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Genel Sekreter’den Mektup  
 

Sevgili katılımcılar;  
 

OsmangaziBMM konferansımıza katılımınızdan dolayı çok mutlu olduğumu belirterek 
sözlerime başlamak istiyorum. Konferans esnasında 3 gün boyunca sizlerin Genel Sekreteri 
olmaktan ve sizlerle olmaktan mutluluk duyacağımı belirtmek isterim. Kendimi sizlere 
tanıtmama izin verin. İsmim Barış Vargün, 17 yaşında ve Hasan Ali Yücel Anadolu 
Lisesinde 12.Sınıf öğrencisiyim.  
 

Bu konferans, MUN/BMM konusunda 9.Tecrübem olacak. Daha önce çeşitli konferanslarda 
delegelik ve chairlık/başkanlık yaptım. Bu tecrübelerden ikisinde Genel Sekreter olarak 

bulunurken, üçünde ise chair/başkan olarak görev yaptım. Genel Sekreterlik yaptığım 2 
konferansı, eğitim tarzında düzenlemiştik.  
 

Konferans esnasında akademik olarak herhangi bir sorununuz olduğu takdirde yanınızda 
olduğumu bilmenizi isterim. Her türlü sorununuzda sizin yanında olacağız. Sayın Genel 
Direktörümüz Alperen Yeşilöz’ün de organizasyon konusunda her türlü yardımınıza 
koşacağını bilmenizi isterim. Lafı gelmişken, tanıştığımız süre boyunca her zaman yanımda 
olan benle her türlü işe girişen ve hatta birlikte ilk yurt dışı seyahatimizi de yaptığım kişi 
olan Genel Direktörümüz sayın Alperen Yeşilöz’e sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. 
Bugüne kadar sürekli yanımda olan ve konferansın her aşamasını birlikte düzenlediğimiz 

tüm akademik ve organizasyon takımındaki arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürlerimi 
buradan iletmek istiyorum. Konferansımız, akademik ve organizasyon takımımız tarafından 
özenle hazırlanmış olup yapıcı deneyimlerinize açık hale getirilmiştir. Verimli ve keyifli bir 

konferans geçirmeniz dileğiyle 

 

 

                                                                                  Barış VARGÜN                                          

                                                                                                      Genel Sekreter 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Genel Sekreter Başyardımcısından Mektup 

 

Saygıdeğer delegeler, 
 

 

Genel Sekreter Başyardımcısı Soner Gümüşdere ve Başkanınız Meltem Şentürk olarak sizi 
burada görmekten onur duyduğumuzu söylerek cümlelerime başlamak istiyorum. Size 
gönderdiğimiz çalışma klavuzunu önümüzdeki üç günü daha sağlıklı bir şekilde 
tamamlamak adına sizlere bu mektubu yazmaktayım. Komite başkanları olarak en önemli 
görevimiz komitenin prosedüre uygun işleyişinden emin olmaktır. Temsil ettiğiniz ülkelerin 
politikalarını benimsemenizi, çoklu düşünme yolları üzerine yoğunlaşmanızı ve bu yapıcı 
çalışmalar ile çözüm geliştirebilmenizi diliyoruz. 

                                                                              

 

 

                                                                                     Soner GÜMÜŞDERE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               YEMEN KRİZİ 
Ortadoğu'nun en yoksul ülkelerinden Yemen'de Suudi Arabistan'ın 
öncülüğünde başlatılan savaş üç yıldan uzun süredir devam ediyor. 

Ülkenin üçte ikisinden fazlası yaşamak için yardıma muhtaç, kıtlık



tehlikesi kapıda. 
 

 
 
 

 
Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun üç yıldan uzun 
süredir hava saldırıları düzenlediği Yemen için ardı ardına ateşkes 

çağrıları geliyor. Suudilere savaşta lojistik ve istihbarat desteği 
sağlayan ABD’nin geçen hafta yaptığı diyalog çağrılarına İngiltere ve 

Birleşmiş Milletler’den destek gelse de Riyad, Yemen’in Hudeyde 

kentini almak için operasyon başlattı. Husiler ise ateşkes için somut 

adımlar atılması gerektiği görüşünde. 

YEMEN`DE KRİZ NASIL BAŞLADI? 

