın büyük şairi Mu-
hammed Mehdi El-Cevahi-
ri’nin memleketi. Aynı şekilde 
Kerbela (Bağdat’tan yaklaşık 
yüz kilometre uzaklıkta) Şii-
lerin, Resulullah’ın torununun 
Hz. Hüseyin ibni Ali’nin ve 
kuzeni el-Fadl  İbnü’l-Abbas 
(RA)-Allah hepsinden razı 
olsun türbesinin olduğunu 
iddia ettikleri yerlere veril-
mesi. Bu vasiyet, mukaddes 
bir fetva ve ve uyulması ge-
reken kesin bir emir haline 
geldi.

Bahsi geçen bu fetva artık 
bir sır değil, Husilerin gece 
gündüz yüksek sesle söyle-
diği bir slogan haline geldi.
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Husiler barışın değil savaşın, yaşamın değil ölü-
mün yakıtı

Bugün Husilerin ellerinde savaş ve ölüm üretmekten baş-

ka bir şeyleri yok. Uzun savaşlar vermeye hazırlandılar. Ye-

men'de ve komşu ülkelerdeki projelerine direnen herkese 

karşı İran’ın bölgede ve Arap ülkelerinde yayılmacı emel-

lerini gerçekleştirmek için ödedikleri muazzam insan ve 

maddi bedele aldırmadan  vekalet savaşları veriyorlar. 
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(Yalnızca Marib ve El Cevf cephelerinde binlerce Husi mi-
lis aylar içinde öldürüldü).

Bu hırslara direnen karşı tarafın ödediği bedelin yanı sıra, 

Yemen halkının, Husiler ve onların arkasındaki bölgedeki 

İranlılar tarafından ateşlenen savaş belasıyla acılar, kayıp-

lar, kurbanlar ve ıstırapları artırdı.. Yemen›de güzel olan her 

şeye son vermiş, tüm egemen unsurlarıyla Yemen devletini 

hedef almış ve fiili otorite dedikleri çarpık bir oluşum kur-

muş, İran›dan ithal edilen geri ve saçma bir yapıdan baş-

ka bir şey değildi. Bölgedeki absürt savaşlarını ve ellerine 

düşen tüm imkanları, araçları ve kaynakları  savaş çabası 

olarak adlandırdıkları şey için kullandılar:

• Devletin kaynaklarını ve kamu parasından elde edilen 

gelirlerin tüm imkanlarını ele geçirdiler.

• Projelerine muhalif olarak nitelendirdikleri kişilerin sa-

hip oldukları para, gayrimenkul, taşınır ve taşınmaz 

sermaye de dahil olmak üzere şirketlerden, bankalar-

dan, üniversitelerden, vakıflardan, hayır kurumlarından 

ve diğerlerinden çok sayıda özel sektör fonunu hiçbir 

gerekçe göstermeden ve hiçbir yasal dayanak sunma-

dan el koydular.

• Yemen’in tamamında kalkınma ve yapılaşma sürecini 

durdurdular ve burada güvenlik ve istikrarı bozdular. 

Milyonlarca kişini baskı ve saldırganlıklarından kaça-

rak yerinden edilmelerine neden oldular. Halk onların 

milislerinin ulaşamadıkları vilayetlere dağıldılar. Ancak 
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halkın sığındığı bölgeleri hedef almaktan sakınmadılar.

• Eğitimi tüm temel düzeylerinde, hatta üniversite dü-

zeyinde tahrif ettiler. Çocukların, gençlerin zihinlerini 

bozdular. onları mevcut ve gelecekteki saçma savaş-

ların yakıtı olmaya ittiler. Binlerce genç ve çocuğun 

ölmesine, yaralanmasına ve esir düşmesine neden ol-

dular. 

