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HUSİLERİN ALTINDA NE YATIYOR?  

Tüm işaretler İran’ın Husileri desteklemede hayati bir rol oynadığını gösteriyor. Husi 

hareketinin yurt dışındaki siyasi temsilcisi Yahya el Husi bir röportajında grubunun İran 

hükümeti mensupları ile iletişim kanalları açtığını ima etti. Dahası Husi teröristlerin Suudi 

Arabistan’a sızması Husiler ile el Kaide arasındaki yakın ilişkiyi de ortaya çıkarmış oldu. 

Şeba Stratejik Araştırmalar Merkezinden araştırmacı-gazeteci Muhammed Seyf Haydar’ın 

Mecelle dergisinde yayımladığı bu önemli makale İran Analiz grubu tarafından çevrilmiştir.   

Husi olgusu 1986’lara kadar giden Zeydi mezhep düşüncesine aittir. Bu düşünce okulu ilk 

olarak Yemen’deki mevcut Zeydilerin yoğun olarak bulunduğu Saada eyaletinde ortaya çıktı. 

Saada’da takipçilerine Zeydiliği öğretmeyi amaçlayan gençlik birliği oluşturuldu. 

Husiler Zeydi mezhebinden ayrılan bir yer altı asi hareketidir. Hareket dini ve siyasi olarak 

Lübnan’daki Hizbullah modeline dayanmaktadır. İsna Aşeriye düşüncelerini ve fikirlerini 

benimsemekte olup buna ilk olarak Hüseyin Bedreddin el Husi öncülük etmiştir. Mensupları 

kendisini el Şebabul Müminin “Genç Müminler Örgütü” olarak seçtiler. 

1990 yılı çok partili sisteme yol veren Yemen’in birliğine tanıklık etti. “Genç Birliği” 

kendisini şimdi Yemen’deki Zeydi topluluğunu temsil eden Hak Partisi olarak  yeniden 

yapılandırdı. Bedreddin el Husi’nin oğlu olan Hüseyin Bedreddin el Husi bu partinin siyasi 

liderlerinden en önde gelen bir tanesiydi. 

Bedreddin el Husi’nin Yemen siyasi arenasındaki yokluğuna rağmen 

düşünceleri 1990’ların sonlarına doğru başta Saada olmak üzere civar 

bölgelerde yayıldı. Bu esnada oğlu Hüseyin Bedrettin el Husi Hak partisinden 

ayrılarak Genç Müminler olarak da bilinen kendi özel grubunu teşkil ettirdi. Bu 

grup ilk olarak entelektüel ve dini bir gruptu. 1990’da kuruldu ve görünürde dini 

vaaz ederken gizli bir şekilde siyaset yapmaya devam etti. Ancak 2002 yılında 

örgüt hükümete karşı muhalif bir tavır takınmayı benimsedi. 

Örgütün eski Genel Sekreteri Muhammed Yahya Salim Azzam’a göre grubun hedefleri ilk 

etapta Zeydilik ilkelerine göre gençliğe iyi bir eğitim vermek, sair alanlarda yeteneklerini 

ilerletmek üzerine yoğunlaşmıştı. Daha da önemlisi, onlar  kendilerini Zeydi mezhebinin 

vizyonuna göre erdemi savunmak, şuurluluğu artırmaya manevi, ahlaki ve kültürel olarak 

hazır olabilecek bir genç mürşidler/vaizler oluşturmaya adamışlardı. 

Silahlı Karşılaşma Aşaması 

2004 yılında Genç Müminler Husi grubunu bir isyancı güç olarak 

vasfedilmesinin başlangıcı  olan silahlı çatışma aşamasına girdi. Bu 

milisler Yemen Ordusuna karşı dört yıldan daha fazla beş savaşta 

çarpıştı. Bu savaşlar mevcut altıncı savaşta daha da 

belirginleştiği gibi sonuçlara neden olan başlıca milli 

krizlerle sonlandı. Hüseyin Bedrettin el Husi babası 

ile İran’ı ziyaret etti ve Kum’da birkaç ay kaldı. 

