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HUSİ HAREKETİ DOSYASI 

ÇeĢitli internet siteleri, kitaplar, raporlar ve makalelerden derleyerek oluĢturduğumuz Husi 

Hareketiyle ilgili önemli bilgileri içeren dosyda Zeydilikten kopan Husi Hareketinin sahip 

olduğu fikriyatı, kurucusu, lider kadrosu, mevkileri, Ġranla iliĢkileri ve sahip oldukları güç 

gibi birçok alt baĢlıkla ilgili detayı bilgiler yer almaktadır.   

12 Ġmamcı ġii anlayıĢına bu hareket Yemen’in kuzeyindeki Sada (veya Sa’da, Sa’ada, Sa’de, 

Saada) bölgesinde kurulmuĢtur. Ġddia edildiği gibi Zeydi mezhebi mensubu olmayıp bu 

mezhepten ayrıdırlar. 12 Ġmam (Ġsna AĢeriye-Ġmamiye-Caferilik) denilen Rafızi düĢünceyi 

benimsemiĢlerdir.  

Siyasi ve dini olarak Lübnan’daki Hizbullah modelini taklit etmektedirler.  

Kendilerini “Mümin Gençlik” örgütü olarak isimlendirmekte olup manevi liderleri Hicri 17 

Cemaziyelevvel 1345 / 22 Kasım 1926 tarihinde Dahyan Ģehrinde doğan ve Saada’da 

büyüyen Bedrettin bin Emiruddin bin el Hüseyin bin Muhammed el Husi’dir. Kendisi 

yaklaĢık 85 yaĢında olup el Carudiyye adlı Rafiziliğe en yakın Zeydi mezhebi ekolündendir. 

Ki bu mezhep aslında Sünniliğe daha yakın olan Zeydi mezhebinden son derece uzak olup 

daha çok Rafizi Caferiliğe yakındır. Bunun en güzel örneği Ġsna AĢeriyye (Ġmamiyye-

Caferilik) hattına karĢı çıkan Zeydi alimlere karĢı olan Ģiddetli muhalefetidir. Dahası tarihsel 

olarak verilen Zeydi alimlerin fetvalarına ve içtihatlarına karĢı çıkmaktadır. Örneğin Merci 

Meciduddin el Müeyyidi, Hammud Abbas el Müeyyed, Muhammed bin Muhammed el 

Mansur ve Ahmed el ġami gibi alimleri imzaladıklarını kabul etmemektedir. Kendisi imamlık 

için “Batniyyin” ve el HaĢimi soyundan gelinmesi Ģartının artık bugün makbul olmadığını 

ileri sürmektedir! Bunun tarihi Ģartlara bağlı olduğu iddiasını dile getirmektedir ki böylece 

Humeyni’nin baĢını çektiği ġiilerin tezleri ile tezat teĢkil eden teorik ve sağlam zemini yıkmıĢ 

olsun! Zaten el Husi Tahran’a da bir müddetliğine gitmiĢ burada iddialara göre zaten yakın 

durduğu Caferi zihniyetine tabii olmuĢtur.  

Oğlu Hüseyin babasının bu fikirlerinden o kadar etkilenmiĢtir ki 1997 yılında teĢkilat 

içerisinde oldukça sessiz bir Ģekilde Zeydilikten 12 Ġmam fikrine dönüĢümü ve bu fikre 

intibak sürecini baĢlatmıĢtır. Yemen istihbarat güçlerinin Hüseyin el Husi mensubu ismi Faris 

Musfir Salim adlı bir Ģahsı tutukladığı ve üzerinde Husi’ye “beklenen imam mehdi” olarak 

biat ettiği bir belgeyi yakaladıkları yönünde haberlerin çıktığını da yeri gelmiĢken belirtmekte 

fayda var.  

Bedreddin el Husi, 1991 yılında kurulan Mümin Gençlik hareketinin hedefinin 

Sa’da ve Yemenin diğer bölgelerindeki Zeydi mezhebinin tüm alimlerini bir 

bayrak altında toplamak olduğunu ileri sürüyordu. Yine Zeydileri temsil eden 

Hak Partisinde yer almaları nedeniyle hareket kendilerini destekledi. Ki zaten 

Hüseyin Bedrettin el Husi parti liderleri arasında yer alıyordu ve böylece 1993-

1997 arasında Meran bölgesinden “Hak Partisini” temsilen parlamentoya 

milletvekili olarak girdi. Büyük kardeĢlerden biri olan Yahya el Husi de Halk Konferansı 

Partisinden milletvekili idi.  

ġii alimlerinin önde gelen Ģahsiyetlerinden birisi olan Bedruddin bin Emiruddin el Husi 

Carudiyye mezhep mensubudur. Bu mezhep Zeydilikten ayrı olup Hz. Ebubekir ile Hz. 

