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birimleri aracılığıyla, ve (Danışma ve Politik Girişimler, Hizmet Sektörü, 
Sosyal Medya Kampanyaları ve Kamuoyu Oluşturması, Diyalog, Kültürel ve 
Sivil Kalkınmanın Desteklenmesi, Suriye Geleceği Programları) gibi çalışma 
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Çalışma Ekibi:
Araştırma, eski meslektaşları ve arkadaşlarıdan destek alarak, bilgilerin 
toplanması ve incelenmesine katkıda bulunan bir ekibin gayretiyle Sayın 
Abdullah El-Neccar tarafından yürütülmüştür. Bu üç kişiden ikisi, birincisi 
eğitim ve diğeri petrol hakkındaki konularda olmak üzere toplamda üç 
adet perde arkası gizli belgeler sunmuşlardır. Bu kişilerin ikamet ettikleri 
bölgelerdeki yer aldıkları konumlarından dolayı, isimlerini zikretmek 
mümkün değildir ve kendilerine çok teşekkür ederiz.

Abdullah El-Neccar
Kendisi, Hukuk Lisans mezunu bir Siyasi Güvenlik Subayıdır. Dokuz buçuk 
yılı Kamışlı bölgesinde olmak üzere, 12 yıl Hasake İlinde çalıştı; çalışması 
sırasında, Kamışlı Güvenlik Bölüm şef yardımcılığı ve Amouda Güvenlik Bölüm 
şefliği görevlerinde bulundu. 2012 yılında, Siyasi Güvenlik Şubesi’nden, 
binbaşı rütbesinde ayrıldı. Şu zamanlarda kendisi, Fırat Doğusuyla ilgili 
çalışma ve araştırmalar ile güvenlik ve askeri konuları üzerine çalışmalar 
yapmaktadır.  
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Uygulamanın Özeti

Araştırma sekiz ana bölüme ayrıldı. Teorik yönlerle başladı ve daha sonra Fırat’ın doğusundaki 
Demokratik Birlik Partisi (PYD) tarafından bölücü oluşumunun gerecekteki durumuna geçildi. 
Ve olası çözüm senaryoların ele alınmasıyla sona erdi.
• Birinci bölümde, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından sonra Türkiye’de ortaya çıkan 

Kürt sorununun arka planı incelenmektedir. Daha sonra araştırma, diğer Süryani-
leri, Asurluları ve Ermenileri Suriye’ye yerleşmeye cesaretlendirdiği gibi, Kürtleri de 
teşvik eden Fransız Mandası altındaki Suriye’ye yöneldi. Bunu gelecek vaat eden bir 
tarım bölgesi olarak gördüğünde, o zamanki Haseke ve Kamışlı gibi Suriye’deki en 
önemli şehirlerin ortaya çıkmasının yolunu açtı.

• Aynı zamanda Fransızlar, 1927 yılında Kürt Khoybun (Bağımsızlık) Cemiyetinin bazı 
Kürt liderlerini tutuklayıp ev hapsine koymadan önce ‘’Türkiye Kürdistanı’nı son Türk 
askerinden kurtarma’’ hedefini belirledikleri bu derneği yeniden yapılandırılmasına 
destek verdi. Suriye’de etnik bir unsur kurulmasına yönelik hedefi değiştirildi, yerli 
halk bunu tüm etnik kökenleriyle bitirdi. Daha sonra, 13’ten fazla partiye bölünmeye 
maruz kaldığı 1957 yılında Suriye’de Kürdistan Demokrat Partisi’nin kuruluşunda bu 
hedefler tekrar ortaya çıktı. Birçoğu, 2011 yılında Suriye’nin kuzeydoğusunda, özel-
likle Kürt bölgesinde bir federasyon kurma hedefini açıklayan Kürt Ulusal Konseyi 
kuruluşuna katıldı. Seksenli yıllarda, Kürdistan İşçi Partisi (PKK) Suriye’de ortaya çık-
tı. Esed Rejimi, mal, para ve kendilerine militan toplamaları için örgüte Kürt sahasını 
teslim etti, rakiplerini bastırıp muhaliflerine eziyet etti. Ve Suriye’deki Kürt sahasını, 
Hafız Esed’in Türkiye’ye karşı Soğuk Savaş döneminde Türklerle denge unsuru oluş-
turmak için PKK’yı araç olarak kullandı ve Türkiye’ye karşı savaşta hizmet etmesi için 
bu sahayı onlara açtı. Sonra Esed, 1998 yılında Adana Anlaşmasının sonucu olarak, 
örgütün Lideri Öcalan’ı Türklere teslim etti ve 2002’de tüm örgüt liderlerini ve kadro-
larını ülkesinden kovması takip etti. PKK, daha sonra bölünme, suikast, tasfiye, eko-
nomik, siyasi ve sosyal abluka çıkmazına girdi. Suriye devrimi gidişatı, kendisine son 
kurtuluş ipi uzatılmasaydı, kaçınılmaz sonuna doğru gidiyordu.

• İkinci bölümde, 2003 yılında Kandil Dağlarında kurulan ve PYD Örgütünün Rejim 
ile İttifakı incelenmektedir. Başlangıçta, sadece mesleki ve sendika bloklardan olu-
şan Demokratik Konfederasyonu benimsemiştir. Fiili yönetimi ele geçirmeden önce, 
Suriye’deki Kürt bölgelerini kontrol etme ve Kürtlerin, Suriye Devrimine katılmaları-
nı engellemesini sağlayan görevini kendisine emanet eden rejim, bunu yapmak için 
örgüte yönetim hakkı verdi. Daha sonra, 2014 Ocak ayında Kuzey ve Doğu Suriye 
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Federasyonuna – Amerikan desteği sayesinde- dönüşen ‘’Geçici Özerklik İdaresi’’ 
ilan edilmesiyle sonuçlandı. Herhangi bir teori veya anlaşma, bu durumun bağımsız-
lığa doğru ilerlemesini– koşullar mevcut olduğunda- engelleyemez. PKK’nın rejimle 
olan ilişkisinin mezhepçilik eğilimi, devrim başladıktan sonra ortaya çıktı. (Sünni) 
Öcalan, örgütün mezhepsel teveccühünün temelini atarak, Kürt Aşiret Liderliklerini 
İslam’a girmeleri ve Arap potasında asimilasyon olmalarıyla suçladı. Sünni İslam baş-
ta olmak üzere, önce Zerdüştler, sonra Alevi Kürtler ve son olarak da Sünni Kürtler 
olmak üzere, ‘’Kürtçülük’’ kavramını, kürtçülüğün bunlarla arasında olan mesafenin 
ne kadar açıldığına göre yeniden değerlendirdi. Tarihe apaçık bir tahrifat yaparak, 
Ali ile Muaviye arasında meydana gelen çatışmayı, Ali’nin demokratik yolu temsil 
ettiği «demokratik-sınıf mücadelesi» olarak yorumlarken, Muaviye ve Kureyş, kanlı 
savaşlarıyla zorla Kürt topraklarını kontrol eden ve yolundaki her şeyi yok eden oto-
riter Sünni İslam›ı temsil ettiği yorumunu yaptı. Ardından parti liderliği Kandil›de, 
örgütün eş-başkanı Beysa Hozat’a göre, Dersim halkının katledildiklerini ve onların 
aynı zamanda hem Aleviler hem de Kürtlerden olduğunu ilk kez konuşanlardan bi-
riydi.  PYD›nin Afrin›deki Özerk Yönetim Yürütme Kurulu Başkanı Heyvi Mustafa, 
“«Alevi birisi olarak, Alevi cemaatine de bu dönemde, Sincar ve Ayn el-Arab’da mey-
dana gelen katliamların kendilerine karşı tekrarlanmasından endişe ederek, daha 
temkinli davranmaları için çağrıda bulundu. Parti, Amouda kasabasında Ezidi dinine 
ait olanlar için bir tane merkez, El-Muabtali nahiyesinde Aleviler için diğer bir merkez 
açtığında, Aşure günü münasebetiyle ilk kes kutlama yapıldı. Kutlamalar, Alevi ve 
Şiilikle ilgili sembollerin boy gösterdiği, ‘’DSG’’ bayrağının sallandığı, Halep’in Şeyh 
Maksud Mahallesi’nde ilk kez kutlama yapıldığında ortaya çıktı. Böylece parti, Kürt 
merkezinde, diğer Sünni ve Şii pankartları altında siyasi katılımın yasallaştırılması-
na yol açan yeni bir mezhep ve mezhepsel durum kurdu. Irak’ta, Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi›ndeki milletvekilleri ve yetkililer, PKK’nın İran Şii ekseniyle ilişkisini, PKK 
ve Türkiye’yi hedeflemek için “Haşdi Şabi” den maaş aldıklarını doğruladılar. Daha 
sonra Da’va Partisinin bir yetkilisi, Nuri El-Maliki’nin isteği üzerine, “Sincar Koruma 
Birlikleri”ni PKK’nın kurduğunu, PKK’nın eski liderlerinden ve ondan ayrılan Osman 
Öcalan şöyle dedi: “Partideki milliyetçi düşünce 2004›ten beri sona ermiştir ve şu 
anda partiyi kontrol eden liderler solcu ve ırkçı düşüncenin bir ürünüdür.”

• 2011 Mart ayında Suriye devriminden sonra Suriye rejim partisi hemen koalisyonu 
tekrarladı. Partinin yandaşlarını, dostluklarını ve faaliyetlerini yeniden düzenleme-
sinde, Suriyeli kürtlerin ayaklanmadan vazgeçmesinde rol oynayan çalışmalarının 
ilki olan istihbaratla ilgili donanımların oluşturulmasında yardımcı olmak, üzerine 
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düşen en son maddi ve manevi rüşvetleri sınıfsal milli değerleri meydanda sürdür-
mek amacıyla sundu. 

• 19 Temmuz 2012’de Özgür Suriye Ordusu’nun Halep şehrine girişiyle eşzamanlı 
olarak rejim, Halep ve Haseke’de güvenlik bölgesini o zamanlarda “YPG” olarak ad-
landırılan parti ordusuna teslim etti. Sonra Haseke bölgesinde neredeyse yıl sonuna 
kadar geri çekilişini sürdürdü. Resulayn’ın özgürlüğünü sağlayan devrimcilerle kar-
şılaşmada askeri gücü devreye soktu. Çatışmalar doğuda Kamışlı batıda Afrin’e kadar 
tüm cephelere yayıldı. Parti ve rejim arasında sonradan çıkacak ihtilaflara ve iki taraf 
arasında ilişkilerin kötüleşmesine rağmen bu durum ortak yaşamalarını etkilemedi. 
Rejim kuruluşları, güvenlik donanımları ve sembolleri yabancı gazetecilerin yaptığı 
açıklamalara göre hala şüpheye mahal vermeyecek şekilde bir uyum içinde parti ku-
ruluşlarının ve askeri üslerinin yanında durmaktadır. 

• Devrimin bu karmaşık durumu Kürt partilerinin halk hareketini oluşturmada çekim-
ser kalmasını temsil ediyordu. Daha sonra dil, kültür, hak ve özgürlükler konusunda 
eşitlik ve adalet isteklerinde işi ciddiye bindirdiği zaman ancak onu oluşturdu. Böy-
lece rakibi olan PYD ile bir araya geldi. Geriye kalan Suriyelilerin isteklerinden farklı 
isteklere ikna etme yoluyla Kürt yandaşlarına da yön değiştirdi.

• Üçüncü bölüm “DAEŞ” örgütüyle Kobani’de başlayan savaştan beri PYD ve Amerika 
arasındaki ilişkinin oluşumunu ve gelişmini ele almaktadır. Ve burada bazı durum-
larda gerekmedikçe ve devrimci grupların içinde olduğu topluluk onu güçlendirme-
dikçe komplo teoriyi benimsemiyoruz.