 Dahası İran’da kendisinin Humeyni devriminden derin şekilde 

etkilendiği biliniyor. Kendisi Lübnan’da Hizbullah tarafından organize edilen çok sayıda 
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güvenlik ve siyasetle ilgili toplantılara katıldı. Kendisinin İran Devrim Muhafızları ile çok sıkı 

fıkı ilişkileri olup Hizbullah’ı desteklemek için sloganlar üretti. Hüseyin el Husi Yemen’de 

hükümete karşı bir başkaldıraya liderlik etti ve 46 yaşındayken 2004 yılındaki ilk savaşta 

öldürüldü.  

Husilerin ikinci lideri Abdulmelik el Husi’dir. Birçok büyük abisi de dahil 

hareket içindeki diğer önde gelen şahsiyetlere baskın çıkan Abdulmelik 

kardeşi Hüseyinin ölümünün ardından grubun liderliğini aldı. 

Halihazırda Yemen’deki anlaşmazlık bölgedeki birçok gözlemci açısından 

özellikle asilerin İran ile güçlü şekilde irtibatı olduğuna inanılmasından bu 

yana en temel sorun haline geldi. Gözlemciler bölgesel güç ile desteklediği asiler arasındaki 

çıkar ilişkilerini değerlendirerek  bu ilişkiyi ve hareketin ilerlediği şartları dikkatle incelemeye 

çalıştı. Bu iki aktör ne ortak bir yapı veya fonksiyonu paylaşıyorlar ne de coğrafi bir 

komşuluk ilişkisi içindeler… 

Zeydi uyanış trendi ile Husi Grubu ve İran arasındaki üst düzey bir güvene dayalı güçlü bir 

“organik” ilişkinin tesisindeki ihtimaller olasılık dışı görünüyor. Bu da genel olarak 

Yemen’deki Zeydilerin geleneksel olarak İran’ın 12 İmamcı (İsna Aşeriye-Caferi) mezhebine 

karşı olduğu gerçeğidir. 

Lakin İslam devriminden beri İran kendisini bölgedeki tüm Şiilerin meşru “tek” çatısı gibi 

reklam etmeye çalıştı. Henüz, Husiler ile İranlıların ince ayrıntılı maslahatları her ikisi 

arasındaki gelişen simbiyotik bir ilişkinin içeriğini anlamaya yardım etmiyor. Durum çok 

boyutlu ve karmaşık bir içerikte olup ille de karşılıklı olacak değil. Oldukça uzun bir süredir 

bu durum gelişti ve daha da özelde geçen yirmi yıl boyunca. 

İran’ın Gizli Desteği 

Husiler ile İran arasındaki ilişkiler daha erken dönemlerde başlamış olabilir. Bazıları İran 

devriminden çok sayıda Yemenli Zeydilerin etkilendiği 1980’lerin başına kadar bu ilişkinin 

gittiğini söylemektedirler. Bununla birlikte bu ilişki sadece son yıllarda etkili ve fonksiyonel 

hale geldi. Elbette bu daha öncesinde bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmiyor. Bu sadece 

ilişkinin resmi olmayan İranlı kanallar aracılığıyla sınırlı bir entelektüel ilişki olduğu 

anlamına gelmektedir. 

Hüseyin el Husi İran devrim söylevi ve politik ideolojisinden etkilenmişti ki bunda İran’ın 

dini ideolojisi olmasa da olurdu. Bu durum hareketin eğiliminde değişime neden oldu. Grup 

ayaklanmaya doğru güçlü bir temayül altında organize kutuplaşmaya yoğunlaşmaya başladı. 

Bu arzu (iştiyak) 11 Eylül saldırılarının akabinde Amerika’nın uluslararası terörizme karşı 

başlattığı hamleden dolayı daha da güçlendi. El Husi bu kampanyası büyük bir şüpheyle 

birlikte tetkik ederek bunu “İslam ve Müslümanlara” karşı bir savaş olarak dikkate aldı. 