Ömer’i kabul etmeyi, onlardan razı olmayı reddetmektedirler. Hakeza Hz. AyĢe’den (ra) de 
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nefret etmektedirler. Birçok eserinde Ġmam Buhari ile Müslim’in derlediği sahih hadis 

kaynaklarına Ģiddetle saldırmaktadır. Bunları “sultanları” razı etmek amacıyla Hz. 

Muhammed’e (sav) yalan atmakla itham etmektedir. Oğlu Hüseyin de aynı mezhebi takip 

etmektedir. Kendisine tabi olanlar ve mensupları da aynı düĢünceyi taĢımaktadırlar.  

Bedrettin el Husi’nin 1996 yılında çocuklarıyla birlikte cemaat olarak Hak Partisi ile herhangi 

bir iliĢkileri olmadığını duyurdukları kaydedilmektedir. Sebebinin mezhep mercisi olan 

Meciduddin el Müeyyidi ile aralarındaki ihtilaflara dayandığı ifade edilmektedir.  

Bunun iki temele dayanma ihtimali mevcut. Birincisi esasla ilgili olup 

bu; fikri ve mezhebi hususlara dayanıyor. Bunlar Hüseyin el Husi’nin 

yazdığı veya verdiği sohbetler, derslerde açığa çıkıyor. Burada kendisi 

alenen Zeydi mezhebine ve muasır alimlerine itiraz ediyor.  Yine ilan 

ettiğine göre rafizi ġiilerin baĢta Hz. Ebubekir, Ömer olmak üzere 

sahabelerine kalanlarına ve elbette Hz AyĢe (ra)’ye olan kin ve buğzunu 

açığa çıkarıyor. Dahası sohbetlerinde ve derslerinde imamların ismet sıfatını haiz olduğu ve 

mehdinin geliĢini beklediğini ifade ediyor! Ki bu iki iddia kesinlikle Zeydilerin kabul 

etmediği esaslar.  Yine Husi’nin konuĢmalarında Sünni külliyat ile çağımızdaki Sünni 

alimlerle dalga geçtiği gözlemleniyor.  

Konunun ikinci boyutu ise teĢkilatlanma ile ilgili. Zira Hak Partisi faaliyet ve çalıĢmalarda 

geleneksel bir yol ve yöntem takip ediyor, liderliği bu çerçevede denetim sağlıyor. Bunun 

üzerine Bedrettin el Husi ve çocukları Mümin Gençlik hareketini oluĢturdu, faaliyetlerini 

gençlik üzerine yoğunlaĢtırdılar. Mensuplarının çoğunluğu Saada bölgesindeki Zeydi mezhebi 

ve HaĢimiyye kabilesinden, oradaki önde gelen aĢiret ve kabilelerden idi. Kendisi 2000 

yılında tam olarak teĢkilattan istifa ettikten sonra aylık olarak hükümetten mali yardım aldı. 

Hedef, yöntem ve fikir olarak el Husi faaliyetlerini Saada bölgesinin dıĢına taĢıdı. Birkaç 

eyalette merkezler kurdu. Kendisine yakın öğrencilerini, körfez harbi nedeniyle ülkeden 

Yemen’e gelen Iraklı hocaları buralara eğitim vermeye gönderdi. Mümin Gençlik faaliyetleri 

San’aa, Saada, Umran, Hacce, Zimar ve el Mihveyt gibi birçok bölgede teĢkilatlı olarak 

çalıĢmaya baĢlar.   

Husi’nin yukarıda iĢaret edilen görüĢleri çerçevesinde camiler ve özel merkezler aracılığıyla 

sözde Zeydilik öğretilir. Husi gençler Saada bölgesinde imamiyye’nin iddia ettiği Ğadir 

Gününü kutlama programları düzenler. Buralar kabilelerin kalabalık olarak katılması 

nedeniyle bir fırsat olarak değerlendirilir. Programlarda katılımcılarda bulunan hafif, orta ve 

ağır silahlar ateĢler açılır, gövde gösterileri yapılır. Yine mümin gençlik örgütü birçok 

bölgede yaz kampları düzenler. Bedrettin bu programlara katılarak insanları teĢvik eder. 

Kabilelere çocuklarını kamplara göndermelerini ister. Çoğu yaĢça küçük olan kamp 

katılımcılarına birçok video filmler seyrettirilir. Buralarda Ġran’dakĢ ġah rejiminin nasıl 

devrildiği, Humeyni devriminin nasıl gerçekleĢtiğine dair filmler gösterilir.  