•  Suriyelilerin güveni rejimin yaptırımı olmaksızın kimyasal silah kaynağıyla yetindik-
ten sonra 2013 yılından bu yana  ABD’nin devrime olan duruşuyla sarsıldı. Böylece 
Amerika, Özgür Suriye Ordusu gruplarından rejimi terketmesi ve sadece DAEŞ ile 
savaşmasını istediğinde bu istek ÖSO’dan karşılık bulmadı. Bu kararın doğru olup 
olmadığına bakmaksızın ABD’nin tutumlarının ÖSO’yu batırma hedefinde olduğu 
gözlenebilir. Bunlardan bazıları; 2015 yılı Arap Baharı’nda eğitim ve silahlanmada 
nispeten zayıf programlara dayanmaktı. Onlarca asker dışında 3 ay boyunca bir şey 
geliştirilmedi. Onlar da hava koruması olmadan İslami örgütlerin egemen olduğu 
tehlikeli bölgelere gönderildi. Hapse atıldılar ve silahlarına el konuldu. Böylece proje 
başarısızlıkla sonuçlandı. Yeni Suriye Ordusu askerlerinden onlarcası Ebu Kemal böl-
gesi Elhamdan havaalanında indirme operasyonunu ikinci kez tekrar etti. Daha son-
ra Arap aşiretlerinin ve Devrimci Komando Ordusu’nun (Amerika destekli) Deyrizor 
savaşına katılma isteği Suriye Demokratik Güçleri’nin ilişkisi olmaksızın geri çevrildi.
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• PYD ve Amerika arasındaki ilişkilerin nasıl başladığı ve geliştiği biraz garip bir durum-
dur. Duyurulmadan önce iki yıl boyunca sır olarak saklandığı öğrenildikten sonra bu, 
YPG ve ÖSO’ya bağlı küçük gruplarla ortak operasyon alanları oluşturmak anlamına 
geliyor. Planlanmış ve programlanmıştı, ayrıca Suriye devrimi için bir felaket niteli-
ğinde olan, rejime karşı halk ayaklanmasından, teröre karşı uluslararası bir savaşa 
sürükleyen ve olayların gidişatını bozan Kobani savaşı gerçeği hakkında şüpheleri 
arttırıyordu. Bu, uluslararası toplum ve özellikle ABD tarafından desteklenmektedir 
ve Deyrizor’da örgütün aşiretler ve isyancılara karşı yürüttüğü ve korkunç katliamla-
rın birçoğuna aylardır göz yummaktadır. 2014 yılında onlara karşı elde ettiği galibi-
yetten sonra PYD güçlerine yardım için koştuklarında bu ilişki sadece bir yardım ta-
lebinden ABD’nin desteklediği YPG örgütünün eline geçen daimi bir davranış haline 
geldi ve askeri olarak Fırat’ın doğusunda tek başına kaldı.

• Rusya’nın Suriye’ye girmesiyle eşzamanlı olarak 30 Eylül 2019’da gerçekte müttefik 
grupların geri dönüşümünden daha fazla bir oluşum olmayan DSG ile Amerika’nın 
Amerikan kuvvetleri tarafından Tel Beyder’de kamplarda eğitilen YPG’ye olan sınırsız 
desteğini haklı çıkarmak için DSG ilanı öncesinde koalisyonun, askeri okul ve üniver-
site mezunlarını, subayları ve DSG askerlerini kamplarda eğitmek üzere Arap devlet-
lerine silahlandırma ve eğitim projesine göndermeden önce incelemede ısrarcı oldu-
ğu zamanda koalisyon duyuruldu.

• Amerika ve PYD arasındaki koalisyon sadece askeri alanda olmasına rağmen bu ko-
alisyonun sonunda Suriye’nin kuzey-batısında kendi otoritesini kökleştirmek üzere 
faydalanıldı. 2016 yılı Mart ayında sonradan Rojava fedarel projesinde Kantona’da 
yerleşmeyi hedefleyen  siyasi proje uygulanmaya başladı. PYD’nin tutumundaki ger-
ginlik rejimle olan Amerika’nın Suriye’de bulunmasıyla ilgili görüşmelerinde iniş ve 
çıkış gösterdi. 

• Türkiye’nin tutumu, Amerika’nın Suriye’deki siyasetinde esas odak noktasını oluştu-
ruyor. Ondan vazgeçmesi düşünülse dahi stratejik ortak çıkarları geçerli kalacaktır. 
Buradan yola çıkarak Türkiye’nin PYD projesine olan reddi, projenin tamamlanması-
na esas engel teşkil ediyor.

• ABD, rejimle müttefik YPG güçlerinin farkındaydı ve onların saldırısına uğramaya-
caklardı. Ve bu, onların sırtında ÖSO ile ittifakın gerektirdiği bir güvenlik külfeti ha-
line gelmesinin yanı sıra özellikle de YPG güçlerinin ABD’nin isteklerini tek siyaset 
ve tek askeri komutanlık altına girmesi sayesinde kayıtsız şartsız yerine getirme so-
rumluluğu yüklemektedir. Eşi benzeri olmayan askeri gücü ise doğru değildir. DSG 
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için sağlanan destek ve imkanlar ona da sağlansaydı, DSG’den daha iyi bir iş çıkarır-
dı. DSG’den bir milisin aktardığına göre ise ABD’nin yardımı olmasaydı DAEŞ örgütü 
Kamışlı’ya ulaşırdı. 

• Dördüncü bölüm Fırat’ın doğusundaki demografik yapıdan bahsediyor. Haseke, Ha-
lep, Deyrizor, Rakka’yı içine alan bölgede Süryani, Kürt, Türkmen, Çerkez, Süryani ve 
Ermeni nüfusun yanı sıra bölge sakinlerinin çoğu Araplardan oluşur. Genelde Kürtler 
Haseke bölgesindeki toplam nüfusun %34,99’unu oluştururken Deyrizor’da bu oran 
%0, Rakka’da %2, Halep bölgesine bağlı Kobani’de %59, şu anda Fırat’ın doğusunda 
bulunan toplam nüfusun %18,3’ünü oluşturmaktadır. Ve “Barış Pınarı” bölgesi sa-
kinleri de dahil yaklaşık 1,978,161 Kürt nüfusu vardır.

• Başlangıç olarak, PYD, Kürt aktivistleri odak noktaya aldı, onlardan çoğunu hücreye 
attı, tutukladı ve öldürdü. Daha sonra bu hıncı diğer ırklara doğru devam etti. De-
mografik olarak çoğunluğu temsil eden Araplara odaklandı. YPG’den ayrılan “kadro-
lar” Arap köylerini yaktıklarını ve Süryanileri Arapların yerlerini satın almaya zorla-
dıklarını itiraf ettiler.

• Geçtiğimiz Ekim ayında Barış Pınarı harekatının çıkış noktası da partinin bölgesel 
halkı Resulayn ve Tel Abyad’tan dönmelerini yasaklamasıydı. Hala parti kuvvetleri 
-şu ana kadar- Deyrizor ve Haseke’nin doğusunda çadırlarda yaşayan çoğu kadınlar 
ve çocuklardan oluşan 60 binden daha fazla insanı DAEŞ sempatizanlığı iddiasıyla 
alıkoymaktadır. 

• Beşinci bölüm ise askeri tarafa ayrılmıştır. PYD ve PKK örgütlerine ait yürütülen siya-
si, ekonomik ve basın hedefleri için ihbar sistemindeki büyümeye bakmaksızın DSG 
oluşumunun gerçek sayısını araştırmaktadır. YPG güçlerinin devrimden önce bir olu-
şumu yoktu. 2012 yılında kuruldu ve 3-4 bin askerden, El-Senadid tugayı 300  asker-
den, Rakka Devrimciler Tugayı 200 askerden ve diğer küçük oluşumlar yüzün altında 
askerden oluşmaktaydı. Bu oluşumların toplamı yaklaşık 5 bin askerdi ve DSG’nin 
kurulduğu sayıya takabül etmekteydi. Onlarla ilgili DSG yetkilileri tarafından  du-
yurulan sayının uyuşmaması nedeniyle raporlarına başvurduk. Sonunda gerçeğe en 
yakın olan rakamlara ulaşmak için bölgede bazen gerçek bazen yaklaşık rakamlara 
dayanılmıştır. Böylelikle DSG’de mevcut asker sayısı şu an da 26,388-33.688 arasın-
da çıkmıştır. Aralarındaki %86’lık oran Araplardan oluşmaktadır. YPG güçlerinde ölü 
sayısı ise 2000-3000 arasındadır.

• DSG güçleri Deyrizor savaşı esnasında ABD bağımsız bir şekilde katılımını reddetme-
si sonucunda yüksek oranda Arap katılımı gördü.
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• Başında YPG güçlerinin silahları hafifti, ancak 2012 yılının sonlarına doğru ÖSO’ya 
karşı olan Resulayn’daki savaşta rejim tarafından bombardıman silahları ve tank yar-
dımı yapıldı. Koalisyona katılımından sonra ise füzeler, hücum botları ve Hammer 
jipleri elde etti.

• Fırat’ın doğusunda Amerikan üs sayısı Barış Pınarı Harekatından önce 22’ye ulaştı 
ancak şu anda üslerin sayısı 13’e düştü. Bu üsler Deyrizor, Haseke, Kamışlı ve Rmelan 
bölgelerine yayılmıştı. Haseke’nin batısında bulunan “el-Vezir” ve Tel Beyder üsleri 
doğuda Rusya’nın genişlemesini durdurmak için mızrağın ucunu oluşturmaktadır. 

• Barış Pınarı’ndan önce bölgede varlığı olmayan Rus üslerinin sayısı şu ana kadar üçü 
Kamışlıda bir diğeri havaalanında olmak üzere konuşlanan toplamda 11 adettir.

• Ancak Haseke’de rejim güçleri temel olarak güvenlik donanımları ve 1500 kadar po-
listen oluşuyor. Buna ek olarak toplamı 300’e ulaşan asker grupları bulunmaktadır. 
Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra  Soçi Anlaşması ile beraber rejim güçleri Türkiye 
sınırına yayılmıştır.

• Altıncı bölüm özerk oluşumun başlattığı kuruluşları incelemektedir.  2014 yılında 
özerklik için 2016 yılında ise federasyon için toplantı yapılmasıyla başlayarak gele-
ceği ile ilgili raporda halklar için çarpıtılmış bir açıklamadan yola çıkan, -Suriye Kür-
distan- varlığını zorlayan, yerinden yönetim siyaseti kisvesi altında bölücü oluşumu 
kurma amacı güden, Irak Kürdistan bölgesindekine benzer yarı bağımsız devlet kur-
ma çabaları içinde olmaları, ona geniş otorite, savunma, iç ve dış hakları tanıyacaktır.

• Partinin askeri olarak otorite kurduğu coğrafi alanın dışında her hangi bir oluşuma 
öncülük etmemeleri bu ortaklığın en önemli unsurunu oluşturmaktadır.

• Askeri yargı, istihbarat, belediyeler, gümrük ve zorunlu askerlikte mevcut otorite, bu-
lunan yönetimde tüm faaliyetleri dışında varlığını ispat etmeye çalışmaktadır. Yargı 
ile ilgili olsa dahi uluslararası kuruluşlardan ve halktan sürekli bir eleştiriye maruz 
kalmaktadır.