• Allah’ın evleri olan camileri ve birçok mescidi kapatıp 

gat çiğneme, dinlenme ve dans etme yeri olarak kul-

landılar. Birçok  Kur›an-ı Kerim hafızlık merkezini ha-

vaya uçurdular. Çok sayıda imam ve hafızı gizli hapis-

hanelerine koydular. Birçoğu işkence görmüş, birçoğu 

işkence altında şehit düşmüş, sakat kalmış veya aklını 

yitirmiş.

• Evlerin kutsallığını, kadın, çocuk, yaşlı ve hasta ailelerini 

korkutarak çiğnediler. Birçoğuna dayak ve hakaretlerle 

saldırdılar.  Yemen halkının âdetlerinin kabul etmediği, 

inkar ettiği, hor gördüğü davranışları sergilediler.

• Kadınların namusunu çiğnediler, gizli hapishaneler aç-

tılar, birçok kadın her türlü saldırıya uğradı.

• Kötülükleri ve saldırganlıkları karaya, denize ve hava-

ya ulaştı. Karada çatışma ve savaş alanlarına bir buçuk 

milyondan fazla mayın yerleştirdiler. Ta ki Yemen II. 

Dünya Savaşı›ndan sonra en büyük mayınlı bölge ha-

line gelene kadar. Bu mayınlar binlerce masum erkek, 

kadın ve çocuğun hayatına mal oldu. Binlerce kişi ise 
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bu mayanlar sebebiyle kalıcı sakatlığı oldu.

• Denizde, kıyılarımız ve karasularımızdaki denizcilik ha-

reketini hedef alan ve hatta komşu ülkelerin limanları-

na ulaşan bubi tuzaklı birçok bot gönderdiler ve deniz 

mayınları yerleştirdiler.

Havadan, Taiz, Marib ve diğer şehirlere yerinden edilen-

lerin kamplarına ev sahipliği yapan birçok bölgeye bubi 

tuzaklı drone  gönderdiler. Ayrıca İranlılar tarafından geliş-

tirilen ve kendilerinin çeşitli isimler taktıkları balistik füze-

lerle Taiz, Aden, Marib, Cevf ve birçok kenti hedef aldılar. 

Bu füzelerin birçoğu Suudi Arabistan’ın şehirlerine kadar 

ulaştı. 

• Hudeyde limanı ve Sana hava limanındaki kuşatmanın 

kaldırılmasını talep ediyorlar. Aslında ne liman ne de 

hava limanı kapalı. Temel ihtiyaç maddeleri ile petrol 

ürünleri BM gözetiminde Hudeyde Limanı’na ulaşıyor. 

Sana Havalimanı, Birleşmiş Milletler kuruluşlarından ve 

diğerlerinden Aden Havalimanına kıyasla daha fazla 

uçuş alıyor. Ancak bu taleplerin asıl amacı, Yemen’deki 

savaş makinesin beslemek için İran’dan kaçak yollarla 

getirilen askeri malzemelerin, silahların, petrol türev-

lerinin deniz ve hava limanlarına kapıyı sonuna kadar 

açmaktır. 

12

Husiler Yaşam Değil, Ölüm Projesidir
Barış için değil, savaş için program



• Barış güvercini göründüklerinde bile ateşkes talebin-

de kanlı çatışmalara hazırlık ve yüzbinlerce Yemenlinin 

hayatını kaybettiği çatışmalara hazırlanmak için din-

lenmeyi kastediyorlar. Birçok anlaşmanın mürekkebi 

dahi kurumadan çiğnendi. İsveç›in anlaşması bize çok 

uzak değil.

• Aslında Husilerin, Eylül 2014›te meşru hükümete karşı 

yaptıkları kader darbesinin arifesinde bugünkü savaş-

larının yakıtını oluşturan gençlerin Husi olmaması acı 

bir ironi.

 Aksine, bugün bu gençler Yemen halkının vücudundan 

koparılmıştır. Husi savaşlarını besleyen para, Husilerin 

kamu para kaynaklarından ve özel sektör fonlarından hak-

sız yere el koyarak ele geçirdiği Yemen halkının parasıdır. 