Kamplarda gençlere liderlerinin tanklara karĢı nasıl durdukları, ateĢ altında boyun eğmedikleri 

ve kanları akarken bile : “Allahuekber, Amerikaya Ölüm” dedikleri seyrettirilir. Bazı 

videolarda devrim gençliğinin ġah orduları karĢılarında ilerlemesin diye ayaklarını nasıl 

bağladıklarına yer verilir! Elbette bu videolarla ilgili gençlere çıkartılması gereken dersleri 

anlatan birileri olurdu! Bu Abdulkerim Cedban veya bir baĢkası idi. Gençlere Humeyni 

devrimindeki genç kardeĢlerine benzemeleri gerektiği, tağilere ve bağilere karĢı durmaları 
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salık verilirdi. 

Mümin Gençlik örgütü iki önemli slogan atıyordu, bunlar Amerika ve Ġsrailin 

lanetlenmesiydi! Bu sloganlar Cuma namazının akabinde yapılıyordu. Yine Saada’ki el Kebir 

Camisinde. Konular örneğin Filistin ve Yahudi Cinayetleri, halkı provoke edecek örneğin 

açlık, yoksulluk, fakirlik ve devlet yetkililerinin mali fesada karıĢmaları, Ġslam tarihindeki 

acıklı hadiselerin anlatılmasıydı. Dahası sözde Ehli Beyt adı kullanılarak tamamen hizipçi 

sloganlarla örülü vaazlar verilmekteydi. Yine Ğadir Günü, AĢura gibi mezheplerini bağlayan 

günleri fırsat bilerek güç ve gövde gösterisinde bulunuyorlardı. Ġnsanları Vahhabilik ve 

Selefilik gibi kavramlar üzerinden tahrik edip, korkutarak mezhebi argümanlarına devam 

ediyorlardı.   

HUSİLERİN İKİNCİ LİDERİ: ABDULMELİK EL HUSİ 

 

Saa’da’da 1979 yılında dünyaya geldi, yani Ģu an otuzlu yaĢlarında.  

 

Kendisi Zeydilik mezhebine göre eğitim aldı. KardeĢinin 2004 yılında 

öldürülmesinden sonra Husi hareketinde diğer önde gelen Ģahsiyetlerle 

birlikte ileri gelen bir Ģahıs. Bunlar arasında kendisinden yaĢça büyük olan 

birçok arkadaĢı var. Kendisi terör hareketinin fiili lideri konumunda.  

 

Destekçilerini ve takipçilerini harekete geçirebilecek yetenekte bir hatip.  

 

2007 yılında hareketini dünyaya tanıtmak için Minber adlı internet sitesini kurdu. Bu site 

bugün Türkiye’deki Ġrancı & ġii lobisi tarafından direk çevirilerin yapıldığı, Yemen’deki 

geliĢmelerde sanki bir kaynakmıĢ gibi kamuoyuna servis edildiği bir yer.  

 

Bu hareket içinde önde gelen diğer Ģahsiyetler: 49 yaĢındaki Yahya el Husi.  

 

Yemen dıĢında yaĢıyor, siyasi iltica talebinde bulunduğu 2004 yılından beri Almanya’nın 

baĢkenti Berlin’de ikamet ediyor. Husi hareketinin siyasi kanat sorumlusudur.  

 

HUSİ HAREKETİNİN TEMEL DÜŞÜNCE YAPISI 

 

Husi hareketi liderleri her ne kadar Zeydiyye mezhebine göre eğitim almıĢ olsalar da 

kamuoyuna lanse edildiği gibi Zeydi değildirler. Bilakis hareket Ġsna AĢeriye (12 Ġmam -

Ġmamiye) düĢüncesini sahiplenmektedir.  Ġnsanları davet ettikleri fikirlerde öne çıkan en 

önemli mesaj “Ġmamettir”. Yani, Hz. Ali (ra)’nin sözde vasiyyeti olduğu iddia edilen fikrin 

ihyasıdır. Hüküm ancak ve ancak Hz. Ali’nin evlatlarıyla sağlanacaktır. Oysa Zeydilik’teki 

temel anlayıĢ Ġmamiyeden tamamen farklıdır. Dahası Zeydiler Gaib Ġmam gibi uyduruk bir 

düĢünceyi de kesinlikle kabul etmemektedirler.  

 

Husi liderliği insanları tıpkı Ġmamiye zihniyeti mensuplarının bulunduğu her yerde olduğu 

gibi kendi rejimlerini kuruncuya kadar bulundukları devlete, hükümete ve elbette sistem adına 

ne varsa bunlara karĢı hazırlık yapmaya, savaĢmaya çağırmaktadır.  

 

Yine Husi liderliği (zira hareket bünyesinde olayın mahiyetinden habersiz Zeydi kökenli 

vatandaĢlar da yer almaktadır) tıpkı Ġmamiyye/Caferi mezhep mensuplarının yaptığı gibi 

Sünnilere karĢı hakaret etmektedirler; zira onlar Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’e bağlıdırlar ve bu 
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ikisini Hz. Ali’den ileri tutmaktadırlar! 