• Parti otoriteyi ele aldıktan hemen sonra mevcut okullarda Kürtçe eğitimini zorunlu 
kıldı, 2014 yılında özerklik ilan edildikten sonra müfredatta değişikliğe gitti. İdeolog 
müfredat uygulayarak tüm etnik gruba zorunlu kıldı. Bu müfredatlar zorunlu kılın-
dığında Parti bu okulları kapatarak karşılık verdi. Partiye bağlı okuldaki öğretmen-
ler rejimin uyarıları üzerine gitmeyi kesti. Parti ise dışarıdan getirilen öğretmenlerle 
eğitime devam etti. Bunlardan bazıları hiç bir diplomaya sahip değildi. Öğrencilerin 
üniversite eğitimlerini tamamlamaları için kabul edilmiş diplomaları arayan öğrenci-
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lerle rejim okulları dolup taştı. Bunun sonucunda binlerce öğrenci okuldan kaçmaya 
başladı ve okuma yazma bilmeme arttı. Ve Parti bürolarında çıkarları takip edebilme-
leri için Kürtçe öğrenme zorunluluğu getirilen Kürt olmayanlar kişiler Kürtleştirildi.

• Yedinci bölüm Fırat’ın doğusundaki ekonomik durumu açıklıyor.  Bu bölge çoğunluk-
la tarım ve petrole dayanmaktadır. DSG’nin Deyrizor hafif petrol kuyularına %80’lik, 
Rmelan ağır petrolüne %5’lik oranda yaptığı yatırımla günlük 80-90 bin varil petrol 
üretmektedir. Yerel olarak bunun yaklaşık 10 bin varilini tüketiyor ve günlük olarak 
muhalefetin egemen olduğu Halep ve İdlib bölgelerine 50 bin varil petrol satmakta-
dır. Kürdistan bölgesine yaklaşık 20 bin varil verirken rejime ise günlük olarak yak-
laşık 30 bin varil vermektedir. Ancak gaz kaynaklarını tam olarak doğru bir şekilde 
ölçmek mümkün değil, fakat ürettiği doğal gaz tüpleri günlük olarak yaklaşık 11,500  
tüpe ulaşmaktadır. Rmelan’da çalışanlar ve petrol işçileri maaşlarını rejimden alıyor, 
ve Deyrizor’daki petrolün satışında yolsuzluk hüküm sürüyor.

• Son bölümde Fırat’ın doğusunda durumların  gelişim senaryolarını inceliyor, Barış 
Pınarı harekatı Suriye krizine bir çözüm bulma senaryosunu açıkladığı için Demok-
ratik Suriye Güçleri’ni (DSG) korumak üzere Rusya, Türkiye’nin endişelerini azaltma 
sorumluluğunu ifade etmiştir. Daha sonra DSG ve Suriye rejimi arasında bir anlaş-
ma imzalanması ve Türkiye’nin çözüm sürecine katılımı, İran’ın Suriye’den milisle-
rini çıkarmasıyla aynı anda gerçekleşti. Rusya -Amerika’nın yardımıyla- sadece an-
laşmanın ilk bendini gerçekleştirmeyi başardı. İdlib, Halep köyleri ve geriye kalan 
kurtarılmış bölgelerin Fırat’ın doğusunun tartışmasız geri alınmasını kapsayan askeri 
çözüm sürecine olan inançtan yola çıkarak Amerika, ABD yerel seçimleri öncesi geri 
çekilmesine olan düşünce ışığında Rusya, diğer tüm süreçlerde başarısız oldu. Ancak 
bu kesin görünen senaryonun başarısızlığa uğraması, Cenova veya anayasa komitesi 
yoluyla müzakereye tekrar dönerek ikinci bir senaryonun oluşmasına ön ayak ola-
caktır. DSG bu ikisine de Kahire kürsüsüne dönerek katılmaya hazırlanıyor. Ancak 
rejimin inadı müzakereleri çıkmaz yola sokacaktır. Bu durum partinin bölücü proje-
sini gerçekleştirmek ve kökleştirmek için, ayrıca rejim ile Fırat’ın güneyinde bulunan 
İranlılar ve güneyde PYD tarafından uygulanacak ambargo sonucunda otoritesinin 
DAEŞ partizanlığı suçlaması olan çekiç, kötüye giden ekonomik durum olan örs ara-
sında kalan oluşumların üzerinde arttırmasını ve Amerika’nın bölgede bulunmasını 
istemesidir. Ve Kamışlı bölgesinde mahsur kalan Kürtler, güneyde Deyrizor’a kadar 
yayılmış Araplar arasında otarsi ve ortak yaşama ulaşmaya yol açacak bölücülüğü 
savunanların umut ettiği bu üçüncü senaryodur. Ortaklıkların doğması birkaç sene 
içerisinde Suriye’deki bölgelerde ve diğer illerde iletişim kesintisinin ortasında ko-
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runması, savunulması ve mevcut durumdan memnun olunmasına yol açacak kar-
şılıklı çıkarlar sağlayacak ve Suriye’nin -Bölünmüş Federalizm- söylemini fiili olarak 
yüceltecektir. Ancak ABD güçlerinin çekilmesi durumunda DSG, kendini rejimin 
kollarına bırakacaktır ve savaşta yanında saf tutması karşılığında ona kültürel, idari 
olarak ne sunulursa razı olacaktır. Uygulanması  Rakka ve Deyrizor halkının rejime 
kolay bir lokma olarak sunulmasına yol açacağından korkulması  ise dördüncü se-
naryodur. ABD’nin varlığı rejim ve PYD arasında Rakka ve Deyrizor temsilcilerinden 
uzakta dostluk kurarak bir anlaşma imzalanmasını engellemez. ABD güçlerinin çekil-
mesiyle başlayarak Arapların Rakka ve Deyrizor’u terkederek sonlarını görmeleri ise 
beşinci senaryodur. 

• PYD’nin projesi karşısında demografik olarak Arap çoğunluğunun olması ve Arap-
larla Kürtlerin müdahale engeli bulunmaktadır. Hatta bu durum partinin federal 
isteklerini aza indirmeye ve özerklik üzerine anlaşmaya tekrar dönmeye zorlamış-
tır. Böylece Suriye’nin kuzeyi artık idari taksimat kanununa göre federal değildir. İki 
kısma bölündükten sonra Kobani sınırı ile Tel Rıf’at arasında 100 km lik bir mesafe 
bulunmaktadır.

• ABD’nin bulunması PYD’ye göre en önemli güç unsurunu teşkil etmektedir. Suriye 
krizine bir çözüm bulunamama durumu Arapların bu bulunmaya bağlı kalmalarına 
yol açacaktır. Onlara kendi bağımsız askeri güçlerini kurmaları izin verilmemesi du-
rumu diğer parti oluşumlarının çıkarına olmayacaktır. Böylece endişeleri diğer parti-
lerin istekleri ve çıkarlarıyla örtüşüyor. Diğer güç noktalarına ek olarak en başta reji-
min başka bir güç noktasına sığınmasını olanaksız hale getirmek üzere “Suriye Doğu 
Cephesinin Korunması” için İsrail’in desteği geliyor. Ancak en önemli zayıf noktalar 
ise Türkiye’nin tarihsel olarak bu oluşumun yerleşmesine ve sakinlerine karşı  negatif 
tutum sergilemesidir.

• önemli kalelerinde bile partiyi federasyon talebinin tavanını azaltmaya ve müzakere 
özerk yönetimine geri dönmeye zorladı. Ayrıca, İdari Taksimat Yasası’na göre,  Suri-
ye’nin kuzeyindeki federasyon, Ayn el-Arab sınırlarından Tell Refaat ‘a kadar 100 km 
uzaklıktaki iki kısma ayrıldıktan sonra, coğrafi olarak artık uzantısız değildir.

•  Amerika’nın varlığı PYD için en önemli güç unsurudur. Suriye krizine bir çözüm bu-
lamaması, partinin varlığının kalıcılığı ve sürekliliği için olan bağımsız askeri güçleri-
ni oluşturmalarına izin vermezken, Arapları bu mevcudiyete uymaya zorlayacaktır. 
Böylece endişeleriyle beraber partinin istekleri ve çıkarları çakışmaktadır. Diğer güç-
lü yanlarına ek olarak, en önemlisi İsrail’in “Suriye’nin doğu bölgesinin muhafazası” 
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konusundaki desteğidir ve rejimin zorla başvurma gücünün dışlanması partiye baş-
ka bir güç vermektedir. En önemli zayıf noktası ise Türkiye’nin konumu, bu (parti) 
varlığın kuruluşunu tarihsel olarak reddetmesi ve nüfusun çoğunluğu tarafından 
reddedilmesidir.
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BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ 

� ÖNSÖZ
Bu çalışma, Fırat’ın doğusunda kurulan Kürdistan İşçi Partisi (PKK), Suriye devriminden yarar-
lanan, bazen ideolojiyi, bazen de terörle mücadele de dâhil olmak üzere kesişen çıkarları ve 
Suriye konusunda müdahil olan devletlerle ilişkilerini kullanan ayrılıkçı bir unsur gerçeğine ışık 
tutuyor. Kuzey Suriye’de Kürt mahalle ve topluluklarında kontrolünü devrettiği Esed Rejimiyle 
işbirliği içinde olan bu örgüt, bağımsız yarı resmi idari birimler ikame ettiği, güvenlik ve polis ka-
rakolları yanında bir ordu kurduğu, hükümet kuruluşlarına el koyduğu ve çıkarları için kullandı-
ğı ve ayrılıkçı eğilimi hakkındaki eğitim modelini hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde değiştirdi.

� 
� Suriye’deki Kürt Sorununun Arka Planı
Kürt sorunu, Osmanlı Devleti’nin yıkılışıyla, Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgisinin ardından 
ortaya çıktı. Ve Kürtlerin bir devlet kurmaları yasaklanırken, bir dizi ulus-devletler Osmanlı’nın 
kalıntıları üzerinde ortaya çıktı. Wilson Prensiplerinin 12. Maddesi: ‘’Türklerin oturdukları, 
çoğunluk sağladıkları yerlerin bağımsızlığının sağlanması, Türk egemenliği altında bulunan 
diğer milletlere de kendi kaderini tayin etme hakkının verilmesidir.’’1 Ancak, Birleşmiş Milletler 
kurulmadan önce yaygın olan Geleneksel Uluslararası Hukuk, kendi kaderini tayin etme hakkı, 
farklı ulusların milletleri tarafından tanınmamıştır ve bu nedenle bu hak sadece siyasi değer 
kazanmıştır.2 

1920 Sevr Antlaşması (onaylanmayan antlaşma) da Kürt siyasi haklarının tanınmasını 
belirlemiştir. Ancak, Sevr’i geçersiz kılıp Yeni Türk Devletini tanıyan 1923 Lozan Antlaşması, 
Kürt varlığının tanınmasını içermiyordu.

Sonraki yıllarda, Kürt lider ve Kürt din adamları Türk makamlarının bastırdığı birçok devrime 
önderlik ettiler. Bu da, birçoğunu komşu ülkelere kaçmaya ve sığınmaya zorladı ve Suriye, ko-
vuşturmadan kaçan Kürtlerin sığındığı bu ülkelerden biriydi3. Türk sınırının yakın Suriye top-
raklarında ikamet ettiler ve bu durum daha Suriye’de Kürt meselesinin ortaya çıkmasına yol 
açtı. Kürtler daha önce bu bölgede sadece sınırlı bir varlığa sahip olup, sınır şeridinde birkaç köy 
ve bazı göçebe Kürt aşiretleri vardı. Suriye Devleti, 1918 senesinde Arap ve İngiliz Güçlerinin 
Şam’a girişinden sonra yeni kurulmuştu. Daha sonra Mart 1919 ‘da Suriye Krallığının kurulaca-
ğı ilan edilmiş, ancak Temmuz 1920 tarihinde Fransız İhtilali gelmiştir.

