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S uudi Arabistan 2015 yılının
mart ayında başlattığı Ka-
rarlılık Operasyonu hare-

kâtından beri Yemen’deki değişen
güç dengelerini lehine çevirmeye
çalışmaktadır. Buna rağmen, Suudi
Arabistan Yemen’de hedeflediği
projeleri hayata geçirememiştir.
Bununla birlikte Yemen’in de facto
olarak en az ikiye bölünmüş olması
Suudi Arabistan’ı Yemen’in gele-
ceğine dair senaryolarda ikinci
plana atmaktadır. Bu anlamda
Suudi Arabistan’ın Yemen siyaseti
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Her
ne kadar Suudi Arabistanlı yetkililer
bu durumu kabul etmeseler de
Riyad’ın askeri ve siyasi olarak ye-
tersiz olduğu Yemen sahasında
net şekilde gözlemlenmiştir. Bu
noktada araştırılması gereken me-
selelerin başında Suudi Arabis-
tan’ın Yemen müdahalesinin ge-
rekçeleri, savaşın Suudi Arabistan’a
kaybettirdikleri ve kazandırdıkları,
başarısızlığın arka planındaki ge-
rekçeler gibi sorular gelmektedir. 

Savaşın Rasyonalitesi

2010 yılında Tunus ile başlayıp
Ortadoğu ülkelerinin birçoğunda
devam eden halk ayaklanmaları
dalgası Yemen’e de sıçramıştır. Ül-
kedeki barışçıl gösteriler sonrası
demokratik bir siyasal geçiş süreci
başlamış, bölgesel ve küresel ak-
törler bu bağlamda bir politika iz-
lemeye çalışmıştır. Bu minvalde
Riyad yönetimi ilk etapta Ali Ab-
dullah Salih’in iktidarını korumayı
ve Körfez İş birliği Konseyi’nin
(KİK) öncülüğünde belirlenen yol
haritası ile kontrollü geçiş hedef-
lemiştir. Fakat Şii Zeydi geleneğine
sahip Husilerin 2014’te başkent
Sana’yı ele geçirmesi başta Suudi
Arabistan olmak üzere birçok Kör-

fez monarşisini harekete geçir-
miştir. Bu bağlamda 26 Mart 2015
tarihinde Suudi Arabistan öncü-
lüğündeki koalisyon Yemen’de is-
tikrarın yeniden tesisi ve tehdit-
lerin ortadan kaldırılması amacıyla
Yemen’e askeri müdahalede bu-
lunmuştur. “Arap Yarımadası el-
Kaidesi” gibi tehdit unsurlarının
yanında Riyad’ı harekete geçiren
asıl unsur Husilerdir. Husilerin
İran ile yakın ilişkilere sahip olması
Suudi Arabistan’ı harekete geçir-
miştir. Bu durum Suudileri Husiler
üzerinden Yemen’de vekalet savaşı
yürüterek nüfuz artıran İran’ı sı-
nırlandırmayı amaçlayan askeri
müdahaleye yöneltmiştir. Dolayı-
sıyla savaş İran-Suudi Arabistan
rekabetinin bir yansıması olarak
rasyonalize edilmektedir. Fakat
Suudi Arabistan’ın başta 1962 Ye-
men İç Savaşı olmak üzere bütün
tarihi tecrübeleri askeri olarak ba-
şarısız bir strateji izlendiğini gös-
termektedir. Bu anlamda Yemen’de
savaşın başlatılması ve halen sür-
dürülmesi Suudi Arabistan için
rasyonel olmayan bir opsiyon ola-
rak değerlendirilmelidir.

Gerek vekalet savaşlarına
gerekse Yemen gibi doğrudan
müdahalelere yönelik
harcanan meblağlar Suudi
Arabistan ekonomisinin dar
boğaza girmesine neden
olmaktadır. Örneğin 2015’ten
beri sürdürülen Yemen
savaşının Suudi Arabistan’a
oluşturduğu fatura yaklaşık 2
trilyon dolardır.