 

Husi hareketi Humeyni Devrimini, Lübnan’daki Hizbullah’ı methu sena etmektedirler. Ġkisini 

takip edilmesi gereken örneklikler olarak görmektedirler.  

 

Özellikle ilk üç raĢid halifeyi (Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman) baĢta olmak üzere 

sahabey-i kiramı reddetmektedirler. Çünkü bunlar Husilere göre günümüzde ümmet için asıl 

beladırlar! Bedrettin el Husi Ģunları söylüyor: “Ben kendi nefsimce inanıyorum ve onları 

(yani sahabeleri) tekfir ediyorum; çünkü onlar Resulullah (sav)’a ve aline temelde muhalefet 

ettiler! 

 

Husiler Resulullah’ın (sav) ashabına küfür etmekte ve Peygamber Efendimizin (sav) eĢlerine 

lanet okumaktadırlar. Ümmetin baĢına ne bela geldiyse...sorumlusu sahabilerdir…diyor 

Hüseyin el Husi ve ekliyor: “Bu ümmetteki tüm kötülüğün, baĢına gelen tüm zulmün asıl 

sorumlusu bizzat Ömer’dir, çünkü kendisi tüm bu yaĢanan sürecin tamamını tasarlayandır, 

Ebubekir, Ömer ve Osman’dır…” 

 

Hz. Ebubekir (ra)’e biat eden sahabelerle ilgili olarak Ģunları söylüyor: “Bu biat Ģerdir ve 

halen günümüzde de bu böyledir.” ġunları söylüyor yine: “Ebubekir ve Ömer’in sorunu 

tehlikeli bir sorundur. Onlar bu ümmete gelen Ģeylerin arkasındakilerdir. Onlar çözümün 

düğümlenmesinin arkasındakilerdir.” 

 

Diyorlar: “Selef-i salih ümmetle oynayanlardır. Aslında onlar ümmete zulmün ve ayrılığın 

esasıdırlar. Çünkü selef-i salih diyerek zihinleri bulandıran en önemli Ģahsiyetler onlardır: 

Ebubekir, Osman, Muaviye, AiĢe, Amr ibnül As, Muğire bin ġube…Ġleri gelenler bunlardır. 

ĠĢte bunlardır selef-i salihinler. ĠĢte bu da bir fiyaskodur!” 

 

Mecusi eliyle Ģehit edilen Ömer bin Hattab’a olan düĢmanlıkları özellikle had safhadadır. 

Tıpkı diğer ġii zihniyetine mensup mezhep yandaĢlarında olduğu gibi. Husi Ģunları söylüyor: 

“GörüĢüme göre Muaviye Ömer’in kötülüklerinden bir kötülüktür. Muaviye tamamen bir 

kötülük değildir; ancak Ömer bin Hattab’ın kötülüklerinden bir tanesidir. Ebu Bekir 

kötülüklerinden bir tanesidir, Osman kötülüklerinden bir tanesidir.  

 

Zeydiler ile Husiler Arasındaki ĠliĢki, Kendilerini Zeydilik Kisvesiyle Saklamaları 

 

Zeydiliğin DoğuĢu: Zeydilik Ġmam Zeyd bin Ali bin el Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib’e (Hicri 

80-122) dayanmaktadır. Ġmam Zeyd Hicri 122 senesinde HiĢam bin Abdulmelik zamanında 

Emevilere karĢı baĢ kaldırdı. 

 

Bunun bedelini Kufe Ehlinden ayrılmakla ödedi, sonrasında Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer’den 

teberri etmediğini anlayınca kendisini yüzüstü bırakıp terk ettiler. Kendisini Emevi Ordusuyla 

karĢı karĢıya gelmeye zorladılar, yanında sadece 500 kiĢi vardı. Neticede kendisi oklarla Ģehit 

edildi. 

 

ZEYDİLİK AKİDESİ VE DÜŞÜNCELERİ 

 

Zeydiler imamların Hz. Fatıma’nın (ra) tüm çocuklarından olmasına izin verirler, hem Hz. 

Hasan hem de Hz. Hüseyin (ra)’in torunlarından olsun.  Ġmamet onların nezdinden nas 

değildir, verasetle gelmez bilakis biata yaslanır. Yine imam Ehlül Hal vel Akd tarafından 
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seçilir. Zeydi Mezhebi ortaya çıktığında Ehli Beyt Fıkhı ile Mutezile arasında Hanefi 

Mezhebine meyilli olarak toplanmıĢtır. MeĢruiyetini zalim otoriteye karĢı ortaya çıkmaktan 

almaktadır. Bu düzen Zeydilerce nesillerden nesillere aktarıldı.  