Yemen’de Ali Abdullah Salih rejiminin devrilmesinin ardından, Sünni 
Cumhurbaşkanı Hadi yönetimindeki hükümet işbaşına geldi. İlerleyen 
süreçte hükümet güçleri ile Şii Husiler arasında çatışmalar ve gerilim 

patlak verdi. 



21 Eylül 2014'te taraflar arasında "Barış ve Ulusal Ortaklık Anlaşması" 
imzalanmıştı. 

Ancak daha sonra Yemen ordusu ile Husiler arasındaki çatışmalar 
ülkede karışıklık çıkarırken, diyalog görüşmelerinin kilit ismi 

Cumhurbaşkanı Hadi'nin özel kalem müdürü Ahmed Avad Bin 

Mübarek'in 17 Ocak'ta Husiler tarafından kaçırılmasıyla gerilim iyice 

tırmandı. 

Cumhurbaşkanı Abdrabbu Mansur Hadi ve Başbakan Halit Bahhah’ın 
hükümeti, Husilerin ülkeyi silah baskısıyla otorite altında tutmasını 
protesto ederek eş zamanlı istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak 

parlamento toplanamadığı için istifalar hiçbir zaman resmileşmedi. 

Husiler geçtiğimiz ay parlamentoyu feshedip yerine 551 üyeden 

oluşan, ülkeyi yönetecek Geçici Ulusal Konsey'i kurduğunu ilan etmişti. 

Başkent Sana’da kontrolü sağlayan Husiler daha sonra ülkenin güney 
kesimine doğru ilerledi. Devlet Başkanı Hadi de güneydeki Aden 

kentine geçerek yönetimi buradan üstleneceğini ilan etti. 

 SAVAŞA GİDEN SÜREÇ 
 

Aşiret bağları, ideoloji ve mezheplerle ile iç içe geçmiş istikrarsız bir 

siyasi yapıya sahip Yemen'de, desteğini önemli ölçüde yitiren Devlet 

Başkanı Ali Abdullah Salih’in 33 yıllık iktidarına karşı, 2011’de geniş 
çaplı protestolar patlak verdi. 

Arap coğrafyasındaki diğer ayaklanmalarla eş zamanlı gelişen ve 
hükümetinin istifasını talep eden protestoları yatıştırmak için Salih, 
bazı imtiyazlar verse de istifayı reddetti. Haziran 2011’de bir saldırıda 
yaralanınca Suudi Arabistan’a kaçıp üç ay kaldı ve ülkesine geri 



döndüğünde koltuğu devredeceğini duyurdu. Devam eden protestolar 

eşliğinde Şubat 2012’de koltuğunu yardımcısı Abdurabbu Mansur 

Hadi’ye a bıraktı. Tek başına girdiği seçimlerden devlet başkanı 
unvanıyla çıkan Hadi, tıpkı selefi Salih gibi Husiler tarafından hoş 
karşılanmadı. 

Husiler, adı daha çok ülkenin Zeydi Şii nüfusuyla anılan Ensarullah 

(Allah’ın Yardımcıları) grubunun bilinen diğer adı. Kökleri ülke 

yönetiminde yüz yıllarca söz sahibi olan Zeydi mezhebine dayanan ve 

90'larda Güney ile Kuzey Yemen'in birleşmesinden bu yana ülkede 
faaliyet gösteren dini-siyasi grup, kurucu liderleri Hüseyin Bedrettin El 

Husi’nin adına referansla bu isimle anılıyor ve ülkede önemli bir 
çoğunluğu temsil ediyor. 2004’te Salih’e karşı yönetimde daha fazla 
hak talebiyle silahlanıp ayaklanan Husiler'in kurucu lideri Bedrettin El 

Husi, askeri bir operasyonla öldürülünce yerini kardeşleri devraldı. 
2011'e kadar aralıklarla hükümete karşı ayaklanıp çatışan Husiler, 

2011’deki Salih karşıtı gösterilerde de ön saflardaydı. 

Hadi'nin başkanlık koltuğuna oturmasının ardından başkent Sanaa’nın 
kuzeyindeki bazı yerleşim yerlerini kontrol altına alan Husiler, zamanla 

etki alanını arttırdı. Takvimler Ocak 2015’i gösterdiğinde, Eski Devlet 

Başkanı Salih yanlılarıyla beraber Sanaa'daki başkanlık sarayını kuşatıp 
Hadi'yi istifaya zorladılar. Kaçıp önce memleketi Aden'e ardından 

Suudi Arabistan'a giden Hadi, ülkeye geri döndüğünde istifasını geri 

çekti ve yaşananları bir "darbe" olarak nitelendirdi. 