Bugün Husilerin savaş için ihtiyaçları olan para, onlara ak-

tarılanların yanı sıra fakirden zengine dönüşen liderlerinin 

ve amirlerinin, emlak sahiplerinin ve dev şirketlerin ceple-

rine girecek. Ayrıca yurt dışındaki hesaplarına akacak. 
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Barışa Giden Yol Haritası

Yemen halkının bugün, her zamankinden daha faz-

la, acilen  (Barışa evet, savaşa hayır, yaşama evet, 

ölüme hayır) sloganını yüksek sesle dillendirmesi 

gerekir. Ayrıca Barış ve  hayat kurma maliyetinin 

savaşın devam etmesinden ve öldürmenin maliye-

tinden çok daha düşük. Denklem çok basit, Husi-

ler bunu anlasaydı ve iradesini kendi lehine özgür-

leştirebilseydi Yemen halkı savaşın biteceğini iddia 

ederdi ve gereksinimleri şöyle olurdu:
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• İran'ı Yemen'deki emellerini gerçekleştirmeyi bırakma-

ya ikna etmek. Çünkü Yemen’in işgalciler için bir mezar-

lık olduğu -tarih ve coğrafya gerçekleri ispatlıyor-  İran 

genişleme ve kontrol altına alma hedeflerine ulaşmak 

için yerel ajanlarına güvenmeye devam etse bile, bu 

sadece Yemen halkının kalbindeki nefreti ve nihayetin-

de kaybetmelerini sağlayacaktır. Çünkü ne İran ne bir 

aile, ne bir azınlık ne de herhangi bir parti, Yemenlilerin 

iradesine karşı Yemen’i tek başına yönetemez. Savaşın 

uzaması, maliyetini artıracak ve bu da Yemen toprakla-

rına daha fazla kan döküleceği anlamına geliyor.

• İran’ın  ve Husilerin barışa olan susuzluğunu gidermek 

için Yemenlilerin kanını ne kadar içmesi gerekiyor!?

• Halklar affedebilir ama unutmazlar ve insanlığa karşı 

suçların zaman aşımı yoktur.

• Gelecekteki herhangi bir anlaşmanın, meşru hükümetin 

talep ettiği üç referansın genel çerçevesinden, bölge-

sel ve uluslararası onay ile ve meşru otorite tarafından 

uygulanabilecek ve kabul edilebilecek yaklaşımların 

genel çerçevesinden ayrılmadığının kabul edilmesi zo-

runludur.

• Husilerin kendilerini savaş seçeneğinden vazgeçmeye 

ikna etmesi – ve bu onların tek seçeneği olmaya devam 

ediyor – Yemenli kardeşleri arasında eşit bir şekilde ba-

rış içinde bir arada yaşamaya davet edilmeli.

•  Yemen’deki meşru otoriteye yönelik  darbesi sonu-
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cunda ortaya çıkan her şeyin, özellikle askeri, güvenlik, 

eğitim ve diğer kurumlar olmak üzere  yürütme, yasa-

ma ve yargı organları ile tüm devlet sistemi kaldırılmalı 

ve ülkedeki durumun Eylül 2014’teki darbeleri öncesi 

haline dönmesi.

• Bölgesel ve uluslararası denetim ve garantilerle siyasi 

çözümler üzerinde anlaşmak. Yemen’i geçiş dönemine 

sokmak. Bu geçiş döneminde adaletle ilgili tüm konu-

ları çözmek. Zarar görenlerin zararlarını tazmin etmek.

• Pek çok halk, yerel, bölgesel ve uluslararası savaş ağa-

larının kaprisleri, arzuları ve hırsları nedeniyle savaş-

lardan büyük acılar çekmiş ve yüzbinlerce kurban ver-

miştir.
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Fakat

en sonunda, o hırslar ve bu güçler git-
ti. Bu halkların aklı başındaki insanları 
kendilerine geldiğinde ve iradeleri barış 
lehine özgürleştiğinde ise geriye bu 
halklar kaldı. Bu durum Yemen’de neden 
gerçekleşmesin? 