Başarısızlığın Muhasebesi 

Suudi Arabistan’ın Yemen’e askeri
müdahale başlatmasının birçok
açıdan muhasebe edilmesi gerek-
mektedir. Bu anlamda ilk olarak
ekonomik açıdan bakmak yerinde
olacaktır. Büyük oranda petrol ih-
racatına bağımlı olan Suudi Ara-
bistan ekonomisinin son yıllarda
daraldığı ve açık verdiği bilinmek-
tedir. Örneğin Suudi Arabistan
bütçesi 2017 yılında 97 milyar
dolar açık vermiştir. Bu anlamda
Veliaht Prens Muhammed bin Sel-
man’ın (MbS) öncülüğünde eko-
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nomiyi yeniden yapılandırmak
adına çeşitli stratejileri içeren 2030
vizyonu uygulamaya konmuştur.
Fakat mezkûr vizyonda birçok ted-

bir bulunsa da ekonomik açıdan
oldukça önemli miktarların har-
candığı savaş stratejilerini yeniden
gözden geçirme adına herhangi

bir kalem bulunmamaktadır. Gerek
vekalet savaşlarına gerekse Yemen
gibi doğrudan müdahalelere yö-
nelik harcanan meblağlar Suudi
Arabistan ekonomisinin dar boğaza
girmesine neden olmaktadır. Ör-
neğin 2015’ten beri sürdürülen
Yemen savaşının Suudi Arabistan’a
oluşturduğu fatura yaklaşık 2 tril-
yon dolardır. Dolayısıyla Riyad yö-
netimi Yemen’de savaşın ekono-
misini sağlıklı muhasebe edeme-
miştir. Öte yandan savaşın askeri
olarak değerlendirilmesinde de ha-
talar ve riskler göz ardı edilmiştir.
Nitekim yıpratma savaşına dönü-
şen bu askeri müdahale boyunca
Suudi Arabistan birçok askeri kayıp
yaşamıştır. Bu anlamda muhtelif
kaynaklarda farklı bilgiler bulunsa
da savaşın başında bu yana 1000
üzerinde Suudi Arabistan askerinin
öldürüldüğü yerel kaynaklar tara-
fından bildirilmektedir. 

Öte yandan askeri harcamalar ska-
lasında ilk üçte yer almasına rağ-
men Suudi Arabistan askeri ye-
terlilik ve verim açısında oldukça
zayıftır. Bu gerçeği göz ardı eden
Riyad yönetimi, MbS’nin kişisel
ihtirasları doğrultusunda Yemen’de
içinden çıkılamaz bir savaşa doğru
sürüklenmiştir. 

Stratejik
Hesaplamalardaki
Yanlışlar

Suudi Arabistan’ın Yemen müda-
halesindeki başarısızlığının bir di-
ğer boyutu küresel ve bölgesel
“müttefiklerin” stratejileridir. Bu
anlamda özellikle ABD, Suudi Ara-
bistan’ı Yemen’de yalnız bırakmış-
tır. Gerek ABD Kongresi gerekse
Demokrat Parti mensubu isimlerin
Donald Trump dönemi dahil Suudi
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Arabistan’ın Yemen müdahalesini
sorgulaması ve insan hakları ih-
lallerini dile getirmesi Suudi Ara-
bistan’ın işini zorlaştırmıştır.
Benzer şekilde Mısır da Yemen
müdahalesinde Suudi Arabis-
tan’a istediği doğrultuda askeri
destek sağlamamıştır. Suudi
Arabistan’ın Yemen’deki ba-
şarısızlığını derinleştiren
asıl nokta ise Birleşik Arap
Emirlikleri’nden (BAE) gel-

miştir. BAE’nin Yemen’in güne-
yindeki ayrılıkçı hareketleri des-
teklemesi Yemen’in toprak bütün-
lüğünü savunan Suudi Arabistan
için tam bir şok etkisi yaratmıştır.
Bu anlamda her ne kadar sorunsuz
birer müttefik gibi görünseler de
Suudi Arabistan ve BAE’nin böl-
gesel güç mücadelesi içerisinde ol-
duğu söylenebilir. Bu anlamda
ağustos ayının sonlarına doğru
Aden’de artan çatışmalar iki aktör
arasındaki anlaşmazlıkları ortaya
çıkarmış ve gittikçe derinleştiğini
göstermiştir. 