Aynı vakitte birden fazla imamın iki farklı ülkede bulunabileceğini caiz görürler. Faziletli 

imameti en faziletlisiyle birlikte caiz görürler. Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer’in (ra) hilafetini 

kabul ederler ve onlara lanet etmezler. 

Zeydiler ile 12 Ġmamcılar (Ġsna AĢeriye-Caferi) Arasındaki Benzerlikler 

- Her ikisi de ġiidirler. 

- Humus Zekatında ittifak halindedirler. 

- Takiyye’ye gerekli olduğunda kullanılması için cevaz verirler. 

- Hilafette Ehli Beyti’n hakkı olduğunu söylerler. 

- BaĢkaları hakkında kendilerinden varid olan hadisleri tercih ve taklid ederler.  

- Ezanlarında Hayye Ala Hayril Amel – Hayırlı Amele Geliniz derler.  

 

Zeydiler Ġle Caferiler Arasındaki Farklar 

 

Caferiler 12 Ġmamın hepsine inanmayanların kafir olduğunu söylerler, elbette ġii Ġsna AĢeriye 

alimleri bu durumda Zeydilerin de kafir olduğu yönünde fetva verirler.  

 

Bunun aksine Zeydi alimler Rafızilerin özelliklerini bilirler ve onları uyarırlar. Delalet ehli ve 

münkir olarak gördükleri Caferilerden yüz çeviriler.  

 

Zeydiliğin dıĢında bir farklılık vardır ki o da Carudiye’dir. Bunlar Rafizilere temayül taĢırlar 

ve Bedrettin el Husi ile Tebaası bu ekole bağlıdırlar.  

 

CARUDİYE 

 

Ebil Carud Ziyad bin Munzir el Hemadani el A’ma el Kufi’ye nisbet edilmektedir. 

Zeydiye’nin aĢırı kolundandır. Aslında Rafizi ġiiler olup bazı araĢtırmacılar bunun 

Zeydilikten bağımsız bir mezhep olduğunu ancak Zeydi örtüsüyle saklandıklarını ifade 

etmektedirler. Bu nedenle Ebil Carud’u zamanın Ġmam-ı Zeydi olarak görmektedirler. 

 

Mezheplerine göre sahabeler küfre girmiĢler, mevcut nassa rağmen muhalefet ederek Ali bin 

Ebi Talibe (ra)’e biatı terk etmiĢlerdir! Diğer Zeydi mezhep ekolleri Carudiyye’yi sahabeleri 

tekfir etmeleri nedeniyle kafir olarak görmektedirler.  

 

İRAN’IN ROLÜ 

 

Ġran’ın terörist Husi hareketini halihazırda desteklediğine dair birçok delil mevcut. Elbette 

Ġran bu desteği Lübnan’daki Hizbullah hareketine yaptığı gibi dıĢarıdan ve çeĢitli yollarla 

yürütüyor. Böylece Ġran devleti Ġslam dünyasındaki mezhebi etkinliğini kontrol altında tutarak 

mezhep temelli projesini yaymaya ve kırılgan durumu istismar etmeye çalıĢıyor. 

 

HUSİLERİN İRAN’A MEYİLLİ OLUŞLARININ İŞARETLERİ 

 

Hüseyin Bedreddin’in biyografisinde onun Ġmam Humeyni’den etkilendiği ve Ġran modelinin 
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Yemen’de uygulanabileceğini düĢündüğü ifade edilmektedir. Hüseyin’in kardeĢlerinden bir 

tanesi 1986 yılında kurulan ve Ġran tarafından desteklenen Ġmanlı Gençlik Birliğindeki eğitim 

seminerlerinde Ġran devrimini öğretmiĢtir. Babası Bedrettin Zeydi mezhebi alimlerinden bir 

çoğunun muhalefetine rağmen Tahran’da ve Kum’da kuruluĢu gerçekleĢtirmiĢtir. Husilerin 

Ġran’a ziyaretleri ve Ġranlıların Yemen’e ziyaretleri bu birlik ile iliĢkili grupların gizli 

toplantılarını da kapsadı.  

 

Ġran’ın medya alanında Husi terör örgütüne alenen destek verdiği de bilinmektedir. Bunlar 

gerek Ġran’ın Arapça uydu kanalı olan el Alem ve gerekse Hizbullah’a ait el Menar televizyon 

kanalı ve diğer sair uydu kanalları aracılığıyla yapılmaktadır. Buna ek olarak Yemen ordusu 

çatıĢmalarda teröristlerden ele geçirdikleri mühimmat ve silahlar arasında Ġran yapımı olan 

bazı hafif makineli silahlara, havan toplarına, kısa mesafeli füzelere rastladı.  