1.   Başkan Wilson’un 14. Prensip ilkesi: 8 Ocak 1918 tarihinde Amerikan Kongresinde yaptığı konuşma.
2.  Arabistan Bölgesinin kaderini belirleme hakkı ile ilgili hukuki sorunu / Saad Şakir Çelebi – Azbi Zeyd El-Asimi (Amman /Dar Zehran 
2014, s. 122)
3.  Kürtlerin Yeni Tarihi – David McDull, Çevirmen: Raj Al Muhammed, 1. Baskı (Beyrut/Dar El-Farabi 2014, s.35)
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‘Bağımsızlık’ anlamına gelen (Khoybun), sürgün Kürtler tarafından 1927 yılında Lübnan’ın 
Bhamdun kentinde kurulan ilk modern Kürt Ulusal hareketiydi. Ve prensiplerinde, Türkiye’deki 
Kürdistan bölgesini ‘’Son Türk Askeri’’4nden kurtarmaya çalıştığını açıkladı.
William Eagleton, 1908 yılından beri Kürt aydınların örgütlü bir şekilde aktif olmaya başladığını 
belirtir. Bedirhan Oğulları ‘’Kürt İşbirliği Cemiyeti’’ni daha önceleri kurmuş ancak, ‘’Khoybun’’ 
Cemiyeti sınırları aşan ilk Kürt örgütü olarak sayılmıştır. Cemiyet, Fransız Manda Komisyonu 
himayesi altında kurulmuş ve yurtdışında Ermeni partileriyle siyasi bağlantılar bulmuştur. Os-
manlı ordusu subayı olan İhsan Nuri Paşa tarafından denetlenen askeri bir kol teşkil etmiş ve 
Türk Birlikleriyle Ağrı ‘’Ararat’’ Dağında savaşmıştır. Ve 1930 senesinde İran’a kaçmasıyla son 
bulmuştur.

Haziran 1929 tarihinde, Fransız mandası yetkilileri bazı Khoybun Cemiyeti liderlerini tutukladı, 
geçici olarak Şam ve El-Sahil’e sürerek onları mecburi ev hapsine soktu. Manda komisyonunu 
bu cemiyet hareketinin, o zamanki Suriye – Türkiye sınırının çizilmesi hususunda devam eden 
müzakerelerde Türkler üzerinde baskı unsuru olmaktan ileriyi gitmediği ortaya çıktı. 
Suriye’deki Kürt meselesi, Türkiye’deki Kürt meselesinin bir sonucu ya da bir uzantısıdır. Çünkü 
Suriye Kürtleri Türkiye’deki Kürtlerin bir uzantısı ve çoğu Suriye-Türkiye sınırı yakınında yaşa-
maktadır. Suriye’de, özellikle de Şam’daki Kürt varlığı yüzyıllar öncesine dayanmakla birlikte, 
Kürt ulusal siyasi faaliyetleri bu yeni mültecilerin bir sonucu olarak ya da onlar yüzünden orta-
ya çıkmıştır.

Fransızlar, ağırlıklı olarak göçebe kabilelerin hâkim olduğu Suriye’nin Cezire bölgesinde istik-
rarı teşvik etti. Özellikle de içinde pamuk ve buğday üretimi için umut verici tarım topraklarını 
gördükleri için bölgede istikrar ve yerleşimi destekledikleri gibi benzer şekilde Süryani, Asuriler, 
Kürtleri ve Ermenileri bölgeye gelmelerini; ülkeler, şehirler ve köylerin kurulmasını destekleye-
rek teşvik ettiler. Bu aşama, 1920’lerde Cezire, Haseke ve Kamışlı kentlerinin kurulduğu gibi en 
önemli şehirler ve ülkelerin kurulup genişlemesine de kaynak teşkil etmiştir. Suriye tarafında 
büyük tarımsal üretimin gelişmesi, sınırın ötesinden daha fazla sayıda Kürt işgücünün artma-
sında önemli bir rol oynamıştır. Türkiye’den tehcir faktörlerine ek olarak, 1925’ten 1939 yılına 
kadar devam eden ve Türkiye’ye karşı çıkan Kürt isyanları nedeniyle on binlerce kişi Cezire Böl-
gesine gelip oraya yerleşmiştir.

Sınır bölgelerinde mültecilerin hacmi ve sayıları, normal nüfus artış hızının çok daha büyük 
oranlarda arttığı Suriyeli yetkililerin yaptığı nüfus istatistiklerinde ortaya çıkmaktadır. Bölgede, 
1952 – 1962 yılları arasında nüfus yaklaşık olarak 162,145’ten 309,279’a yükselerek iki 

4.  Suriye’deki Cezire Bölgesinin Modern Tarihsel Oluşumu – Muhammed Cemal Barout; 1. Baskı (Doha: Arap Politik Çalışma ve 
Araştırmalar Merkezi 2013, s.381
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katına ulaşmıştır.5 Mültecilerin büyüklüğü ve sayısıyla birlikte, iltica süresi bağımsızlıktan 
sonraya kadar devam etmiştir. Ve halen birçok Suriyeli Kürt aileye, Suriye’ye sığınmadan önce 
Türkiye’de yaşadıkları köylerin lakapları verilmektedir. Bu bilgilere dayanarak, Suriye Kürt so-
runu Türkiye’deki Kürt sorununun siyasi bir uzantısı olup, mevcut olan problemi etkilediği gibi 
etkilenmektedir de..
1920 – 1932 yılları arasında Fransız Manda yetkilileri, Suriye ve Türkiye’yi bir yandan ayırmak 
için Karadağ, Cerablus ve Cezire bölgelerinin her birinde, kendileriyle ilişkili yarı özerk ‘’Arap Ke-
meri’’ oluşturdu.6 Daha sonra Ermeni, Kürt ve Süryani mültecileri içine alan üçüncü meselenin 
ileri gelenleri tarafından sunulan dilekçelerde, Fransız otoritesi altında yerel bağımsızlıklarını 
yeniden talep ettiler. 

Diğer taraftan Manda Komisyonu, Lübnan’ın Bhamdun kentindeki Khoybun7 (Bağımsızlık) Kürt 
Cemiyeti’nin Ekim 1927’de yeniden yapılandırılmasına destek oldu. Buna, 1957’de Suriye’de ilk 
Kürt partisi kurulurken adı geçen şair Cakr Khowen ve Osman Sabri8; 1940 yılından ölümüne 
kadar Cezire bölgesinde ayrılıkçı projeyi diriltmeye devam edecek olan Hajo Ağa ve ayrıca 
Ceziretü İbn Ömer (Butan)9 ’de Bedr Han Emirliği’nin yeniden dirilişini arayan Ciladat Bedr Han 
gibi Suriye’ye iltica eden ve yerleşen bir dizi Kürt ve Türk Kürt siyasi ve aşiret lideri dâhildi.
Ararat Devrimi bastırıldıktan sonra Türkiye’deki Kürdistan bölgesini özgürleştirme olasılığının 
umutsuzluğu, Cezire’de bir Kürt etnik oluşumu kurarak bunu telafi etme girişimine yol açtı. Ce-
ziretü İbn Ömer bölgesindeki Bedr Han Emirliği geri kazanıldı. Böylece, Cezire’ye göçmenlerden 
oluşan etnik bir Kürt varlığı kurma çalışması Khoybun Cemiyeti’nin bazı üyeleri için çok önemli 
bir görev haline geldi.

Fransızların kışkırtmasıyla 1936 – 1937 ‘de Cezire bölgesinde, Kürt liderliği ve Hıristiyan katı-
lımıyla Suriye’den bağımsız bir oluşumun kurulmasına ilişkin taleplerin ortaya çıktığı meşhur 
ayaklanma gerçekleşti. Bu Kürt siyasi isyanının başında Hajo Ağa’nın varlığı ortaya çıktı. Khoy-
bun Hareketi, Afrin ve Amouda’daki Kürtlerin ayrılma taleplerini desteklemeye teşvik etmede 
önemli bir rol oynadı. Bu şekilde cemiyetin hedefleri, Türk Kürdistanı’nın özgürleştirilmesinden 
Suriye’nin Cezire bölgesinde bir Kürt oluşumu ikame ederek bunu telafi etmeye dönüşmüştür. 
Bazı Khoybun Cemiyeti üyeleri de dâhil olmak üzere, ister Kürt, ister Süryani isterse Arap olsun, 
Cezire bölgesinin vatanseverlerinin muhalefetinden ötürü başarılı olamadı.10

5.    Aynı Kaynak s.695.
6.   Aynı Kaynak s.376 ve s. 382.
7.   Aynı Kaynak s. 382.
8.    Aynı Kaynak s. 396.
9.    Aynı Kaynak s. 394.
10.  Aynı Kaynak s. 382.
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Sonraki yıllarda, ‘’Hasake Yoksullara Yardım ve Dayanışma Derneği’’ Hevi (El Emel) Derneği ve 
Amouda Kürt Gençlik Kulübü gibi Suriye’de birçok Kürt cemiyetleri ve kültür derneklerinin yanı 
sıra, Kürt milliyetçi ayrımını sürdürmek isteyen bir dizi kulüpler, sosyal ve kültürel dernekler 
kuruldu. Ancak, bu örgütlenmeler sürdürülebilir olmadı, Haziran 1957’de Suriye’de Kürdistan 
Demokrat Partisi’nin oluşumunu ortaya çıkaran, Suriye’deki Kürtlerin kültürel haklarıyla ilgili 
ikincil hedeflere ek olarak, temel amacı Kürdistan’ı özgürleştirmek ve birleştirmek olan siyasi 
bir gelişmeye yol açtı.

Yeni parti liderliğine Khoybun Cemiyetinden Osman Sabri’nin varlığı yansıdı ve akabinde par-
tiye başkanlık yaptı. Daha sonra, aynı cemiyet üyesi şair Cakr Khowen, Khoybun’un hedefleri-
ni sürdürerek ve Suriye’deki Kürtlerin maruz kaldığı zulümlerle hiçbir ilgisi olmayan tarihi bir 
amaç olarak, tüm Kürdistan’ın kurtuluşu ve bütünleşmesi kapsamının genişlemesi için partiye 
katıldı. Özellikle partinin kurulduğu aşama, Kürt yurtseverlerin çoğunun iktidara geldiği Mer-
hum Başkan, Şükri El-Kuvatli dönemi, Suriye’deki en ulusal ve demokratik aşamalardan biri 
olarak sayılır. Bazıları devlet başkanlığını konumuna bile ulaşmıştır. 1960 yılında parti liderleri 
tutuklandı ve Şam’da Askeri Mahkemedeki sorgulanmalarında, Osman Sabri’nin başını çektiği 
liderlikte partinin Kürdistan’ı özgürleştirme ve birleştirme hedeflerine bağlı olan bir bölünme 
olduğu ortaya çıktı. İkincisi ise, Nureddin Zaza öncülüğünde Suriyeli Kürtlerin kültürel ve siyasi 
haklarıyla ilgili hedeflere bağlı kalarak bu amaçtan geri çekildi. 

Liderlerinin 1961 yılında hapisten çıkmasının ardından söz konusu bu bölünme partiyi ikiye 
ayırmak için daha da derinleşti. Kürtler tarafından sağ ve sol partiler olarak isimlendirildi. Bun-
dan sonra Suriye’deki devrimin başlamasıyla birlikte yaklaşık 13 adet partiye ulaşan ayrılmalar 
devam etti. Ekim 2011’de açıklanan ‘’Kürt Ulusal Konseyi’’nin oluşumuna katılmak için, parti 
seviyesine yükselemeyen bloklar dışında diğerleri de yok olup sona erdi. Ardından Suriye Mu-
halif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonuna bir blok olarak, Cenevre Heyetlerinden, Riyad ve 
ardından Anayasa Komitesi Kongrelerine kadar tüm muhalefet organlarına iştirak ettiler.