Suudi Arabistan’ın Yemen’deki ba-
şarısızlığının arkasında yatan bir
diğer sebep Riyad yönetiminin Ye-
men’in iç yapısına dair algılarındaki
yanılma ve buna yönelik izlenen
stratejilerdir. Bu anlamda Suudi
Arabistan operasyonun kısa sürede
başarıyla sonuçlanacağı üzerine
bir planlama yapmıştır. Ayrıca Ye-
men’deki dışlayıcı sistemin anarşi
ve güvensizlik gibi kronik prob-
lemleri yaklaşık 60 yıldır üretiyor
olması da gözden kaçırılmıştır. Bu
anlamda Suudi Arabistan Yemen
iç siyasetindeki dengelerin İran
lehine değişmesine neden olan
yanlış hamlelerde bulunmuştur.
Aslında 1979’dan beri İran ile sür-
dürdüğü güç mücadelesinde Suudi
Arabistan farklı taktikler hayata

geçirmiştir. Bu anlamda böl-
gesel ve küresel siyasi kon-
jonktüre bağlı olarak strateji

değişikliğine giden Riyad
yönetimi bazı aktörleri za-
man zaman desteklemiş
zaman zaman da aynı ak-

törlerle mücadele etmiştir.
Bu anlamda Müslüman Kar-
deşler (MK) zikredilmesi gere-

ken aktörler arasındadır. 
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Yemen bağlamında Suudiler
her ne kadar sınırlı
görüşmeler
gerçekleştirseler de İhvan’ın
Yemen kolu olan Islah
hareketine karşı çok olumlu
tutum sergilememişlerdir.
Bu durum Yemen iç
siyasetinde dengeleyici rol
oynayan Islah’ın güç
kaybetmesine, burada
oluşan boşluğun Husiler
dolayısıyla İran tarafından
doldurulmasına neden
olmuştur. 

2010 sonrası bölgesel düzenin en
önemli parametrelerinden biri olan
İslami hareketlerin güçlenişi ile
rejim güvenliğine dair tehditleri
yoğunlaşan Körfez monarşileri,
İhvan yani MK karşıtı pozisyon
almıştır. Bu anlamda Riyad’ın İh-
van siyaseti rejim güvenliği ile iliş-
kilendirilmiştir. Yemen bağlamında
da Suudiler her ne kadar sınırlı
görüşmeler gerçekleştirseler de İh-
van’ın Yemen kolu olan Islah ha-
reketine karşı çok olumlu tutum
sergilememişlerdir. Bu durum Ye-
men iç siyasetinde dengeleyici rol
oynayan Islah’ın güç kaybetmesine,
burada oluşan boşluğun Husiler
dolayısıyla İran tarafından doldu-
rulmasına neden olmuştur. Suudi
Arabistan’ın Yemen’de başarısız-
lığını açıklayan son unsurda Hu-
siler’in askeri mücadele potansiyeli
ve İran faktörüdür. İran’dan al-
dıkları askeri teçhizatlar ve Yemen’e
dair yerel donanımlarıyla Husilerin
Suudi Arabistan’a karşı başarılı bir
direniş gerçekleştirdiğini söylemek

yanlış olmayacaktır. Hatta Husi-
lerin Suudi Arabistan’a karşı şu
ana kadar göreli bir ilerleme kay-
dettiği de gözlemlenmektedir. Öyle
ki Suudi Arabistan Abdurabbu
Mansur el-Hadi hükümetini des-
teklemesine rağmen Husilerin iler-
leyişiyle birlikte ülkenin başkenti
birçok kez el değiştirmiştir. 