 

Öte yandan baĢkent Sana’daki Ġran hastanesinde ele geçirilen belgeler de burasının Husi 

hareketine espiyonaj, finansal ve askeri destek verdiğini göstermekteydi. Bunun üzerine 

Yemen Hükümeti burasını kapattı. Ġran’ın desteği Yemen hükümetinin zayıflatılması ve 

dağıtılması için baĢlatılan çok sayıdaki Husi savaĢının vuku bulduğu Yemen’in güneyindeki 

ayaklanmalarla paralellik arz etmektedir. Husilerin çatıĢmalarda Sa’da’ya yakın Kızıldeniz’e 

kadar geniĢletmeleri de Ġran’ın anlaĢmazlıktaki müdahalesini teyid etmektedir. 

 

Konuyla ilgili olarak terörist Husi hareketinin Beni Muaz bölgesindeki eski saha 

komutanlarından birisi olan Abdullah el Mahdun konuĢmasında Abdulmelik el Husi’nin 

sınırsız Ģekildeki Ġran desteği sayesinde Fars Medeniyetini yeniden tesis etmek için savaĢtığını 

söylemiĢti.  

 

Hareket kendisine bağlı bazı merkezlerde Lübnan’daki ġii Hizbullah hareketini bir örneklik 

olarak teyid eden sloganlar asmıĢtır. Husiler ile iliĢkileri tıpkı Lübnan’daki, Kuveyt’teki, 

Bahreyn ve diğer yerlerdeki Hizbullah teĢkilatları gibidir. Ġran basın ve yayın kuruluĢları, 

Necef ve Kum’daki ġii Merciiyyet makamlarının demeç ve yayınları hep Husileri teyid eder 

bir nitelik arz etmektedir. 

 

Humeyni devriminden bu yana Ġran; bir değiĢmez politika olarak batıl ġii mezhebini Ġslam ve 

Arap alemine ihraç edip yaymaya çalıĢmaktadır. Sana’daki Ġran elçiliği ve diplomasisi de 

Zeydi Mezhebi bağlılarını cezbetmek için yoğun bir gayret sarf etmektedirler.  

 

Yukarıdaki bilgilerin yanı sıra Iraklı savaĢçıların Husi saflarındaki mevcudiyeti ve çok sayıda 

Iraklının cesedine rastlanması ve tutuklanması da ġii teĢkilatlar arasındaki iliĢkinin 

boyutlarını gözönüne sermektedir. Basında çıkan son haberler Yemenli Husi teröristleri 

arasında Farsça konuĢan kiĢilerin de bulunduğunu doğrulamaktadır. Husi hareketine karĢı 

baĢlatılan son savaĢa yönelik olarak ġiilerin Ģiddetli öfkesi Ġran dıĢiĢleri bakanının, Bahreyn 

meclisindeki ġii milletvekillerinin demeçlerine de yansımıĢtır.  

HUSİ HAREKETİNİN TEHLİKESİ VE HEDEFLERİ 

Bu hareketin en tehlikeli düĢüncesi ġiilerin sahip olduğu Mehdi’ye iman meselesidir. Tabi bu 

imanda Mehdi’nin geliĢine hazırlık için Harem-i ġerif’in (Kabe ve civarının) iĢgali, Ehli 

Sünnet vel Cemaat’ın tasfiyesi ve baĢta Suudi Arabistan olmak üzere Sünnilerin yoğunlukta 

yaĢadığı devletlerin ele geçirilmesi gerektiği düĢüncesidir. 
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Ġlk bakıĢta okurlara gerçekten son derece garip ve hatta abartılmıĢ bir iddia gibi görünen; 

Mekke-i Mükerreme’nin iĢgali, oranın necisten ve Ģirkten temizlenmesi, pâk hale gelmesi gibi 

birçok uç ancak oldukça yaygın görüĢler ġii mezhebine dair ciddi sayılabilecek miktardaki 

kitapta mevcuttur. Kabe’de düzenlenen ve Ģanlı direniĢ Ģeklinde lanse ettirilen Ġranlı ġiilerin 

gerçekleĢtirdikleri kanlı ayaklanma bu düĢüncenin tatbikinden baĢka bir Ģey değildi.  