Kürt Ulusal Konseyi’nin oluşumuna kadar, Kürt partilerinin talepleri, olağanüstü nüfus sayımı-
nın kaldırılması, Kürt milletinin ülkenin ikinci büyük vatandaşı olarak tanınması ve Suriye’deki 
Kürt halkının ulusal ve siyasi haklarının yanı sıra ulusal zulmün kaldırılması etrafında odakla-
nan dört taleple sınırlandı. Ancak devrimin patlak vermesinden sonra, bu hedefler hızla değişti. 
Kürt partileri, Hasake Yabancılar Şubesinde kayıtlı olanlara Suriye Arap vatandaşlığı verilmesini 
içeren 7 Nisan 2011 tarihli 49 sayılı Yasa Kararnamesiyle sona eren nüfus sayımı sorununun 
çözümü sonrasında, federasyon sloganları yükseldi.

Seksenli yıllardan beri Kürt partileri Suriye siyasi arenasında mücadele etti.1979 yılında Abdul-
lah Öcalan tarafından Türkiye’de kurulan PKK, ‘’Türkiye Kürdistan’’ bölgesini özgürleştirmeyi 
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amaçlayan Kürt milliyetçiliği kimliğine sahip bir örgüttür. Daha sonra, kuruluşundan bir yıl son-
ra kendisi Öcalan örgüt liderliğinde Hafız Esed tarafından kabulü üzere Suriye’ye sığındı. Ve o 
sırada, Esed Türklerle olan çatışmalarına yaptığı yatırım karşılığında Suriye’deki Kürt sahnesini 
Öcalan’a teslim etti.

Öcalan, Suriye’deki Kürt sahasına sahip oldu, Esed’in Türkiye ile olan savaşına hizmeti için 
örgüt, Kürt partileri arasında en güçlü ve en yaygın olana kadar Suriye Kürt sahasında bağışlar 
ve militan savaşçılar topladı, rakiplerinin gözünü korkuttu, birçoğunu cezalandırdı. Suriye are-
nasının mal ve halkına hâkim oldu.

15 Şubat 1999’da Türk İstihbarat birimleri Öcalan’ı dört ay süren başarısız bir sığınma gezinti-
sinin ardından Kenya’da tutuklamayı başardı. Suriye ile yaşanan bir krizden sonra 1998 yılında 
Adana Güvenlik Mutabakatı imzalanmaya yol açtı. Kürt İşçi Partisinin nüfuzu 2002 yaz ayına 
kadar kademeli olarak azaltılmasına karar verildi. Öcalan örgütüyle Suriye’den kalıcı olarak çı-
karıldı ve Şam’da mallarına el konuldu.

Sonraki yıllarda parti, kendi içinde birkaç bölünmeye ve birçok kadronun saflarından kaçma-
sına yol açan bir dizi örgütsel, entellektüel ve ekonomik krizlere maruz kaldı. Kürdistan’ın dört 
bölümünde kendi mücadelesini kendisinin yönetmesi için ayrılmaya odaklanan sonucunu 
ortaya çıkardı. 2003 yılında Kandil Dağları’nda Suriyeli Kürtlerin herhangi bir sivil temsilcinin 
yokluğuyla “Suriye’ye ilhak edilmiş Kürdistan kısmına” özel Demokratik Birlik Partisi (PYD)’nin 
kuruluşu, Suriyeli askeri kadroların katılımıyla sınırlıydı. Parti başkanlığına Fevzi Şenkali, onu 
takip eden 2. Kongrede Fuad Omar, 4. Kongrede Salih Müslim, Ekim 2017’de 7. Kongrede 
Şahoz Hasan ve Şubat 2020 8. Kongrede ise, Enver Müslim atandı.

Kürdistan İşçi Partisi PKK ile Demokratik Birlik Partisi PYD demokratik toplum teorisini ve özerk 
idareyi benimsediklerini iddia etseler de, bu slogan kısa sürede bir ‘’Rojava’’ Federasyonu ve 
daha sonra Kuzey Suriye Federasyonu adını kabul etmişlerdir. Bu, uluslararası koalisyonun yar-
dımıyla DEAŞ’ın sınır dışı edilmesinin ardından partinin geniş alanları kontrolüyle aynı zamana 
denk geldi. Bu nedenle, federalizm talebi, şu anda Suriye sahnesinde bilinen Kürt partilerinin 
çoğunun ortak bir talebidir.

� Seksenli Yıllardan 1998’lere Kadar Esed Rejimi ile Türkiye’deki PKK Arasın-
daki İlişkinin Arka Planı / 1998 Yılından 2010 yılına kadarki ilişki değişikliği
Geçen yüzyılın 80’li yıllarından 90’lı yılların sonuna kadar, Kürdistan İşçi Partisini Hafız Esed 
Türklere baskı aracı olarak kullandı. Özellikle, Suriye’nin Fırat Nehri sularından pay talebiyle 
birlikte, Soğuk Savaş olarak bilinen dönemde Türkiye - Suriye ilişkisini düzenleme konusu da 
vardır. Parti örgütü, içeriden Suriyeli Kürtlerin milliyetçilik eğilimini “Suriye Kürdistanı” nı ka-
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bul etmeyerek, kuzeye dönme ve sınır ötesinde meşgul olma sloganını dile getirerek azaltmaya 
çalıştı. Binlerce genç erkek ve kadınları, Türk askeriyle çarpışmaları için Kandil Dağına eğitime 
gönderdi. 
Kürt arenası düzeyinde ise parti, gücünün zirvesinde, geriye kalan diğer rakiplerini ötekileştir-
meyi ve faaliyetlerini engellemeyi başardı. Öyle ki, Kürdistan faaliyetlerine eşlik eden medya 
güruhunun önünde küçük görünüyordu. Ancak, Hafız Esed’in planı tamamlanmadı, Türkiye’nin 
tehditleri neticesinde 1998’de Adana Mutabakatının imzalanmasına yola açtı. Şubat 1999›da 
Kenya›da Türkler tarafından tutuklanan Öcalan Suriye›den çıkarıldı. Binlerce Suriyeli Kürt 
partiye katıldığı için bu da, bir kez daha partinin çıkarına oldu. Tutuklanan lider, Kürdistan 
İşçi Partisinde temeyyüz eden karizma kişiliğine bağlantılı olduğundan birçok kişi için ilham 
kaynağı oldu.

Adana Mutabakatının imzalanmasına rağmen, Suriye Rejimi, söz konusu partinin ideolojik, ör-
gütsel ve mali faaliyetlerini görmezden gelmeye devam etti. Beşşar Esed yönetime geldikten 
sonra bile Türklerle kötüleşen ilişkinin bozulma beklentisiyle örgüt kamplarını ve karargâhla-
rını tuttu. AKP iktidara geldikten sonra, Türkler olumlu yönden Suriye’deki rejime yakınlaştı. 
Güvenlik işbirliği dolayısıyla politik ve ekonomik konulardaki işbirliği de derinleşti. Suriye’de 
partinin fiili olarak varlığının sona ermesi gerekiyordu ve 2002 yılı sonunda Türklerle olan iliş-
kiler lehine çıkarıldı.

2011 yılında Suriye Devriminin başlaması ve Türkiye’nin, Suriye halkının yanında durması ne-
ticesinde rejim örgütle olan ilişkisini yeniledi. Akabinde, mevzu bahis olan bölgede var olan; 
Türkiye’yi şaşırtmak ve ana düşmanı ile meşgul etmek amacıyla, Türkiye ile olan sınır şeridini 
örgüte teslim etti. Şöyle ki; Türk hükümeti, örgütle meşgul olurken aynı zamanda ana endişesi 
ve Suriye›ye yönelik oluşturduğu politikasının ana eksen oldu.
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İKİNCİ BÖLÜM: REJİM İTTİFAKI ve PYD 

� Suriye’deki PYD ve Türkiye’deki PKK’nın Tanımı:
Türkiye’deki bir Kürt ulusal örgütü olan Kürdistan İşçi Partisi PKK, 26-27 Kasım 1978 ‘de, Türk 
sol hareketinin 1970’li yıllarda zirve yaptığı bir zamanda, Kürt arenasında etkisiz olan bir grup 
solcu genç tarafından kurulmuş ve Abdullah Öcalan partiye sekreter olarak seçilmiştir. Ken-
disine Marksizm – Leninizm ideolojisini benimsemiş olup Kürdistan›ı özgürleştirme ve bir-
leştirmeyi savunmuştur. Ancak, Öcalan tutuklandıktan sonra bu ideolojisinden demokratik 
konfederalizme ve daha sonra da, Kürt sorununa bir çözüm olarak “demokratik ulus” teorisine 
dönüştürülmüştür.

Partinin kuruluşundan bir yıl sonra, Öcalan 1979 yılı yaz ayında Suriye’ye iltica etti. Hafız Esed’in 
ağabeyi Cemil Esed ile temasa geçti. Suriye’ye kaçan solcu Türk muhalifler ve onların aracılığıyla 
Suriye Rejimi güvenlik birimleriyle güçlü ilişkiler kurdu. Daha sonrada, Suriye rejimi Öcalan’a 
Şam ve kırsal kesiminde karargâh ve kamplar vermeden önce, örgütünün bazı kadrolarını Filis-
tin Halk Kurtuluş Cephesi (George Habeş) ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (Nayef 
Hawatmeh) kamplarında eğitmeyi başardı. 

Örgüt, geçen yüzyılın ’80 ve ’90’lı yıllarında Türk Ordusuna karşı savaş açtı. Bu durum sonunda 
Türkler, Suriye’ye savaş açma tehdidinde bulundu ve 1998 yılında Adana Mutabakatıyla sonuç-
landı. Öcalan Suriye’den atıldı. Bu sebeple Şam’dan başlayan ve Kenya’nın başkenti Nairobi’de 
sona eren uzun bir kaçış yolculuğundan sonra 15 Şubat 1999’da tutuklanarak Türk İstihbaratı-
na teslim edildi. Öcalan, İmralı Adasında ömür boyu hapis cezasıyla hükümlü olarak geçirmek-
tedir.

Öcalan’ın tutuklanması veya teslim edilmesinden sonra; partisinin kadroları 2002 yılı sonbahar 
mevsimine kadar Suriye’de faaliyetlerine devam etti. Güvenlik birimleri, Adana Mutabakatının 
zorunlu kıldığı güvenlik işbirliği sonucunda Suriye’den ayrılmalarını istedi. Türkiye ile ilişkilerin 
gelişmesi ve iyileşmesine paralel olarak; Türk İstihbarat servisi, Suriyeli mevkidaşlarını zaman 
zaman örgüt kadrolarının isim listelerini, konum ve yerlerini ayrıntılı bir şekilde vererek yardım 
ediyordu.

PKK kadrolarının Suriye’den çıkarılmasından birkaç ay sonra, örgütsel ve ekonomik çöküşü 
önlemek için, PYD’nin kuruluşu gündeme geldi. Sonra Suriye’nin partinin örgütsel ve finansal 
varlığının önemli bir parçası olduğu ortaya çıktı. Tutuklanmasının ardından Öcalan dört yerel 
partinin kurulmasını tevcih etti. Ancak, terör örgütleri listesinde sınıflandırılmalarının ardından 
yasak ve kovuşturmadan kaçınmak amacıyla her biri “Kürdistan” ın bir bölümünde uzmanlaş-
mış PKK ile bağlantılıydı. Bunda Suriyelilerin payına düşen Kürdistan İşçi Partisinin Suriye kolu 
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PYD idi. Parti, 2003 yılında Kandil Dağları’nda Suriye sahnesinde uzmanlaşmış ve PKK’dan ba-
ğımsız olarak kuruldu.  Ancak, kısa süre sonra bir dalı ve örgütünün bir parçası olmaktan kurtu-
lamadı. Örgüt birimlerinin en düşük seviyelerinde bile PKK kadroları tarafından yönetildiği için; 
Suriyeliler, her büyük ve küçük nihai kararı veren Kandil’deki liderlik politikalarının uygulayı-
cıları olmaktan başka bir şey değildiler. Örgütsel yapıların oluşumunu denetler, toplantılardan 
günlük, haftalık ve aylık raporlar sunulur ve çoğunluğu Suriyeli olmayan Kandil’den gelen kad-
rolar tarafından işgal edildiği bir örgüt hiyerarşisi üzerinden sağlanır. 

