
Türkiye’nin Yemen’e yönelik
politikası aslında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Arap Devrimleri
sürecinde izlediği ilkeli ve
tutarlı dış politikanın bir diğer
örneği idi. 

rap Devrimleri sürecinin
bölge ülkelerine yayılma-
sının ardından Yemen’de

de başlayan yönetim karşıtı pro-
testolar kısa süre içerisinde ülkede
farklı grupların karşı karşıya geldiği
bir çatışma ortamını beraberinde
getirdi. Mısır, Libya ve Tunus’taki
süreçlerden farklı bir şekilde Ye-
men’deki iç savaşa dış aktörler
doğrudan müdahil olurken bu du-
rum 2015 yılında kalıcı bir hâle
gelmeye başladı. Nitekim Suudi
Arabistan ve Birleşik Arap Emir-
likleri’nin (BAE) öncülüğündeki
koalisyon özellikle İran destekli
Husi güçlerine karşı bir operasyon
başlatarak ülkedeki istikrarsızlık
ve şiddet ortamının derinleşmesine
yol açtı. 

A
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YEMEN ÇIKMAZINA TÜRKİYE
MERKEZLİ ÇÖZÜM: 

İLKELİ VE İNSANİ
YAKLAŞIM



TÜRKİYE’NİN TUTARLI
YEMEN POZİSYONU

Bu ülkelerin yönlendirmesi ile bir-
çok Arap ülkesi operasyona destek
olurken, bölgenin önemli aktör-
lerinden olan Türkiye, meşru hü-
kûmetin varlığını devam ettirmesi
yönünde atılacak adımları destek-
leyeceğini duyurmuştur. Ankara,
Suudi Arabistan ve BAE öncülü-

ğündeki koalisyonun operasyonu-
na hiçbir aşamada doğrudan destek
olmayı tercih etmezken, krizin as-
kerî araçlarla değil diplomasi ile
çözülmesi konusunda da telkin-
lerini sürdürmüştür. Öyle ki bu
dönemde Türkiye, Husilerin
2015’in Mart ayında, Yemen’de
uluslararası camia tarafından meş-
ru hükûmet olarak tanınan Ab-

durabbu Mansur Hadi’nin merkezî
yönetimini devirmeye yönelik ope-
rasyonuna net bir şekilde karşı
çıkmıştır. Türkiye tarafından ya-
pılan açıklamada Husilerin Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyinin
(BMGK) 2201 sayılı kararını çiğ-
nediği ve Yemen’de istikrarın sağ-
lanması için imzalanan anlaşmaları
ihlal ettiği ifade edilmiştir. 

Ankara, Libya’daki
istikrarsızlığın sona erdirilmesi
ve demokratik bir yapının
kurulabilmesi anlamında en
yapıcı aktörlerden birisi olarak
dikkat çekmiştir. Türkiye’nin
bu tutumu Yemen’de de
devam etmiş ve Ankara, dış
aktörlerin ülkedeki yıkıcı
politikalara yeltenmemeleri ve
tüm yerel tarafların uzlaşacağı
bir çözümün hayata
geçirilmesi konusunda ısrarcı
olmuştur.

Türkiye’nin Yemen’e yönelik poli-
tikası aslında Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın Arap Dev-
rimleri sürecinde izlediği ilkeli ve
tutarlı dış politikanın bir diğer ör-
neği idi. Libya’da yaşanan ve yine
dış aktörlerin yıkıcı bir bağlamda
müdahil olduğu istikrarsızlık sü-
recinde de Türkiye, BM gibi ulus-
lararası örgütler tarafından tanınan
meşru yönetimlerin varlığına teh-
dit oluşturacak her türlü girişimi
reddeden bir tutum benimsemiştir.
Bu politikasıyla Ankara, Libya’daki
istikrarsızlığın sona erdirilmesi ve
demokratik bir yapının kurulabil-
mesi anlamında en yapıcı aktör-
lerden birisi olarak dikkat çekmiştir. 
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Türkiye’nin bu tutumu Yemen’de
de devam etmiş ve Ankara dış ak-
törlerin ülkedeki yıkıcı politikalara
yeltenmemeleri ve tüm yerel ta-
rafların uzlaşacağı bir çözümün
hayata geçirilmesi konusunda ıs-
rarcı olmuştur. Öyle ki Suudi Ara-
bistan ve BAE öncülüğünde baş-
latılan operasyona söylem düze-
yinde destek verirken Ankara’nın
bu kararında Yemen merkezî hü-
kûmetinin mevcudiyetini koruması
ve çatışma ortamını sonlandırılarak
insani durumun hızlı bir şekilde
iyileştirilmesi hususları başlıca be-
lirleyici olmuştur.