Suudi Arabistan, desteklediği devrik lider Hadi’nin Sanaa’daki 
başkanlık koltuğuna tekrar oturması hedefiyle Birleşik Arap Emirlikleri, 

ABD, İngiltere ve Fransa’nın da içinde olduğu uluslararası bir savaş 
koalisyonu kurup komşusu Yemen’i havadan vurmaya başladı. 



Dünyanın en önemli petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'a komşu 
olan Yemen’in, kuzey hattı boyunca Körfez ve Arap Denizi’ne açılan 
kıyısı olduğundan stratejik önem arz ediyor. 

 SAVAŞIN TARAFLARI 
 

Savaşın bir tarafında Riyad’ın başını çektiği uluslararası koalisyon ve 
Hadi’ye bağlı birlikler var. Suudilerin Eritre ve Somali'den getirdiği 
askerler de bunlarla savaşıyor. 

Kuveyt, Bahreyn, Katar, Fas, Sudan, Ürdün ve Mısır’ın yardım ettiği, 
ABD, İngiltere ve Fransa’nın lojistik ve istihbarat desteği sağladığı 
koalisyon, Yemen’deki Husi hedeflerine aralıklarla hava operasyonları 
düzenliyor. Saldırıları Riyad ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri 

düzenliyor. 

Diğer tarafında ise Koalisyon'un hedefindeki Husiler yer alıyor. 
Husilerin İran tarafından desteklendiği söylense de Tahran iddiaları 
yalanlıyor. Ancak Riyad'ın Husi hedeflere başlattığı operasyon İran’ın 
dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "bir soykırım" olarak 

nitelendirilmişti. 

Husiler de balistik füzelerle Suudi Arabistan’a havadan vurma 
girişimlerinde bulunuyor. En son Kasım 2017’deki füze saldırısı Riyad’ı 
hedef almış, Suudi Arabistan bunun üzerine Yemen sınırlarını kapatıp 
ülkeyi ablukaya almıştı. 

Güney Yemen’in yeniden kurulmasını amaçlayan ayrılıkçılar da savaşta 
taraf. Güney Yemen, Kuzey ile birleşip bugünkü yapıya gelene kadar 
1967-90 arası Marksist sosyalist yapıda bir demokratik cumhuriyet 

olarak varlığını sürdürmüştü. 



Ayrılıkçılar, 2015'te Husiler'in Aden'i ele geçirmesini engellemek için 
Hadi’ye bağlı hükümet güçleri ile işbirliğine gitmişti. 

Bu arada Yemen'deki Kaide de güneyde dağınık bir biçimde bazı 
bölgeleri kontrolü altında bulunduruyor. 

 İNSANİ KRİZ BOYUTU 
 

Birleşmiş Milletler'in (BM) deyimiyle Yemen savaşı, dünyanın "en ağır" 
insanlık krizi. BM verileri 3 yıldan uzun süredir devam eden savaş 

sebebiyle 28 milyonluk ülkede 22 milyon 200 bin kişinin yardıma 
muhtaç yaşadığını, 2 milyondan fazla Yemenlinin evlerini terk edip 

ülke içinde başka şehirlere göç etmek zorunda kaldığını ortaya 

koyuyor. Çoğu Somali ve Etiyopya’ya göç eden 300 bine yakın 
sığınmacı ve mülteci var. 

BM'ye göre, savaşta 10 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yemen 

Data Project grubunun bildirdiğine göre, Mart 2015 ile Mart 2018 

arasında koalisyonun hava saldırılarının yüzde 30'undan fazlası askeri 

olmayan hedeflereydi. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), temiz su olmaması ve tıbbi tesislerine 
erişimin yetersizliği sebebiyle kolera salgınının 500 binden fazla kişiyi 
etkilediğini belirtiyor. 2016’da baş gösteren salgın sebebiyle bir yıl 
içinde yaklaşık 2000 kişinin öldüğü kaydediliyor. Yardım örgütleri de 

ülkedeki kıtlık sorununun önlenemeyecek boyutlara gelebileceği 
uyarısında bulunuyor. 