Suriye devrimi sırasında ortaya çıkan Suriyeli liderlere gelince, bunlar kuruluşundan bu yana 
PKK’yı yöneten ve halada öyle olan gerçek Türk liderlerin gizli olduğu bir cepheden başka bir 
şey değildir. 

Suriye Devriminin başlamasına kadar PYD Grubu, PKK’nın bir uzantısı olarak ve Suriyeli Kürtlere 
yönelik kaba kuvvet/şiddet dolu kara tarihine ulaşmıştı. PYD’nin güvenlik kovuşturmaları ve 
mevcut kadrolarının tutuklanmasının yanı sıra, örgütsel, siyasi ve ekonomik olarak bitmesi 
için yeterliydi. Ancak, Suriye Devriminin patlak vermesi PYD’yi yeniden canlandırma fırsatını 
doğurdu. Örgütsel ve ekonomik olarak kendisini yeniden düzenleyerek, Suriye rejimi ile olan 
ilişkisini yeniden inşa etti ve Halk ayaklanmasına karşı rejimin yanında yer aldı.

PYD, başlangıçta Demokratik Konfederasyon sistemini benimsedi. Ancak, kısa zamanda, Öca-
lan’ın hapishaneden11 öngördüğü Kürt sorununa bir çözüm olarak, demokratik ulus vizyonuna 
dönüştü ve bu da demokratik ulusun tek siyasi boyutu olarak saymayacağı Demokratik Özerklik 
idare modelinin büyümesiyle sonuçlandı. Daha sonra buna -Arap Baharı Devrim Hareketleriyle 
eş zamanlı - özerk yönetimin çözümünden saptığı ekonomik, kültürel, sosyal, güvenlik, savunma 
ve diplomatik diğer boyutları da eklendi. Federalizmi, uzun zamandır en çirkin özellikler olarak 
adlandırdığı ulusal fanusunu terk etmediği gibi görünen bağımsız bir varlığa doğru aşmış 
bir biçimde: ‘’Sadece Ortadoğu’da tekrarlanan bir hâkimiyet var; aynen eşek, sahibine tekrar 
satılmak üzere başka bir renkle boyanıyor.12’’ sözü Öcalan’ı temsil eder. 

Hemen Öcalan’ın arkasından; 2014 senesinde PYD Örgütü Suriye tarafında, Demokratik 
Özerklik İdaresi ilan etti. Daha sonra Ain El-Arap ve Afrin’de başta olmak üzere ‘’Demokratik 
Özerklik İdareler Koordinasyonu’’ olarak tek bir yönetim adı altında toplandılar.

Örgütün, Uluslararası Terörle Mücadele Koalisyonuna katılımıyla ve Amerikan çatısı altında 
2016 yılında ilan ettiği Federal Sistemi ‘’ Federal Rojava’’ adı altında tartışmaya açtı. Kısa bir 
süre sonra, özellikle örgüt, DAEŞ ile mücadele bahanesiyle, ABD’den destek alan askeri güçlerle 

11.   Kandil’de operasyonel örgüt liderliğinin iddia ettiği bir şey olup, bunu doğrulayan bir kanıt bulunmamaktadır..
12.   Halkı Savunmak: Avrupa İnsan Hakları Savunma Dilekçesi, Abdullah Öcalan –Zaho Rizkari(Tercüman) D.1 (2005) sayfa.296
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silahlandırıldıktan sonra şartlar elverdiğince, çatının yükseltilmesine yol açan ‘’ Suriye’nin Kuzey 
ve Kuzeydoğusu Federalizmi’’ başlığı adı altında değiştirildi.

15 Ekim 2010 tarihinde örgütün yaptığı açıklamaya göre, Suriye Devrimi başlamadan birkaç 
ay önce, dördüncü Konferansının sona ermesi vesilesiyle, Suriye ‘’Yerel Yönetim’’ yasalarındaki 
uygulamayla aynı olarak adı ‘’Demokratik Özerklik İdaresi’’ oldu. Ancak, federalizmin örgüt 
çözüm vizyonunun bir parçası olmadığını bilerek federal hale geldi. Sloganı, Kürdistan 
Devleti’nden, Kürdistan’ın dört kesimindeki Kürtleri içeren sendika gruplarına daha yakın 
olan demokratik bir konfederasyonun kurulmasına geçtikten sonra, bunları Öcalan Fahri 
başkanlığında Demokratik Konfederasyon adı verilen yüksek bir liderlik adı altında toplayarak 
bu birliklerin merkezi liderleri haline getirdi.

Kürt Bölgesinin isteklerini sona erdirmenin ve takip etmenin imkânsızlığı ile birlikte tüm 
anlaşmalarına güvenmek mümkün değildir. Yerel yönetim, askeri birliklerin ve güvenlik 
birimlerinin koruduğu coğrafi sınırlarla tanımlanan ayrılmış bir topluluğa dönüştürüldü. Mevcut 
durum, yakın bir zamanda bağımsızlığının gelişmesini–koşullar mevcutsa- engellemiyor. 
Herhangi bir teori veya anlaşma, Öcalan’a Demokratik ulus kurma sürecinin sonlandırılma 
zamanlaması hakkında ki bir soruyla dalga geçmesi olarak okunabilir.

Bu konu hakkında gereksiz sıradan ‘’basit’’ bir soru gördüğü yerde, çünkü konuşmanın konusu 
insanlık varolduğu sürece tamamlanmayacak olan diyalektik bir yapıdır.13

� PKK’nın Mezhepçi Eğilimi ve Türkiye’deki Alevi Oluşumuna Etkisi
PKK’nın kurucu grubunda yaklaşık üçte ikisinin ‘’Alevi’’ varlığı14, laik sol eğilime sahip olan Ulu-
sal Parti, mezhepsel ve dini çerçeveleri aşması gerektiği için, partiyi mezhepçi bir eğilime sahip 
parti olarak görmek yeterli olmayabilir. Dikkat çeken şey, Sünni grubun liderlikten çıkması olsa 
da, gelecek birkaç yılda Alevi mezhep grubu düzeyinde hapis, tasfiye veya intihar, üst mezhep-
sel grubu yüzeye çıkarır.

Benzer şekilde Öcalan’ın, PKK’nın kurucu üyesi Kesira Yıldırım (Alevi) ile olan evliliği15, partinin 
inşa edildiği kavram ve anlayışlara dayanarak; Öcalan’ın bu konu hakkındaki şüphelerine ve 
güçlü kutuplaştıran özellikleriyle ayırt edici konuşmasına rağmen, örgütsel fikri ve ideolojisinin 
seyri üzerinde hiçbir etkisi olmayabilir. Bu sayede birçok yoldaşının etkisini akamete uğratmayı 
başarmış ve onu bilgisi olmadan son derece etkili tasfiye işlemleri yapmakla suçlamıştır.16An-

13.  Demokratik Medeniyet Manifestosu: Kürt Sorunu ve Demokratik Ulusun Çözümü – Abdullah Öcalan /Tercüman: Zaho Şeyar, Azadi 
Matbaası, Nisan 2013 s.527.
14.   Kurucu üye sayısı 22 kişiydi.
15.   19781987- yılları arasında onunla (Kesira Yıldırım) evli kaldı.
16.   Aynı Kaynak s. 315.
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cak, Öcalan ve parti önderliği, kuruluşundan17 bir yıl sonra 1979 yılında İhvan-ı Müslimin 
(Müslüman Kardeşler)’in olayları boyunca ve İmam El-Murtada Derneği başkanı Cemil Esed18 
ile ilişkisi sırasında Suriye’ye, Hafız Esed’e sığındı. Ve sonra Öcalan İmam El-Murtada Derneği’ni 
seksenli yıllarda Kürtler arasında yaymaya çabaladı ve onun için Afrin ve Cezire bölgelerinde 
çeşitli panayırlar düzenledi. Partide belirli bir mezhepsel eğilimi gösterilebilir, - en azından – la-
ikliğini, dini ve mezhepçi tarafsızlığını inkâr edebilir ve onu mezhepçi projesine hizmet etmesini 
de sağlayabilirdi.

Öcalan’ın, bu eğilimi ‘’pragmatik’’ çıkar iddialarıyla ihmal edilmemesi için, felsefesi olarak, 
yıllarca tutuklandıktan sonra yapmaya başladı. Bu eğilim, ulusalcılık ve mezhepçiliğin bir karışı-
mına dayanan sağlam bir inanç ve sağlam fikirlerden kaynaklanan ve sadece geçici olarak veya 
ani çıkar alışverişinin sonucu olarak bir eğilim gibi görünmeye devam etti.

Dindar bir çocukluk dönemi geçirmesi, arkadaşlarına namazda imamlık etmesi, Kur’an-ı Ke-
rim’den 33 sureyi ezbere bilmesi19 ve ailesi Sünni bir mezhebe tabi olmasına rağmen; daha son-
ra, İslam’a girdikleri ve hâkim olan Sünni mezhebin ürettiği güç ve otorite tamahı Kürt aşiret 
liderlerini Arap kültürüyle asimile oldukları için, suç ortaklığıyla itham etmeye dönüştü. İslami-
yet’i hiç benimsemeyen ve inanmayan Zerdüştler, Sünni mezhep karşıtı bir tavır alan Aleviler 
kelimenin tam anlamıyla İslam kültürüne dâhil olamamışlardır. Onun görüşüne göre, Zerdüşt-
lük ve Alevilik İslam devrimi üzerindeki demokratik konumu temsil etmektedir.  Bunun nedeni 
ise, “Kürt asilliğini en saf biçimde temsil eden ve ifade edenler sırasıyla Ezidi Kürtler, sonra Alevi 
Kürtler, daha sonra Sünni Kürtlerdir, yani Ezidilerin Kürtleri temsil etmedeki kimliği önce ge-
lir.20” Böylece Öcalan›ın anlayışına göre Kürt asilliği, Sünni doktrini takip etmek ya da İslam’a 
yaklaşmakla ters orantılıdır.

Öcalan’a göre, demokratik – sınıf mücadelesi, ‘’İslam Devrimi’’ in başarısının ilk günlerinden 
itibaren başladı. Kabile, bir hiyerarşi olarak, kısa sürede içine sızıp otoritesini inşa etmeye başla-
dı. İki taraf arasında bir ihtilaf ortaya çıktı. Birincisi, Muaviye liderliğindeki baskın Kureyş kabile-
si yönetici sınıfı temsil ederken, ikincisi orta çizgiyi temsil eden ve İmam Ali tarafından yönetilen 
ılımlı demokratik yoldu. 