Yeri gelmiĢken Pakistanlı bir Caferi’nin 1430 Hicri senesi Zilkade ayında bir film gösterime 

soktuğunu hatırlatalım. Ġngiltere’de yayımlanan filmde Mehdileri ortaya çıkmakta, insanları 

öldürerek, terör estirerek Kabe’yi kirletmektedir. Filmin senaryosu Ali el Kevrani el Amili 

adlı ġii bir yazarın kaleme aldığı Asru-z Zuhûr adlı eserden esinlenmiĢtir. Not edilmelidir ki 

bu eserde Ehli Beytten nakledilen çok sayıda konuyla ilgili hadis vurgulanmaktadır ve yine 

“Yemen’deki Ġslami Devrimi Mehdi Aleyhisselamın zuhuruna yol açmıĢ, kesinlikle onun 

asrımızda görünmesi için sancakları hediye etmiĢtir denilmektedir. “el Yemani” adlı Ģahsın 

naklettiği bu rivayetlerdeki lidere gelince o gayet tanınmıĢ bir kiĢidir. Ġsmi Hasan veya 

Hüseyin olarak rivayet edilen bu Ģahıs Zeyd bin Ali (ra)’nin zürriyetindendir.  Kitapta el 

Yemani’nin “Kar’ah” adlı bir köyden çıkacağı iddia edilen bazı hikayeler yer almaktadır. Köy 

Sa’da yakınındaki Beni Havlan bölgesindeki bir köydür. 

Husilerin düĢünce esasları, mensuplarının tahrif edilmiĢ düĢüncelerinde ve hatta bazılarının 

kendilerini Zeydi mezhebinden ziyade 12 Ġmam mezhebine (Caferilik) daha yakın 

hissettiklerini ifadeleriyle birlikte açığa çıkmıĢtır. Bunun en önemli göstergesi ve örneği 

hareketin liderlerinden olan Bedrettin Husi’nin Zeydilikten tahrif edilmiĢ Caferiliğe 

dönmesidir. 

Husiler tam anlamıyla yeterince silahlanmıĢ, siyasi projesi olan bir harekettir. Elbette muhtelif 

teĢkilatlarıyla Yemen ordusunun baĢarısızlığının ıĢığında okumak lazım hadiseyi. Hareket 

kendisinin iktidara en layık olduğuna inanıyor, imamet idaresinin yeniden ülkeye gelmesi için 

çalıĢıyor. Suudi Arabistan ile çatıĢmaya girmelerindeki Ģer’i hususta bu hedef de yatıyor. Bu 

nedenle Yemenliler ve Suudluların kendilerine karĢı savaĢtığı iddialarıyla kafaları karıĢtığı 

Ġslam ve Arap aleminin desteğini almak istiyorlar. Bir önceki bölümde ifade edildiği gibi Husi 

hareketinin direk Ġran ile irtibatı ve harekete yönelik Ġran’ın her anlamda tam desteği söz 

konusudur. 

Bu çerçevede yeniden hatırlanacak olursa: 

1- Geçtiğimiz aylarda ölen Hüseyin Bedrettin el Husi Ġmam Humeyni’den ciddi Ģekilde 

etkilenmiĢ ve Yemen’de Ġran tecrübesini tatbik etmeye çalıĢmıĢtır. 

2- Mümin Gençlik Birliğindeki eğitim derslerinde Ġran devrimi bir madde olarak 

konulmuĢtur. 

3-   Zeydi alimlerin birçoğuyla akaidi ve ilmi muhalefet nedeniyle Bedrettin el Husi 

Tahran’da ikamet etti, burada çok yönlü iliĢkiler kurdu ve geliĢtirdi. 

4-  Husilerden Ġran’a, Ġranlılardan Husilere yönelik ziyaretler gerçekleĢti, Mümin Gençlik 

Örgütü ile ilgili gruplar arasında gizli görüĢmeler gerçekleĢtirdi. 

5-  ÇatıĢmalarda ele geçirilen silah depolarında Ġran yapımı çeĢitli menzilli füzeler, silahlar ve 

mühimmata rastlandı. 
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Tehlikelerine rağmen Husi hareketinin geleceği yoktur, aksine çatıĢmaların devam etmesi 

hareketin kendi sonunu getirecektir. Kanlı çatıĢmaların sürmesi kesinlikle hareketin çıkarına 

değildir. Zira bu tüm bölgeyi kapsayacak mezhepçilik ve patlamalara sebebiyet verecektir. 

 

ġiiler ile Sünniler arasında esasta bir problem olmadığı, mezhep çatıĢması çıkarma yönünde 

projeler olduğu, bunun arkasında emperyalistler ve Siyonistlerin bulunduğu gibi iddiaların 

kısmen doğru olmakla esasta tashihe ihtiyaç duyduğu açıktır. Yemen’in yolsuzluk ve 

ciddiyetten yoksun, Amerikan yanlısı bir rejime, orduya sahip olması ülkedeki on binlerce 

vatandaĢı hedef alan ve zarar veren terörist Husi hareketinin eylemlerini haklı 

çıkarmamaktadır. Dahası esasta mezhepler arasında sorun bulunmadığı yönündeki bir 

iddianın tarihsel, düĢünsel ve mevcut durumla bağdaĢır hiçbir yönü yoktur. Zira ġii mezhebi 

Ġslam’ın hak mezhepleri dıĢında olan akidevi temellerde ve pratiğe yansımalarında münharif, 

yer yer sapkın ve çoğu bid’at düĢünceleri taĢıyan bir mezhep olarak kabul edilmektedir. 