Yemen’e yapılan yardımlarda başı yine Suudi Arabistan ve Birleşik 
Arap Emirlikleri çekiyor. Yemen’deki savaşta üç yıldır hava 

operasyonları yürüten bu iki ülke sadece 2018'de Yemen için BM'ye 

930 milyon dolar yardım yaptı. BM’nin insani yardım bütçesinin üçte 



birine denk gelen bu meblağ geçen hafta İngiltere’nin The Guardian 

gazetesi tarafından gündeme getirilmiş ve Riyad’ın yaptığı yardımlar 
aracılığıyla reklamının yapılmasını talep ettiği sızdırılan BM 

belgeleriyle ortaya çıkmıştı. 

 DİYALOG ÇABALARI 
 

 

 
Yemen’de savaşı bitirmeye evrilebilecek bir ateşkes ihtimali önce ABD 

Savunma Bakanı James Mattis, ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 

tarafından dile getirildi. Mattis, Washington’da katıldığı bir 

konferansta, 30 gün içinde tarafları masada görmek istediğini söyledi. 
Pompeo ise her iki tarafın da silahları susturması çağrısında bulundu. 

Aden'deki hükümet memnuniyetini dile getirirken Husiler, çağrıları 
"somut adımların atılması gerektiği” mesajıyla karşıladı. 

Pompeo ile Mattis'in açıklamaları ABD yönetimine Demokrat ve 



Cumhuriyetçi kanattan gelen "Riyad ile ilişkilere mesafe konulması 
gerektiğine” dair yapılan çağrıların ardından geldi. Ekim ayı sonunda 

Cumhuriyetçi meclis üyesi Başkan Donald Trump’ı Riyad ile atom 
enerjisi anlaşması için yapılan görüşmelerin askıya alması konusunda 
uyarmış, gerekçe olarak da 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan 

Konsolosluğu’nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’yı 
işaret etmişti. Şüpheli ölümüyle Riyad ile Batı arasında bir krizi 

tetikleyen Kaşıkçı, Suudilerin Yemen’de yürüttüğü savaşı eleştiriyordu. 

Cumhuriyetçi Senatör Todd Young 6 Kasım'daki ara seçimlerden 
hemen sonra Washington'un Suudi koalisyon güçlerine Yemen'de 
verdiği desteğini kesmesini öngören yasa tasarısını Senato'ya 

sunacaklarını belirtmişti. Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders 

da New York Times gazetesine yazdığı yazıda "Yemen'de Suudilere 

yardımı kesmeliyiz” çağrısında bulunmuştu. 

Savaştaki ilk diyalog çabası bu değil. Daha önce 2016'da Kuveyt’te 
yürütülen müzakerelerden bir uzlaşı çıkmamış, Husilerin BM 

öncülüğünde Cenevre’de yapılması planlanan istişare toplantılarına 

"güvenlik sağlanmadığı gerekçesiyle" katılmayacağını açıklaması 
üzerine de diplomatik çabalar suya düşmüştü. 

 RÜZGAR ATEŞKESTEN YANA MI? 
 

ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen üst düzey 
çağrıların hemen arkasından Suudiler, başkent Sanaa'yı havadan bir 

kez daha vurdu. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan kent sakinleri 

geçen cuma günü yaklaşık 20 hava saldırısının yapıldığını söyledi. 
Suudilerin Arabiyya kanalı, Riyad öncülüğündeki koalisyonun stratejik 
öneme sahip liman kendi Hudeyde'de kontrolü tamamen sağlamak 

adına cuma günü operasyona giriştiğini duyurmuştu. Arabiyya, 



Hudeyde'de devrik lider Hadi yanlıları ile Husiler arasında şiddetli 
çatışmaların olduğunu ve koalisyon jetlerinin bazı Husi hedeflerini 

vurduğunu da eklemişti. 

Bu açıklamaların hemen arkasından Husilere ait bir balistik füzenin de 

Suudi Arabistan'ın Najran kenti üzerinde imha edildiği haberi geldi. 

Hafta sonu Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Suudi kaynaklar, 

Hudeyde'nin doğusunda ve güneyinde yer alan dış mahallelerde 

kontrolü sağladıklarını duyurup Hudeyde limanının kontrolünü ele 

geçirene dek ordunun operasyonu sürdüreceğini aktarmıştı. 