Muaviye’nin temsil ettiği otoriter Sünni İslam, kanlı savaşlarıyla Kürt toprakları üzerindeki hâ-
kimiyetini sağlamlaştırmak için,  istilacı İskender’in yaptığı gibi, karşısına çıkan her şeyi yakıp

17.    Öcalan›ın, Suriye›ye mülteci olan bir Türk solcu Alevi örgütü aracılığıyla Suriye›ye gelmesini sağlayan Cemil Esed›in bir konuğu olduğu 
görüşü vardır.
18.   ‘’Demokratik Birlik Partisi.. Sorunlu Bir Rol ve Puslu Gelecek’’ – Abdulbasit Sida, El-Arabiyy’ul –Cedid Gazetesi, 30 Nisan 2019.
19.     Manifesto – Abdullah Öcalan, s.15
20.    Bireysel savunma her türlü kendini örgütleme biçimidir: Liderin avukatı Kürdistan Halk Savunma Güçleri ‘’HPG’’ web sitesiyle yaptığı 
röportaj metni, 2 Şubat 2011. 
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 yıktı, “Eli kılıç tutan her Kürt bireyini öldürdüler, istila ettiler, bütün kadınlarını ve çocuklarını 
yakalayıp ele geçirdiler.”21

Ancak bu ifade, âlim Muhammed Emin Zeki’nin bahsettiği, Kürtlerin İslamiyet’e nasıl girdiğine 
dair tarihçiler tarafından belgelenen her şeye aykırıdır ve Kürtler, Kürdistan›ın Tarihi adlı kita-
bında şöyle diyor: “İslamiyet ortaya çıkıp Kürtler ilk Müslümanlarla temasa geçtiklerinde; bu 
yeni dinin prensipleri ve hoşgörülü öğretilerini düşünmeye başladılar. Bu güçlü ilkelerin ve ge-
nel öğretilerin yaptıkları kusur ve niteliklerle tutarlı olduğunu gördüler. Bu konuda Sir Mark Sy-
kes’ın dediği gibi, bu dini bütünüyle kucakladılar, zamanla bağrılarına bastılar ve ona içtenlikle 
sadık kaldılar.”22

Bu ideolojik ayrıntılar sonrasında Öcalan, içindeki mevcut ibadet biçiminden ziyade, Allah’ın 
birliğine dayanarak, adil, özgür ve demokratik bir İslam fikrini üretmek için, Alevi Hüseyin figü-
rünün ve Selahaddin Eyyubi›nin Kürt figürünün23 harmanlanmasına dayanan projesini destek-
lemeye başladı.

Kandil, Öcalan’ın projesine olan uyumuna fazla gecikmedi. Birkaç ay sonra Türkiye’deki Ale-
viler ve Alevilik meselesi, Kandil liderleri tarafından bir fırsat olsun veya olmasın konuşulma-
ya başlandı. Kürdistan liderleri eş-başkanı (Alevi kökenli) Beysa Hozat, Kasım 2014 tarihinde 
partilerinin çıkarmış olduğu Özgür Gündem Gazetesine verdiği röportajda, Türkiye’de 1978-
1938 yılları arasında Dersim halkının katledildiklerini ve onların aynı zamanda hem Aleviler 
hem de Kürtlerden olduğunu ilk kez konuşanlardan biriydi. Ve bu, “Dersim Katliamı için Adalet 
ve Kalkınma Partisi’nin gerçek özrü Kürt sorununu çözmek... Kürtlerin özerkliğine evet demek 
ve Dersim’i özerk bir bölge olarak tanımak, ......., ve Rojava (Suriye’deki Kürt İşçi Partisi mensup-
larının kontrol alanları) ‘daki kanton bölgelerin hemen tanınması.” diye devam etti.”24 Bu mev-
zu, 2011 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1940’larda Tunceli “Dersim” 
olayları hakkındaki özür dilemesi üzerine yaptığı yorumda yer aldı. Ardından bunu, 2015 yılı 
şubat ayında Komisyonun eşbaşkanı Cemil Bayık’ın, Alevi ve Kürt meselesinin arasını demok-
ratik yolla çözüme bağladığını dile getirmesi takip etti.25

Ardından bahsi geçen konular, partinin örgütleri ve lider konseylerinin gündemine girdi ve 2 
Mart 2015 tarihinde liderleri Abdullah Öcalan tarafından başlatılan silah bırakma çağrısı ile 

21.    Manifesto – Öcalan, s. 98
22.   Kürtler ve Kürdistan’ın Tarihi özeti, Muhammed Zeki Bey – Muhammed Ali Avni (Tercüman), Bilim ve Eser Serisi (4) Baskı 2 (Bağdat 
2005), s.194
23.   Öcalan’ın Demokratik İslam Kongresi mesaj metni, KJKONLINE, 24 Nisan 2014  
24.   [“Kürdistan Bölgesel Yönetimi’’ Komisyon Eş-başkanı: ‘’Adalet ve Kalkınma Partisi’’ derhal Rojava›daki kantonları tanımalı], Volati 
Haber Ağı, 22 Kasım 2014.
25.   ‘’Kürt Halkına Karşı Savaşın Meşrulaştırılması Yasası – Cemil Bayık (Yeni Özgür Politika); Çeviri: Demokratik Birlik Partisi Medya 
Merkezi, 28 Şubat 2015.
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ilgili KGK Kürdistan Toplum Sistemi ‘nin yayınladığı açıklamalarında yer aldı. Aynı zamanda, 
içinde Kürt sorununun çözümünü barındıran, Türkiye’deki Alevi meselesine de bağlandı.

Suriye’de, Kandil’deki liderlik doğrultusunda mezhepçiliği ifade etmede artık hiçbir beis yoktu. 
Konunun içeriğini ifade eden dillendirmeler başladı. PYD’nin Afrin’de bulunan Özerk Yönetim 
Yürütme Kurulu Başkanı Hevi Mustafa, Eylül 2015’te Alevilerin kendilerini korumak için bir 
savunma sistemi kurmaları için çağrıda bulunan ilk konuşmacıydı: “Alevi birisi olarak, Alevi ce-
maatine de bu dönemde daha temkinli davranmaları için çağrıda bulunuyorum…. Şengal ve 
Kobani’de meydana gelen katliamların kendilerine karşı tekrarlanmasından korkarak, dikkatli 
olmalılar ve kendilerine özerk bir savunma sistemi güvenliği oluşturmalılar. Kendilerini koru-
yacak Suriye güçlerinin varlığına aldanmamalılar.’’İfadesinde, Sweida’da özerk yönetim ilanı 
hakkındaki söylenenleri de tebrik etti.26

Alevilik meselesi üzerine yapılan konuşmalar, Avrupa’da konuşlandırılan parti kadrolarına da 
intikal etti. Bu mesele hakkındaki konuşma, 2 Kasım 2015tarihinde Avusturya’nın Bregenz şeh-
rinde, Ayn el-Arab ile Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle düzenlenen bir oturumda 
PKK kadrosu tarafından yapılan bir konuşmanın odak noktasıydı. Kendisinin görüşüne göre, 
Sünni Arapları temsil eden “DEAŞ” Örgütü hakkında, Hz. Muhammed’in getirdiği hakiki İsla-
miyet’i uygulayarak ve bunun için Sünnetin inkâr edilmesinin doğru olmadığını, onlara karşı 
suçlamayı reddetmeyeceğini ve bu nedenle “Tüm Sünni Arap Müslümanlarının DEAŞ’çı olduk-
larını” söyleyerek konuşmaya başladı. Parti 2017 Eylül ayında, Afrin bölgesi El-Muabtali nahi-
yesinde Aleviler için bir merkez açtı. İlk kez, İmam Hüseyin’in Şiilerce katledildiği güne denk 
gelen Aşure günü münasebetiyle kutlama yapıldı. Kutlamalar, Alevi ve Şiilikle ilgili sembollerin 
boy gösterdiği, ‘’DSG’’ Güçlerinin bayrağının sallandığı, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nin 
doğu kesimindeki Refat Hacı Sırri okulunda yapıldı. 

26.   Mustafa: ‘’Özerk yönetim ilanı, demokratik bir Suriye inşa etmek için tarihi bir adımdır’’ Oulati Web Sit. 7 Eykül 2015.
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Suriye Demokratik Güçleri (SDF) Halep’in Şeyh Maksud Mahallesinde düzenlenen Aşura kutlama törenleri

Aşure kutlamarı sırasında İmam Hüseyin bayarağnın yanın sıra «Suriye Demokratik Güçleri» bayrağı 

Parti, Ezidi azınlığın 2011’in sonlarında yaşadığı Amouda nahiyesindeki Suradık Köyünde ‘’Ezi-
di Evi’’ açmış ve daha sonra bu evi, Ezidi dinini bu toplumun çocuklarına öğretmek için kurslar 
düzenlemede kullanmıştır. Suriye’deki Kürtler mezhepçi yaklaşımdan uzak olsalar da, parti 
yürütme kurulları ve bürolarında Alevi ve Ezidiler için bir sınır koydu. Böylece parti, biri Sünni 
ve diğeri Şii yaftası altında siyasi İslam’ın meşrulaştırılmasına kapı açan laiklik iddialarına rağ-
men, kendilerini Yezidi veya Alevi Kürtler olarak tanımlamaya zorlayarak, daha önce var olma-
yan Kürtler arasında mezhepsel bir durum icad etti. Üç yıldan beri parti, Cuma hatibi olan des-
tekçilerinden, hutbede vaaz ve dualarını Şia adı altında propagandalardan seçip oluşturmaları 
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için zorlamaya çalıştı. Ancak, Suriyeli Kürtlerden büyük çoğunluğu Sünni mezhebe ait olduğu 
için, mesele hâlâ Kürtlerin sessiz bir direnişiyle karşı karşıya bulunmaktadır.

Irak’ta, Kürdistan Parlamentosu’nda Ezidi milletvekili olan Şeyh Şamo,  Şia merkezli ilişkisi olan 
ve Irak’ta Ezidi azınlığın yaşadığı bölgede İran’ın bir ajandasını uygulama girişimi nedeniyle, Sin-
car’da PKK’nın varlığını sonlandırmak için Amerikan müdahalesine işaret etti.27 Peşmerge Ge-
nelkurmay Başkanı Tuğgenaral Cemal Eminki, partinin ve kanatlarının maaşlarını İran’a yakın 
Haşdi Şabi’den28 aldıklarını söylerken, Irak’taki El-Dava Partisinden bir yetkili: Sincar Koruma 
Birimleri, Nuri el-Maliki’nin talebi ve Sincar’daki İran Devrim Muhafızlarıyla koordineli olarak 
Kurdistan İşçi Partisi tarafından kuruldu.29

Kürt yazar ve siyasi araştırmacı Mahmut’un mücadelesine gelince, ‘’Siyasi makamlar, Haşdi Şa-
bi’nin içinde Türkiye ve Kürdistan Demokrat Partiyi hedeflemek için, Sincar’da PKK’nın varlığını 
destekleyen silahlı gruplar ve kolların bulunduğunu’’30 söyledi.

Geçen Eylül ayında, Kürdistan Demokrat Parti’nin yetkilisi Mesud Barzani, İran destekli Haşdi 
Şabi milisleri tarafından kontrol edilen Kerkük’ün güneyindeki Tuz Hurmatu bölgesinde büyük 
bir PKK eğitim kampının varlığını bildirdi.31

Kürdistan İşçi Partisi, Cemil Bayık’ın başını çektiği solcu grubun egemen olduğundan beri milli-
yetçi bir Kürt partisi olamadı. Partinin eski liderinin kardeşi Osman Öcalan32 şöyle diyor: ‘’Kürt 
milliyetçi cenahı takibatta idi, biz liderlikte zayıf kaldık, bölgesel istihbarat birimleri; Suriye, Tür-
kiye ve İran İstihbaratı tarafından tasfiye edilip temizleyecekleri hedef haline geldik. Suriye ve 
İran İstihbarat birimleri beni ortadan kardımak için arıyorlardı. PKK’daki bu Kürt milliyetçiliği 
çizgisini bitirmeyi ve partiyi sol- Alevi çizgiye teslim ederek, istila etmeyi başardılar.’’33 

Partideki Ulusalcı düşüncenin, kendisinin ayrılmasından beri sona erdiği görüşündedir. Bu ne-
denle 2004 yılı, Kürdistan İşçi Örgütünde ulusal düşüncenin ortadan kaldırılma yılıdır. Osman, 
Kürdistan İşçi mensupları mevcut liderlerinin sol-mezhepçi düşüncenin bir ürünü olduğuna 
inanıyordu.34 

27.   ‘’Kürt milletvekili, Şengal’da PKK dosyasının çözümüne ilişkin Amerka – Irak görüşmelerini açıkladı.’’Basnews, 23 Şubat 2017. http://
www.basnews.com/
28.   ‘’Peşmerge Komutan: Kürdistan İşçi Örgütü ((Şii Hilali)) Projesinin İçinde, Kürdistan 24, 5 Mart 2017 https://cutt.ly/ztUHu35
29.  ‘’İran Devrim Muhafızları ile Sincar Koruma Birimleri bölgede bir araya geldi.’’ / Laleş Medya Ağı, 5 Mart 2017. https://www.rudaw.net/arabic/
kurdistan/050320174
30.  PKK Sincar’da.. Irak İçinde Bir Devlet! , Anadolu Ajansı, 27 Eylül 2019. https://cutt.ly/stUHl1O 
31.  ‘’Haşdi Şabi kontrolüne tabi bir bölgede PKK’nın büyük bir eğitim kampı!’’ ARK News, 29Eylül 2019. www.arknezs.net/ar/node/1 
3355
32.  Osman Öcalan, 2004 yılında Kürdistan İşçi Partisinden ayrıldı.
33.  Osman Öcalan: ‘’PKK’nın sol eğilimli ve mezhepçi yaklaşımı olan bir Kürdistan partisi olduğunu söylemek zor.’’ Rozava News, 17 Mayıs 
2017
34  Ömer Kujri ‘’Osman Öcalan: PKK’nın sol eğilimli ve mezhepçi yaklaşımı olan bir Kürdistan partisi olduğunu söylemek zor.’’ 
Kürdistan Gaz. – 17 Mayıs 2017
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Bazı Kürt aktivistlerin görüşüne göre35, partinin rejimle gizli anlaşması mezhepsel bir arka plana 
sahip olduğu için, bu mezhepsel eğilim, Şii ekseninin bir parçası olduktan36 sonra içindeki Alevi 
teveccüh güçlendiğinden artık Suriyeli Kürtlerden de gizlenmedi.