Büyüyen bir güç duygusu, hareketinin yayılması ve gücünün artması neticesinde el Husi 

hareketinin genç üyelerini çatışma için eğitmeye başladı. Yemen devletinin denetiminden 

uzakta eğitim kanalları oluşturmaya başladı. Hareket mensuplarını gayr-i meşru olarak 

vasfettiği resmi kurumlara karşı kışkırtmaya başladı. Yükselişe paralel olarak el Husi ve 

hareketindeki unsurlar meşhur sloganını başlattı: “Allahuekber, Amerika’ya ölüm, İsrail’e 

ölüm, Yahudilere lanet, zafer İslam’ın.” 
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Grupla birlikte anılır hale gelen bu slogan, başlatıldığı yol ve namazlardan sonra camilerde 

sürekli tekrarlanan caddelerdeki ve halk meydanlarındaki duvarlara yazılan bu sloganlar 

bunun Yemenli olmayan ve çok büyük ihtimal İran kökenli olduğunu gösteren aşikar bir 

şekilde ortaya koymuştur. Yine bu durum Hizbullah  tarafından benimsenen yaklaşıma çok 

benzemektedir. Bu, hareket mensuplarını daima gaza getirmeyi amaçlayan müteharrik bir 

metod idi. Böylece bu durum, Husi mensupların onları diğer siyasi parti ve gruplara mensup 

kişilerden ayırt edici oldukları ve nevi şahsına münhasır bir hareket gibi hissetmelerini temin 

etmekteydi. Yine bu, siyasal devşirmede totaliter metotları yansıtmaktadır. 

Sonrasında el Husi hem içeride hem dışarda silahlı örgütü için destekçiler ve taraftarlar 

aramaya başladı. Suudi sınırındaki kuzey eyalet Saada’nın engebeli dağları Husiler için iyi bir 

sığınaktı. İsyancılar bu dağlara yayılmış şekilde terkedilmiş mağaralarda silah depolamaya 

başladı. 

“Çiçekler ve Taşlar: Yemen’de Şii İsyanı” başlıklı kitabın yazarı el Husi’nin İran’a veya 

onunla irtibatlı yerlere kadar genişleyen Şii dernekler ve teşkilatlar da dahil yerel ve yabancı 

gruplardan dev miktarlarda maddi ve lojistik destek almayı başardığından bahsetmektedir. 

Aynı kaynağa göre, Husilere maddi ve fikri destek veren en önemli gruplardan bazıları şunlar: 

1. Ensareyn Vakfı (İran-Kum) 

2. Ebul Kasım el Hui (Londra) 

3. Zeyd bin Ali Vakfı (Ürdün) 

4. Sakaleyn Vakfı (Kuveyt) 

5. El Beyt Derneği (Londra) 

6. Hizbullah Tarafından kontrol edilen Teşkilatlar 

7. Sadık Şirazi (Kuveyt) 

8. El Elfeyn Şirketi (Kuveyt) 

9. El Beyt Vakfı Şubeleri (Suriye, Lübnan ve Irak) 

10. …Dernek (Kuveyt) 

Dahası Husiler Sana’daki İran elçiliğinde garanti edilen ve 650.000 dolar tutarındaki bir 

yardım çekini teslim almışlardır. İran elçiliği yine 2000 ila 2002 yılları arasında 22.381.000 

Yemen riyali tutarındaki yaz merkezlerine bağışta bulunarak destek vermiştir. Bu paraların 

bazıları özellikle Husi hareketinin konuşlandığı Saada eyaletinde olmak üzere çok sayıda 

eğitim kursunu finanse etmek için ayrılmıştır. (Eğitim kursundan kasıt bidat fırkası olan Şii-

Caferi mezhep öğretileridir) Bazı kaynaklar Hüseyin el Husi’nin elde ettiği kaynakları bazı 

taraftarlarına ödediğini iddia etmektedirler. Yine o, özellikle hareketinin ve taraftarlarının 

hakim olduğu bölgelerde sosyal destek ve hayır yardımları temin etmeye yoğunlaştı. 

