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2007 y›-
l›n›n en
önemli iç
p o l i t i k a
olaylar›n-
dan biri,
2004 y›l›n-
dan bu ya-
na isyanc›
el-Houthi-
lerle hükü-
met güçleri

aras›nda devam eden iç savafl›n yeniden t›rmanmas› oldu. 2004 y›l›nda
Hüseyin Bedir el-Houthi’nin Yemen hükümetine karfl› isyan›yla bafllayan1

çat›flmalar›n yo¤unlu¤u 2007 y›l›nda daha da artt›. 2007 y›l› içinde Sada
bölgesinin uzun süre isyanc›lar›n kontrolü alt›nda olmas›, mücadelenin bo-
yutlar›n› göstermesi bak›m›ndan önemli bir örnektir. Di¤er yandan, çat›fl-
malar yöre halk›n› etkiledi¤i kadar, bölgedeki ülkelerle olan iliflkiler üzerin-
de de önemli sonuçlar ortaya ç›kard›.
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RReessmmii AAdd›› Yemen Cumhuriyeti

BBaaflflkkeenntt Sana

YYüüzzööllççüümmüü 527.970 km2

NNüüffuuss 22.230.531

GGSSMMHH 21,6 milyar dolar

HHüükküümmeett BBiiççiimmii Cumhuriyet

DDeevvlleett BBaaflflkkaann›› Ali Abdullah Salih (1978-)

DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› Ebubekir el-K›rbi

TTüürrkkiiyyee BBüüyyüükkeellççiissii Nuriye el-Hamami

AAsskkeerrii HHaarrccaammaallaarr//GGSSMMHH % 6,6 

AAsskkeerr SSaayy››ss›› 66.700 (2002)

EEttnniikk YYaapp›› Arap % 82, Afrikal› % 15, 
Güney Asyal› % 3

DDiinnii YYaapp›› ‹slam % 99, Di¤er % 1

PPeettrrooll ÜÜrreettiimmii 339.000 varil/gün

PPeettrrooll TTüükkeettiimmii 128.000 varil/gün

‹‹hhrraaccaatt 7,3 milyar dolar

‹‹tthhaallaatt 6,7 milyar dolar

Yemen 2007



‹ç Çat›flma

2007’de ise baz› el-Houthi destekçilerinin Sada’da yaflayan yaklafl›k 45
Yahudi’yi tehdit ederek evlerini terk etmeye zorlad›klar› iddialar› çat›flma-
lar›n bafllamas›na neden oldu; olay›n ard›ndan ‹srail hükümeti Yemen’de-
ki bar›fl ve güvenlikle ilgili kayg›lar›n› bildirdi. Ancak Hüseyin Bedrettin el-
Houthi taraf›ndan kurulan ‹nançl› Gençlik Örgütü (Faithful Youth Organi-
zation) kendilerine yöneltilen suçlamalar› kabul etmedi, örgütün askeri li-
deri Abdülmalik el-Houthi ise, destekçilerinin Yahudileri tehdit etmedikleri-
ni, aksine sorunun ahlak d›fl› eylemlerden ve baz› Yahudilerin yerel insan-
lara zarar vermelerinden kaynakland›¤›n› medyaya aç›klad›.2

Ocak ay›n›n sonuna do¤ru Yemen askeri kuvvetleri fiii lider el-Houthi’ye
ba¤l› bir grup ile Sada’da karfl›laflt›. el-Houthi, otoritelerle olan anlaflmaz-
l›klar› çözmek için daha önce kurulan hakem heyetinin baflar›s›zl›¤›n›n sal-
d›r›lar›n habercisi oldu¤unu, bu sald›r› ile ateflkes anlaflmas›n›n bozuldu¤u-
nu ve girifltikleri sald›r›n›n bölgede fliddetin k›v›lc›m› olaca¤›n› söyledi.3 2
fiubat’ta askeri bir yetkili, el-Houthi ve yandafllar›n›n 48 saat içinde teslim
olmamas› durumunda savafl›n tüm cephelerde bafllat›laca¤›n› bildirdi. ‹s-
yanc›lar›n lideri Abdülmalik el-Houthi ise 4 fiubat’ta, çat›flmalar› durdur-
malar› için yerine getirilmesini istedi¤i flartlar› aç›klad›. Buna göre yandafl-
lar›n›n güven içinde yaflamas›n›n sa¤lanmas›; ordunun, Cumhurbaflkan›
Ali Abdullah Salih taraf›ndan daha önce onaylanan ateflkes anlaflmas›na
uymas›; Yemen hükümetinin savafltan etkilenenlerin zararlar›n› karfl›la-
mas›; tutuklular› serbest b›rakmas› ve askerlerini kentten geri çekmesi söz
konusu flartlar aras›nda yer al›yordu. el-Houthi, el-Cezire televizyonuna da-
ha önceden verdi¤i bir demecinde, “tüm muhtemel çözümler için haz›r ol-
duklar›n› ve yard›mc›lar›nda a¤›r silahlar bulunmad›¤›n›, kabile üyeleri-
nde sadece di¤er Yemen vatandafllar› gibi basit silahlar bulundu¤unu” bil-
dirdi.4 Oysa hükümet yetkilileri el-Houthi yandafllar›n›n elinde a¤›r silah-
lar›n bulundu¤unu bildirmekte ve bunu çat›flmalar›n bafllamas› için bir ne-
den olarak göstermekteydi.

14 fiubatta Sada’da iki gün süren fliddetli çat›flmalar›n ard›ndan 80’i el-
Houthi taraftar›, 16’s› ordu mensubu olmak üzere toplam 96 kiflinin öldü-
¤ü aç›kland›. Söz konusu çat›flmalar›n ard›ndan kentte telefon ve internet
hizmetleri kesilerek tüm Yemen’de telefon ve internet kullananlar›n isimle-
ri kay›t alt›na al›nmaya baflland›.5 Ayn› gün, Uluslararas› Af Örgütü, Cum-
hurbaflkan› Ali Abdullah Salih’i, Sada’da insan haklar›n›n korunmas› için
uluslararas› hukukun gerektirdi¤i önlemleri almaya ça¤›rd›. Örgüt, bölgey-
le iletiflimin tamamen kesildi¤i ve gazetecilerin olay yerine gitmelerinin en-
gellendi¤i için Sada’daki durumun tam olarak de¤erlendirilemedi¤ine dik-
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