Türkiye gerek kamu
kuruluşları ve gerekse sivil
toplum örgütleri aracılığıyla
Yemen’e insani yardım
ulaştırma anlamında küresel
bir öncü olmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
öncülüğünde farklı
dönemlerde Yemen’deki
insani krize yönelik insani
yardım kampanyaları
düzenlenirken bu süreçte
kamu kuruluşları önemli rol
oynamıştır.

DERİNLEŞEN YEMEN
İNSANİ KRİZİNE YÖNELİK
TÜRKİYE’NİN TEPKİSİ VE
GİRİŞİMLERİ

Nitekim izleyen süreçte koalisyon
çerçevesinde düzenlenen askerî
operasyonların insani durumu kö-
tüleştirmesi ve koalisyon üyesi
Suudi Arabistan ve BAE’nin Ye-
men’de ülkenin çıkarlarından zi-
yade kendi bölgesel nüfuz müca-
delelerini gözetmeleri gibi neden-

lerden dolayı Türkiye, Riyad ve
Abu Dabi yönetimlerinin Yemen
politikaları karşısında eleştirel bir
tutum izlemeye başlamıştır. Tür-
kiye, İran’ın da Yemen’de yapıcı
bir rol oynaması gerektiğini vur-
gularken, Tahran yönetimini ül-
kede istikrarı bozacak girişimlerde
bulunmaması konusunda uyar-
mıştır. Bu şekilde Türkiye hem
Riyad’ın hem de Tahran’ın Ye-
men’de oluşan istikrarsızlık ve in-
san hakları problemlerindeki so-
rumluluğunu güçlü bir şekilde ha-
tırlatarak Yemen’deki asıl meseleye
dikkat çeken ilkeli tutumuna sadık
kalmıştır.

15 Temmuz 2016’da Türkiye’de
yaşanan darbe girişimini ve diğer
bölgesel gelişmelere verilen farklı
tepkilerin ardından
Ankara ile Riyad ve
Abu Dabi yönetimleri
arasındaki ilişkilerin
kademeli olarak geri-
lemesi ve bölgesel ko-
nularda anlaşmazlık-
ların derinleşmesi Yemen’e
de yansımıştır. Türkiye, bu ül-
kelerin Yemen’de yarattıkları
kaos ve neden oldukları insani
yıkıma sert bir şekilde karşı çı-
karken, başından itibaren tu-

tunduğu ilkeli tavrı değiştirme-
miştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
yaptığı açıklamalarda Yemen’deki
yıkımda rolü olan bölgesel aktör-
lerin hesap vermesi gerektiğini sa-
vunmuştur. 

Öte yandan Yemen’deki insani kri-
zin derinleşmesi üzerine Türkiye
Yemen’e yönelik daha aktif bir in-
sani tutum içerisine girmiş ve bu
ülkedeki duruma insani açıdan
müdahil olarak krizin yaralarını
azaltmaya çalışmıştır. Bu çerçevede
Türkiye gerek kamu kuruluşları
gerekse sivil toplum örgütleri ara-
cılığıyla Yemen’e insani yardım
ulaştırma anlamında küresel bir
öncü olmuştur. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın öncülüğünde farklı dö-
nemlerde Yemen’deki insani krize

yönelik insani
y a rd ı m
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kampanyaları düzenlenirken bu
süreçte kamu kuruluşları önemli
rol oynamıştır. Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2019
yılında başlattığı “Yemen’e Umut
Ol” kampanyası ile bu ülkedeki
ihtiyaç sahiplerine on binlerce ko-
lilik gıda yardımı ve barınma ihti-
yaçları tedarik etmiştir. Öte yandan
Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye
Diyanet Vakfı ve Kızılay başta ol-
mak üzere birçok kuruluş aracılı-
ğıyla Türkiye’nin yardımları Ye-
men’e ulaştırılmaya devam etmek-
tedir.   

Türkiye merkezli sivil toplum ör-
gütleri de Yemen’de yoğun bir in-
sani yardım kampanyasına öncülük
ederken temel ihtiyaçlardan sağlığa
kadar birçok alanda yardımları ül-
keye ulaştırmışlardır. Farklı dö-
nemlerde gıda, temel ihtiyaçlar,
sağlık ve hijyen gibi alanlarda Ye-
men’e yardımlar götüren Türkiye
kuruluşları, Kovid-19 salgınının
da etkilediği ülkede yoğun biçimde
ihtiyaç duyulan oksijen tüpü ek-
sikliğini de gidermeye çalışmıştır.
2020’nin Ekim ayında yürütülen
çalışmalarda 2 bine yakın oksijen
tüpü Taiz şehrindeki birçok sağlık
merkezine ulaştırılmıştır. Benzer
şekilde İnsani Yardım Derneği
(İHH), Yedi Başak İnsani Yardım
Derneği, Sadakataşı Derneği, Beşir
Derneği, Hoca Ahmet Yesevi Der-
neği, Kardeşeli Derneği ve Deniz
Feneri gibi sivil toplum kuruluşları
farklı dönemlerde Yemen’de ihtiyaç
sahipleri için kampanyalar düzen-
lemişlerdir.