Her ne kadar hareket 2004 yılında Hüseyin el Husi’nin ölümüyle birlikte nerdeyse çöküşün 

eşiğine gelip sert bir şekilde sarsılmış olsa da genç kardeşi Abdulmelik el Husi’nin liderliği 

almasından sonra hemen dengeyi yeniden tesis etti.  

Abdulmelik de Hüseyin tarafından uyarlanan aynı söylev ve yaklaşımı benimseyerek hareketi 

yeniden inşa etmeye çalıştı. Şüphe yok ki hareketin yeniden inşası süreci başlangıcında bazı 

karışıklıklara rağmen Yemen içinde ve dışında destekçiler bulmaya zorlamıştır. Dahası 

kurucusunun ölümünden sonra geçici bir çöküş sürecinde hareketi destekleyen gruplarla 

ilişkiler yeniden başladı. Bu irtibatlar gelişti ve eskisinden daha güçlü hale geldi. 
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El Husi’nin İtirafları 

Her ne kadar sürekli olarak Abdulmelik el Husi hareketine İran’ın herhangi bir desteğinin 

olmadığını söyleyip bunu inkar etse de son kanıtlar Maliki’nin bu iddialarını oldukça şüpheli 

hale getiriyor. Husilerin yurtdışındaki siyasi temsilcisi Yahya el Husi bir basın demecinde 

grubunun İran liderliğiyle ileşitim kanalları açtığını ima etti. O, İran’ı “mazlum milletlerdeki 

ezilmiş insanlar için bir ümit” olarak gördüğünü ifade etti. Yine Yahya demecinde: “Ehli 

Beyte mensup olan herkes Peygamberin öğretilerini takip ederek, bunları eyleme geçirerek 

diğer mezhepdaşlarının güvenirliliğini kanıtlamalıdır.” vurgusunda bulundu. 

Saada hadiselerine dair olarak İran resmi medyasının eşi görülmemiş ve son derece taraflı 

yayınları İran’ın Husileri desteklediğine dair ithamları artırdı. El Alem, Tahran Radyosu, El 

Menar (hizbullah), El Zehra, El Kevser ve diğerleri gibi İran’a yakın çeşitli uydu kanallarında 

da aynı politika takip edildi. (Türkiye’deki İran lobisine bağlı velfecr, israhaber, zeynebiye, 

rasthaber vs siteler ve ilgili medya kuruluşlarında da tek merkezden yöneltildiği gayet net bir 

yayın politikası takip edildi.) 

Şüphe yok ki İran; ideolojik olarak kendisine yakın olan, o veya bu şekilde İran’ın milli 

çıkarlarına hizmet edecek farklı hedefleri gerçekleştirmek için yetiştirilebilecek olan 

Husi’lerin güçlerini artırmak için gayet açık çıkarlar taşıyor. 

Bu zeminde, Eritre muhalefetine bağlı kaynaklarının verdiği bilgiler oldukça ehemmiyet arz 

ediyor. Onlar Eritre Merkezdeki Ginda’nın batısında yer alan Dengolo’da İranlıların destek ve 

nezaretinde Husi mensuplarının eğitildiği askeri kampların varlığını ortaya çıkardılar. Dahası, 

son olarak gayet net bir şekilde Yemen Hükümeti’nin suçlamaları İran’ın Husi militanları 

desteklediği, onlara Yemen’in kuzey-batı burnundaki Kızıldeniz’de Midi limanı aracılığıyla 

silah desteği sağladığını söyledi. 

Yine İran’ın Midi limanını İranlı yatırımlar şeklinde aktif hale getirmek için Yemen 

Hükümeti’ne ricada bulunduğu; ancak Yemen hükümetinin bunu reddettiği yönünde bilgiler 

var. 