Yemen'in batısında Kızıl Deniz’e kıyısı olan Hudeyde kenti, Husilerin 

elinde ve koalisyonun Haziran başından bu yana hedefinde 

 HUSİLER KİM? 
 

Yemen'de yaşanan son krizi anlamaya çalışmak için öncelikle krizi 

tetikleyen Şii Husi hareketinin ne istediğine bakmak gerekiyor. 

Şii mezhebinin Zeydi kolundan olan Husi aşireti, ismini 2004'te ilk 

isyanı başlatan Hüseyin Bedrettin El Husi'den alıyor. 

25 milyonluk Yemen nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan 

Husilerin lideri, 2004 yılında dönemin lideri Ali Abdullah Salih'e karşı 
ayaklanmıştı. 

Aynı yıl Yemen askeri birliklerinin operasyonunda öldürülen Hüseyin 
Bedrettin El Husi'nin yerini kardeşi Abdül Malik El Husi aldı. 

Husi hareketi, 2011'de Arap Baharı ayaklanmaları ile devrilen Salih'in 

yerini alan Abdurabbu Mansur Hadi'ye de karşı çıktı. 

Ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olmak isteyen Husiler, Yemen'i 



6 bölgeye ayırmayı öngören anayasa tasarısını reddederek, kendilerine 

daha fazla söz hakkı doğruacak olan iki bölgeli yapıya geçiş çağrısı 
yapıyordu. 

2014'ün son aylarında Husilerin ayaklanması hızla büyüdü ve başkent 
Sana'ya kadar ulaştı. 

Devlet Başkanı Hadi'yi 'Batı yanlısı Amerikan piyonu' olmakla 

suçlayarak görevden aldıklarını ilan eden Husiler, parlamentoyu da 

feshedip bir 'Devrim Komitesi' kurdu. 

Husi hükümeti uluslararası anlamda tanınmış değil. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ülkenin meşru hükümetinin hâlâ 
Abdurabbu Mansur Hadi yönetimi olduğunu söylüyor. 

Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği üyeleri dahil çok sayıda ülke Yemen'in 

başkenti Sana'daki büyükelçiliklerini kapattı. 
 



 İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN NASIL BİR ROL OYNUYOR? 
 

 
 
Husi hareketi her ne kadar kendisini Şii mezhebi üzerinden 

tanımlamaktan kaçınsa da, oluşumun İran'ın desteğini aldığı iddiaları 
oldukça yaygın. 

İran ise bu iddiaları reddiyor. 

Yemen'in komşusu Suudi Arabistan'ın da ülkede Sünni Hadi 

hükümetini desteklediğini açıkça dile getiriyor. Yemen'den kaçan 
Cumhurbaşkanı Hadi Riyad'a sığınmış durumda. 



Husilere karşı hava saldırılarının da başlaması, İran-Suudi 

Arabistangerilimini yeni bir noktaya taşıdı. 

İran hava saldırılarını 'soykırım' olarak nitelerken, Suudi Arabistan 

İran'ı Husi milislerini eğitip silahlandırmakla suçluyor. 

İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'tan Peter 

Salisbury, Yemen'i ele aldığı bir makalede "Bölgesel etkisini artırmak 
için birbiriyle rekabet eden İran ile Suudi Arabistan'ın bu yarışı, iki 

ülkenin çatışan karşıt grupları desteklemesine yol açıyor. Buna 

Yemen'deki durum da dahil" yorumunu yapıyor. 

Hem İran, hem de Suudi Arabistan ise Yemen'deki gelişmelere 
doğrudan müdahale ettikleri iddialarını reddediyor. 

 EL KAİDE TEHDİTİ 
 

 
 
Washington, El Kaide örgütünün en tehlikeli yapılanmasının Yemen'de 

olduğunu düşünüyor. 

Husilerin son ayaklanmasından önce de Arap Yarımadası'ndaki El 



Kaide olarak bilinen Yemen El Kaide'si bölgede çok sayıda kişinin 
ölümüne neden olan saldırılar düzenliyordu. 

Ancak ülkenin büyük bir siyasi karmaşanın içine düşmesi ve devlet 

sisteminin çökme noktasına gelmesiyle El Kaide'nin Yemen'de daha da 

güçlenebileceği endişeleri var. 