Türkiye’nin Yemen’de aşırıcı poli-
tikalar izlemeyen tüm yerel ak-
törlere eşit mesafedeki tutumu ve
son dönemde giderek artan insani

yardım faaliyetleri, ülkedeki tüm
tarafların takdirini toplarken Tür-
kiye’nin güvenilir bir aktör konu-
munu pekiştirmiştir. Türkiye insani
yardımların dışında Yemen’deki
taraflarla da görüşmeler gerçek-
leştirerek sorunun diplomasi ve
müzakere yoluyla çözülmesi ge-
rektiğini her fırsatta dile getirmiş
ve çatışmaların sona ermesi ko-
nusunda öncü rol oynamaya ça-
lışmıştır.  

TÜRKİYE’NİN GÜÇLENEN
YEMEN ROLÜ VE
“RAHATSIZ” ÜLKELER 

Öte yandan Ankara’nın Yemen’de
artan insani diplomasisi bazı böl-
gesel ve uluslararası aktörlerin
dikkatini çekerken, Türkiye’nin
ülkedeki faaliyetlerine yönelik bazı
olumsuz algı çalışmaları yürütülm-
üştür. Özellikle BAE ve İsrail gibi
ülkelerin güdümündeki araştırma
merkezi ve medya organlarınca
hazırlanan analizlerde Türkiye’nin
Yemen’deki çatışma ortamına doğ-
rudan müdahil olmaya hazırlandığı
şeklinde bir algı yaratılmaya çalı-
şılmıştır. Söz konusu bu değer-
lendirmelere göre Türkiye’nin Ye-
men’de de Libya’dakine benzer bir
müdahalesinin olabileceği ifade
edilirken, Ankara’nın Yemen’in
doğal kaynaklarından faydalanmak
adına bu politikayı izleyeceği algısı
yaratılmaya çalışılmıştır. 

Gerçeklikten uzak ve tam anlamıyla
kurgu ürünü olan bu değerlendir-
melerin, Yemen’de nüfuz alanını
iyice genişleten ve ülkenin güne-
yinde kendi kontrolünde ayrılıkçı
bir yönetimin oluşmasını hedef-
leyen BAE ve bu ülkenin müttefiki
olan İsrail tarafından dolaşıma so-
kulması, iki aktörün Türkiye’nin

bölgede artan nüfuzundan duy-
dukları ciddi endişeyi ortaya koy-
maktadır. Türkiye’nin Yemen’e
olası bir müdahalesi ile bu ülkeye
yönelik uzun vadeli hedeflerinin
Libya’da olduğu gibi tehlikeye gir-
mesinden endişe eden bu iki ak-
törün, Ankara’nın Yemen’deki faa-
liyetlerine gölge düşürme adına
kamuoyuna yönelik algı kampan-
yaları hayata geçirdikleri söylene-
bilir. 

Türkiye’nin Yemen politikası ül-
kede çatışmaların durdurulması,
siyasi uzlaşının diplomasi yoluyla
sağlanması, meşruiyetini halktan
alan ve uluslararası camia tarafın-
dan tanınan bir hükûmetin yöne-
timde söz sahibi olması ve Ye-
men’in toprak bütünlüğünün sağ-
lanması ve sonrasında kesin bir
surette korunması ilkelerine da-
yanmaktadır. Ankara, Yemen’de
bu ilkeler çerçevesinde bir çözüme
varılabilmesi adına üzerine düşen
adımları atmaya kararlı gözük-
mektedir. Libya’daki çatışma sü-
recinde de benzer öncelikler bağ-
lamında politikasını belirleyen Tür-
kiye, Yemen’de de kalıcı bir çözüme
ulaşılabilmesi için her türlü desteği
vermeye hazırdır. Yine Libya ör-
neğinde olduğu gibi BAE başta ol-
mak üzere bölgesel politikalarını
Türkiye karşıtlığı üzerinden şekil-
lendiren ülkelerin bu tutumlarını
sonlandırmaları ve Türkiye’nin Ye-
men’deki yapıcı politikalarını des-
teklemeleri beklenmektedir. Bu
noktada söz konusu aktörlerin Ye-
men’in toprak bütünlüğünü gö-
zeterek ülkede tüm yerel aktörlerin
siyasal süreçlere dâhil edildiği ba-
rışçıl geçiş sürecini başlatmaları
Türkiye için hayati önem taşımak-
tadır. 