Tabi bunların yanı sıra geçtiğimiz Ekim ayında medyanın haberlerine göre Yemen deniz 

kuvvetleri tanksavar silahlarıyla dolu bir İran gemisini Midi kıyılarında ele geçirmişti. Aynı 

kaynaklar geminin silah dolu kargoyu Harad bölgesi yakınında militanlara teslim etmek için 

boşaltma yolunda olduğunu aktardı. Gemi aynı zamanda çatışmalarda yaralandığı ve 

öldürüldüğüne inanılan İranlı uzmanlar ve askeri eğitimcilerin yerini almak üzere silah 

uzmanları ve eğitimcilerini de taşımaktaydı. 

El Kaide ile Husilerin İlişkileri 

Suudi toprakları  içinde Husi unsurlarınca gerçekleştirilen sızma operasyonları yine Husiler 

ile el Kaide arasındaki yakın ilişkileri ifşa etti. İkinci grup iki taraf arasında önceki 

koordinasyonun ardından Husilerin yanı sıra Suudi topraklarına sızdı. 

Husiler ile el Kaide arasındaki ilişki yeni değil. Birkaç Yemenli yetkili iki örgüt arasındaki 

işbirliğini teyit ediyor. Yetkililer Sa’da’da devam eden savaştaki son gelişmelerden öncesinde 

mevcut olan Yemen’deki istikrarsızlık ve kargaşa ortamı oluşturmada iki örgütün de ortak bir 

çıkara sahip olduklarını not ediyor. Zaten, Suudi Arabistan güçleri bazıları tanksavar olmak 
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üzere geleneksel olmayan silahlar, gelişmiş modern silahların varlığını tespit etmişti. Tüm 

bunlar Husi’lerin çok üst düzeyde bir destek aldıklarını açıkça ortaya koymaktaydı. Yine, 

Husilerin takip ettikleri metot ve taktikler El Kaide tarafından da kullanılıyor. Örneğin kadın 

elbiseleriyle saklanmak ve Suud ordusunun ön saflarının arkasındaki bölgelere sızmak için 

yürütülen diğer bazı hileler gibi. 

Eritre ve Somali 

Husilerin aldığı destek sadece İran ve el Kaide ile sınırlı değil; bilakis yardımlar Eritre ve 

Somali’den de geliyor. Yemenli ve Suudlu güçlerin ortak sınıra yakın bir yerde Husi 

teröristlere silah kaçırırken tutukladığı Somalililer bu ilişkilerin bir kanıtı. 

Eritreli muhalif liderlerden ve Eritre Demokratik İttikafından yetkili olan Beşir Ishak Fransız 

AFP haber ajansına verdiği demeçte İran’ın Yemen’in Saada eyaletindeki Husi teröristlere 

silah transferi için Eritre’yi üs olarak kullandığını ifade etti. İshak demecinde silahların 

özellikle Assab şehri olmak üzere Eritre’nin sahil kıyısındaki şehirler aracılığıyla silahların 

teslim edildiğini, akabinde buralardan geceleri Husi teröristlere silahların nakledildiğini 

söyledi. Yine ek olarak medyada çıkan bazı haberler bir düzine tekfircinin Aden Körfezini 

geçerek birkaç ay önce Yemen’e ulaştığını açığa çıkardı. Bunların Yemen’deki isyancı Husi 

grubunun saflarına katıldığına inanılıyor. 

Haberler yine deniz korsanlarının Somali’deki yerel yetkililer ile ilişkiler kurduğuna dair 

deliller olduğuna işaret ediyor. Korsanlar ile Yemen’deki insan kaçakçıları arasında çok güçlü 

bir ilişki mevcut ve bunlar bilgi alışverişinde bulunuyorlar. İnsan kaçakçıları Somalili 

mültecileri Yemen kıyılarına transferden döndüklerinde bir takım korsan eylemlerine 

katılıyorlar. 

Yemen, Sa’da’daki Husi teröristler arasında Somalili savaşçıların da bulunduğunu, bunların 

yedi tanesinin tutuklandığını duyurmuştu. Tüm bu faktörler Yemen’deki Husi teröristlerine 

silah kaçakçılığı yapan Somalili grupların olduğu ihtimalini destekliyor. 