Washington Post gazetesinde yer alan bir analizde Husilere karşı olan 

Sünnilerin de El Kaide'ye destek vermeye başladığı belirtildi. 

Ülkenin doğusundaki Şabva bölgesinde Sünni aşiret-El Kaide ittifakı en 

net şekliyle görülüyor. 

Yemen'deki El Kaide yapılanması son karışıklıktan önce de Husi 
hareketine karşı eylemler düzenliyordu. Örgüt militanları geçen yıl 14 

askeri Husi olduğu iddiasıyla başlarını keserek öldürmüştü. 

El Kaide, Husilerin Devlet Başkanı Hadi karşıtı protestoları sırasında da 

başkent Sana’da intihar saldırısı düzenlenmiş ve 47 Husi'yi 

öldürmüştü. 

KARARLILIK FIRTINASI 
 

Sekiz Arap ülkesinin oluşturduğu (Suudi arabistan'ın öncülüğünde 

Birleşik Arap Emirlikleri,Katar, Bahreyn, Ürdün, Sudan, Kuveyt ve Fas) 

koalisyon Husilere yönelik hava operasyonu başlatmıştı. Mısır ve 
Pakistan yönetimleri de koalisyona destek verebileceklerini açıkladı. 
İrandestekli Husi Ensarullah Hareketi'ne ve ''Devrik lider'' Ali Abdullah 

Salih'e bağlı askeri üslere düzenlenen operasyona ''Kararlılık Fırtınası'' 
ismi verilirken, bölgede ''İran yükselişni'' durdurmak isteyen koalisyon 

Yemen özelinde operasyonları sürdürmekte kararlı gözüküyor. 

PETROL 



 
 
 
 

Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Bab'ul Mendeb, aynı zamanda 

Afrika ile Arap Yarımadası'nı da birbirinden ayırıyor. Kuzeydoğu 

kıyısında Yemen, güneybatı kıyısında iseSomali ve Cibuti'nin yer aldığı 
boğazdan bir yıl içerisinde dünya genelinde ''gemi ile taşınan'' 
petrolün yüzde 8'i geçiyor. 

Dünya petrol arzının kritik bir noktasında bulunan Bab'ul Mendeb 

kelime anlamı olarak "Hüzün Kapısı" anlamına geliyor. Boğaz, Hint 

Okyanusu ile Güneydoğu Asya'yı Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e ve 

Avrupa'ya bağlayan dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından biri 

olarak gösteriliyor. 

Ayrıca boğaz, Afrika Boynuzu ülkeleriyle birlikte Mısır ve Sudan gibi 

ülkelerin de üzerinde ''güç oluşturmak'' noktasında kritik bir yerde 

duruyor. 

İran ve Suudiler arasındaki savaşın asıl sebebinin bu boğaz olduğu 
açıkça ortada. 

 MEZHEP ÇATIŞMASI 



  

Bölgenin en büyük rakip iki ülkesi Suudi Arabistan ve İran bu kez 

Yemen’de karşı karşıya geldi. İran son aylarda başkent Sana başta 

olmak üzere ülkenin birçok yerini ele geçiren Şii Husileri destekliyor. 

Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri ise, Husilerin ilerleyişi sonrası 
güneydeki Aden kentine kaçan Devlet Başkanı Abdur Rabbu Mansur 

Hadi’ye destek veriyor. 

İran’ın Suriye ve Irak’ın ardından da Yemen’deki varlığını da 

güçlendirmesine izin vermeyeceğini açıklayan Suudi Arabistan, 

bölgedeki müttefikleriyle Yemen’deki Husi mevzilerine yönelik bir 

askeri operasyon başlattı 

Bu operasyon Suriye’de Esad’ı destekleyen, Irak’ta da IŞİD’e karşı 
mücadele gerekçesiyle sahadaki etkisini artıran İran’dan rahatsız olan 

Riyad’ın Tahran’a karşı attığı en net adım oldu. 

Suriye ve Irak’ta henüz İran’a karşı somut bir adım atamayan Suudi 

Arabistan, Yemen operasyonuyla Ortadoğu’daki İran varlığına daha 

fazla tahammül etmeyeceğinin en ciddi işaretini verdi. 
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