Irak’ta mezhep çatıĢmalarının fitilinin ateĢlendiği 2006 Ġmam Hadi el Askeri Türbesini 

bombalayanlar aradan kısa süre geçmesinin ardından açığa çıkmıĢtır. Ġçinde Ġran’ın bizzat 

desteklediği Bedir Tugayları da baĢta olmak üzere Nuri Maliki’ye bağlı Irak hükümet 

güçlerinin tezgahladığı bu çirkin saldırının olduğu günün hemen akabinde Mehdi Ordusu gibi 

terörist milis gruplar sadece bir gün içinde 300’den fazla Sünni camisine saldırmıĢ, yakmıĢ, 

yıkmıĢ ve iĢgal etmiĢtir. Yine o günkü saldırılarda binlerce alim, imam, hatip, vaiz ve sıradan 

masum Sünni Iraklılar katledilmiĢtir. Buna rağmen Irak Müslüman Alimler Heyeti (HEYET) 

gibi Sünnilerin mercii konumundaki oluĢumlar ve el Kaide gibi tekfirci akımlar dıĢındaki tüm 

Sünni direniĢ grupları bu fitneye karĢı durmuĢ, tek bir ġii camisine, Hüseyniyelere veya 

mukaddes yerlere saldırmamıĢtır. Dahası öfkelerini zapt, kendilerini kontrol etmeleri, bu 

saldırının esas hedefinin iç savaĢ çıkartma peĢindeki Amerikan-Siyonist-Safavi planı 

olduğuna iĢaret edilmiĢtir.  

Bugün birçok analizcinin ve gözlemcinin itiraf ettiği gibi o gün tıpkı ġii merciiyyet 

makamlarının kahir ekseriyetinin dolaylı-dolaysız cevaz verdiği, “Kaide, Tekfirci, Saddamcı, 

Vehhabi, Baasçı, ve Nasibi” gibi sıfatlarla hedef gösterdiği ve aslında Sünni kesimlere yine en 

büyük darbeyi vuran bu kesimler üzerinden yine Ehli Sünnet kökenli insanlara yönelik 

demeçlerin benzerini eğer Iraklı Sünni alimler, hareket önderleri ve kuruluĢlar vermiĢ olsaydı 

bugün Irak’taki demografik yapı ve coğrafi dağılım çok farklı olurdu. Ancak basiret ve 

mutedil Sünni anlayıĢı çok büyük bir olgunluk ve siyaset ile bu fitne planlarına alet olmamıĢ, 

fitneyi engellemiĢtir.  

Hiçbir zaman için herhangi bir devrimci, silahlı ġii hareketinin masum ve moda tabirle 

“demokratik” hak talebinde bulunan bir hareket olduğu sanılmamalıdır. Tarihin gösterdiği 
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gibi Kermati hareketi, Ubeydiler Hareketi ve Safaviler Hareketi gibi devletleĢen hareketlerin 

tamamı hükmü ele geçirdiğinde vatandaĢı olan özellikle Sünni kökenli halka çok büyük 

zulüm ve ayrımcı politikalar gütmüĢlerdir. Mevcut Ġran devletinde sayıları 20 milyona 

yaklaĢan Sünni kökenli Müslümanlara nerdeyse ikinci sınıf vatandaĢ muamelesi görülmesi 

bunun en açık kanıtıdır. Ebubekir, Ömer, Osman gibi tek bir isme dahi nüfusu Türkiye’ye 

yaklaĢan Ġran’da rastlanmaması acaba baĢka hangi nedenle açıklanabilir? 

SONSÖZ 

Yemen’in kuzeyindeki Sa’da bölgesinde kurulan siyasal, kültürel, sosyal, ilmi ve askeri 

alanlarda faaliyet gösteren ve halk tabanı olan Husiler; 

12 Ġmamcı ġii anlayıĢına sahip olup bu çerçevede Sahabe’lere çirkin sözler ve ithamlarda 

bulunmaktadırlar. 

Mehdiy-i Muntazır’a ve sözde Ğadr Bayramının kutlanmasına inanmaktadırlar. 

Kur’an-ı Kerim’e iman ettiklerini iddia ederken, Sünneti tamamen inkar etmektedirler. 

Ehli Sünnet vel Cemaat akidesine tamamen muhalif batıl bir düĢünceye sahiptirler. 

Ġran bu hareketi mali, fikri ve askeri olarak desteklemekte Humeyni devriminin Yemen’de 

yayılmasına çalıĢmaktadır. 
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