Şimdiye kadar Yemen Hükümeti resmen İran hükümetini teröristleri direk olarak 

desteklediğine dair suçlamada bulunmadı. Ancak, Sana 2005 yılından bu yana Tahran’da 

iktidarı üstlenen bir aşırı çizgideki İran liderliğinin bulunduğunu iyice biliyor. Üstelik, 

Ahmedinecat’ın cumhurbaşkanlığına gelmesinden bu yana İran’daki Sünni azınlığa karşı 

propagandalar gözle görünü şekilde yükseldi. Ki İran rejimi ülkesindeki Sünni Müslümanları 

Suudi Arabistan’ın potansiyel ajanları ve Irak’taki Sünnilerin müttefikleri olarak görüyor! 

Dış arenadaki İran rolünü anlamada en önemli ve kompleks boyutlardan bir tanesi bu rolün 

resmi devlet aygıtları aracılığıyla yürütülmemiş olmasında yatmaktadır. Bu nedenle en büyük 

ölçüde mezkur ülkenin dış hedeflerine hizmet etmesine rağmen direk olarak bu ülkenin ilişiği 

olduğu gösterilememekte. Bu görünüş birçok dünya başkentindeki siyasi arenada ve karar 

alma süreçlerinde karışıklık meydana getirdi. Ortadoğu’daki birçok ülkede İran’ın varlığı 

besbelli ortada; ancak bazı kullandığı aletler görünmez. 

İran’ın Eli Artık Görünmez Değil 

İran yaptığı çağrıda kuzey Yemen’de yaşananlar için bir siyasi çıkış önerisinde bulunarak 

Husileri Yemen’deki denklemde siyasi bir güç olarak tanıma yönündeki istekliliğine imada 
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bulundu. İran Dışişleri Bakanı Manuşer Muttaki ülkesinin Yemen’deki Şiilerin durumuyla 

ilgili endişelerini dile getirdi. İran Öğrenci Haber Ajansı (ISNA)’nın 27 Ağustos tarihinde 

aktardığına göre Tahran’daki Yemen büyükelçisiyle yaptığı toplantısında Muttaki: “İran, 

Yemen hükümetiyle ülkedeki Şii Husiler arasındaki iyi ilişkileri desteklemektedir.” Şeklinde 

konuştu. Muttaki sözlerine : “Yemen Hükümeti ve Husiler yapıcı iletişim aracılığıyla 

birbirlerini destekleyebilirler.” dedi. 

İran Parlamentosu dış politika ve Milli Güvenlik Komitesi üyesi Mehdi Sınai ise: “İran 

Dışişleri Bakanlığı mevzuyu çalıştı, ancak meclis ondan Yemen meselesini özel bir muamele 

ile almasını bekliyor, çünkü bizler komşu ülkelerde ve bölgedeki Şii azınlığa baskı 

uygulanmasını, tansiyonu reddediyoruz.” şeklinde konuştu. 

Her halükarda, İran ile Husi grubu arasındaki ilişki daha netleşmiş ve daha az 

belirginsizleşmiş görünüyor. Durum iki taraf arasındaki karşılıklı çıkarların varlığına işaret 

ediyor. Taraflar “adalet ve eşitlik” ile “mazlumları ve mustazafları savunma” meselesinin de 

ötesine giden muhteris jeo-stratejik projelerin yürütülmesi noktasında birleşiyorlar. Husilerin 

meselesine gelince, isyancı grup Yemen’in kuzeyinde bağımsız bir Şii prenslik (devlet) teşkil 

etmeyi şiddetle arzuluyor. 

İran’a gelince, bu ilişki Yemenlilerin çıkarlarını gözetlemenin veya aralarındaki savaşı 

engellemenin de ötesine gidiyor. İran ulaşabileceği her yere genişleyerek daha önemli bir 

bölgesel güç olma rolünü yeniden elde etmek için tarihi bir an yakaladığına inanmaktadır. 

Elbette Yemen burada bir istisna değil. 
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