Öte yandan Husiler Suudi Ara-
bistan’ın muhtelif şehirlerine yö-
nelik saldırılarını zamanla artır-
mıştır. Bu durum Husileri Suudi
Arabistan’ın ulusal güvenliğine
tehdit oluşturduğu gerçeğini ortaya
koymaktadır. Bu minvalde Suu-
diler, ABD başta olmak üzere birçok

küresel ve bölgesel aktörle güvenlik
alanında iş birliğini artırmıştır.
Örneğin artan Husi saldırıları son-
rası 500 ABD askerinin Riyad’daki
Prens Sultan hava üssünde ko-
nuşlandırılmıştır. 14 Eylül tari-
hinde ise Husiler, Suudi Arabis-
tan’ın milli petrol şirketi olan
Aramco’ya yönelik saldırılarda bu-
lunmuştur. Bu durum sadece Suudi
Arabistan ve Körfez’in ulusal gü-
venliğini değil aynı zamanda kü-
resel enerji piyasasını da doğrudan
etkilemiştir. 20 Eylül tarihinde ise
Husiler “Suudi Arabistan Yemen’e
yönelik operasyonlarını durdur-
mazsa farklı şehir ve bölgelere yö-
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nelik saldırıların devam edecek-
lerini” açıklamıştır. Son olarak
2019’un eylül ayında Husiler 500
kadar Suudi Arabistan askerinin
bir kısmının öldürüldüğünü ve bir
kısmının yaralı olarak ele geçirilip
esir alındığını duyurmuştur. 

Husilerin askeri sözcüsü Yahya
Sare, 200 kadar Suudi askerin ça-
tışmaların yaşandığı Necran şeh-
rinden kaçarken öldürüldüğünü
açıklamıştır. Bu anlamda Husilerin
kontrolünde olan el-Mesirah isimli
TV kanalında bir video yayınlan-
mıştır. Suudi Arabistan bu iddialara
yönelik açıklama yapmamıştır. Bu
gelişmelerden sonra Suudi Ara-

bistan Veliaht Prensi MbS, artan
Yemen gerilimine ilişkin yumuşa-
ma sinyalleri içeren söylemlerde
bulunmuştur. Bu anlamda İran ile
savaşmanın küresel ekonomiye
zarar vereceğini dile getiren Veliaht
Prens Selman, savaşmaktansa po-
litik ve barışçıl bir çözümden yana
olduğunu söylemiştir. Sonuç olarak
şu ana kadarki gelişmeler, Suudi
Arabistan’ın Yemen savaşını büyük
oranda kaybettiğini göstermekte-
dir. Ayrıca ABD’nin Vietnam sen-
dromu gibi Suudi Arabistan’ın da
Yemen sendromu yaşandığı söy-
lenebilir. Bu anlamda Yemen mü-
dahalesi boyunca işlenen insan

hakları ihlalleri ve Cemal Kaşıkçı
cinayeti sebebiyle Batı’da imajı ze-
delenen Veliaht Prens Selman’ın
Yemen savaşını sonlandırması Suu-
di Arabistan açısından rasyonel
bir adım olarak gözükmektedir.
Gerek küresel-bölgesel müttefik-
lerinin stratejileri gerekse yanlış
hesaplamaların Suudi Arabistan’ı
Yemen’de bir çıkmaza sürüklemiş-
tir. Bu anlamda Suudi Arabistan
yönetimi ve özellikle MbS’nin ekibi
her ne kadar rasyonel olmayan
adımlar atsa da Vietnam sendro-
muna dönüşen Yemen müdaha-
lesini sonlandırma yönünde adım-
lar atmalıdır. 
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