Mezhepsel güdü, partinin devrim karşısında rejimle ittifakıyla güçlü bir ilişki içindeydi. Öca-
lan›ın 4 Mayıs 2011’de avukatına yaptığı ifadesinde de açıkça görüldüğü gibi şöyle dedi: “Suri-
ye’de protesto gösterileri devam etmekte, İhvan-ı Müslimin de protestolara katılmaya çağırdı... 
Kürtler de protestolara katılıyor mu? Nasıl? Müzakereler için bir zemin olabilir, bu yönde iliş-
kiler olmalıdır, onlara gitmek ve onlarla konuşmak gerekir. Esed’e şunları söylemeliler: (İhvanı 
Müslimin iktidara gelirse, bize karşı katliam yapacak; bu yüzden halk özerk savunma birlikle-
rimizi inşa etmeliyiz.) Esed’le demokratik bir temelde görüşebilir ve bir çözüme ulaşabilirler. 
Kürtler, Halk Özerk Savunma Birliklerini inşa etmeliler.”

Sonunda mezhepçilik Öcalan’ın kıyasladığı gibi, demokratik ulusun kalbinden kaynaklandığı 
söylenebilir. Bu projenin kültürel boyutu, Ortadoğu’daki medeniyetler çatışması sorununu çöz-
mek için kendi kendini yeniden ortaya koyma amacıyla mezhepsel, dini ve etnik gibi konuları 
milliyetçilik öncesi kavmiyetçiliği teşvik etmeye çalışmaktadır. Ve parti bunu III. Dünya Sava-
şı’na benzetmektedir.37

� Rejimin PYD’yi Suriye’ye Daveti ve Ayaklanmayı Bastırmak İçin Stratejisinin 
Bir Parçası Olarak Onları Kullanması
PKK’nın 2002 sonbahar ayında Suriye’den sınır dışı edilmesi, kadrolarının takibatı ve bazıları-
nın tutuklanıp Türkiye’ye teslim edilmesinin ardından; rejim ve parti arasındaki ilişki koptu. Bu 
durum, Suriye Güvenlik Servislerinin resmi yazışmalarında terörist sıfatı parti ve liderinin adıyla 
ilişkilendirilene kadar, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesiyle eşzamananlı oldu. Suriye devrimi-
nin başlamasıyla birlikte, Kamışlı ve Amouda devrime katılan ilk kentler arasındaydı ve daha 
sonra diğer şehirlerin ayaklanmaları bunu takip etti. Rejimin güvenlik teşkilatını çıkmaza sokan 
diğer vilayetlerdeki gösterilerle başa çıkma biçim ve tarzını ele alması gerekli olan diğer şehir-
lerde vardı. 
Madem, Kürtler devrim halkasının dışında tutulması gerekiyor, özellikle parti devrimdeki konu-
munu açıkça netleştirmediği için, geçen yüzyıldaki deneyimi gözönünde bulundurulduğunda, 
bu iş için Kürdistan Partisinden daha uygunu yoktu. 

35.  ‘’Sızan belgeler meydana çıkarılıyor: Kürtlerin çıkarlarına karşı PYD, Esed ile bu şekilde gizli anlaşma yaptı.’’ – Orient web sitesi, 22 
Nisan 2015.
36.   Osman Öcalan’ın Niqash web sitesi röportajı, 12 Mayıs 2015.
37.   Demokratik Birlik Partsi Siyasi Programı – PYD’nin resmi web sitesi portalı.
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Abdullah Öcalan, 13 Nisan 2011 tarihinde avukatıyla yaptığı görüşmesinde, Beşşar Esed’in 
“Aşiretlerle değil, Suriyeli Kürtlerin resmi temsilcisi olarak Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile 
görüşmesi gerekir.... Suriyeli yetkililerle özerk yönetim temelinde görüşme yapılmalıdır... Suriye 
bu talepleri kabul ederse, Esed’e destek verilecek... Eğer devlet tam tersine hareket ederse... PYD, 
Arap muhalefeti yanında özerk yönetim temelinde mücadele verecek” diye söylemişti.

Rejim Öcalan’ın talebini aldı ve derhal Kandil’e Kürdistan İşçi Örgütü liderliğine mesaj gönder-
di. Mayıs 2011’de Salih Muslim, Kandil’den Kamışlı’ya geldi ve ertesi gün orada partisinin bir 
gösterisine katıldı. Ayrıca, partisinin gösterilerdeki konumu hakkında konuştuğu bir konferans 
düzenledi. Birkaç gün sonra Salih Müslim Şam’a giderek Siyasi Güvenlik Şube Başkanıyla bir 
araya geldi. Partinin, Suriyeli Kürtlerin bulunduğu bölgelerde özerklik verilmesi karşılığında re-
jimin yanında olacağı, anlaşmanın kademeli olarak ve koşullara göre uygulanacağına kararlaş-
tırıldı. Bu daha sonra açıklığa kavuşturuldu. 

Bazı tespitler, rejimle parti arasındaki anlaşmanın İran aracılığıyla sağlandığını, bazıları ise par-
tinin geri dönüşünün İran üzerinden gerçekleştiğini ve İran istihbaratı tarafından tutuklanması-
nın ardından partinin önderliğinde Murat Karayılan’ın serbest bırakılması karşılığında bir takas 
anlaşmasının sonucunda olduğunu belirtti. Diğer tespitler, partinin Suriye’ye yeniden dönüşü-
nün partinin İran’la ilişkilerinin eşzamanlı olarak geri döndüğü yönünde gösterirken, İran ile 
Özgür Yaşam Partisi (PJAK), PKK’nın İran şubesi arasındaki çatışmalardan yıllar sonra partinin 
İran›la ilişkilerinin geri dönüşüyle   çakıştığını gösteriyor. Ancak, her iki anlatılanı da hariç tutu-
yoruz. Bunun nedeni, rejim ile Kandil’deki parti liderliği arasındaki iletişim sürecinin üçüncü bir 
taraf olarak İran’a ihtiyaç duymamasıdır. Çünkü istihbarat servisleri, örgüt ve partilerle iletişim 
kurmak için araç kullanmazlar.

Önemli olan, bir neticeye ulaşılmış olması ve anlaşmanın beklenenden daha hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilmiş olmasıydı. Parti tutuklularının serbest bırakılması sağlandı ve Suriye sahasın-
da faaliyetlerine geri dönmesine izin verildi. Parti ilk olarak, PKK’daki iki lider, Habat Deyrki 
ve Bahoz Erdal tarafından denetlenen bir izleme ve bilgi işlem ağı inşa etmekle başladı. Daha 
sonra eski ve kaçan kadrolarını yeniden örgüte bağlamak, arkadaşlarını ve destekçilerini geri 
kazanmak, onlara iş dağılımı yapmaktı. Özgür Suriye Ordusu Halep’e girerken, Temmuz 2012’de 
Türkiye ile olan sınır hattı partiye teslim edilmeye başlandı.

� Rejimin Ayaklanmayı Bastırma Stratejisindeki PYD’nin Rolünün Analizi
Rejimin devrimi bastırma stratejisi, esas olarak planlı ve kasıtlı bir şekilde radikal İslami eğilim-
lere sahip gruplar oluşturarak terörizmle suçlama fikri üzerine yoğunlaştı. Devrimden birkaç 
gün sonra rejim tarafından serbest bırakılan yüzlerce radikal grupların kurulmasına katkıda bu-
lunarak ve başka gruplar arasında radikal İslami eğilimlerini oluşturarak, “bazı düzensiz şiddet 
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olaylarını vurgulamak ve bunları güçlendirmek suretiyle; silahlı ve radikal İslamın bir devrimi 
olarak olayları şişirmek ve bunları yanlış kanı uyandırmak için kullanmaktı.”38 Bu durumda, 
devrimi bastırmak için rejimin her türlü askeri gücü kullanma imkânını haklı çıkarıyordu. Bu, 
rejim güçlerinin üzerlerinde askeri bir yük haline gelen bölgelerden çekilmesini ve onları Özgür 
Suriye Ordusu’nun dağınık askeri gruplarına bırakmasını da içeriyordu. Kendileri tek bir askeri 
komuta altında birleşemedi ve üzerlerine düşen güvenlik sorumluluklarının ve görevlerinin far-
kında değildi. Bulundukları bölgeler, serbest bırakılan radikal terörist gruplar ve sınır dışından 
gelenler için bir üreme alanıydı. Kurtulmuş bağımsız alanlar, aynı zamanda, hem liderlik düze-
yinde birçok gruba nüfuz etmeyi hem de bu yönde yönlendirmeyi başaran rejim istihbaratı için 
her çeşit insana açık bir alan haline geldi. Bunu yapabilmek için, terörizme kucak açmakla suç-
lanabilecek ortam olan Sünni Arap kesimi hazırlanmalıydı. Bu, katılımını Hıristiyanlar, Aleviler, 
Kürtler, Dürzi ve diğerleri gibi bu suçlamalardan koruyabilecek diğer Suriye etnik kökenlerin-
den tecrit edilmesini gerektirdi.

Bu plana göre PYD’nin görevi, Sünni Arapları devrime dâhil etmek ve Suriyeli Kürtleri ona katıl-
maktan uzak tutmaktı. Ne var ki, parti kendisinin yumuşak medya araçlarını kullanma görevin-
de başarılı olamadı. Ancak sonunda silah zoru kullanarak başardı.

Bu ayrıştırma deneyimi, daha önce İran’daki uzantısı Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) ara-
cılığıyla savaştığı için, ülke araçları yoluyla PKK’nın bölgesel örgütle yaptığı ilk değildi. 2009’da 
İranlı Kürtleri oradaki İslami rejim tarafından yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sahte-
ciliğe karşı protestoda patlak veren Yeşil Devrime katılmaları konusunda etkisiz hale getirmeyi 
başardı.39

2011 baharında devrimin başlangıcından beri, PYD seyirci bir tutum aldı. Rejimle anlaşmasından 
sonra, bazen İslamist suçlamayla bazen de, İhvan-ı Müslimin’e bağlılıkla yurtdışından para 
alarak devrimi çarpıtmaya başladı.

Yumuşak üslub yöntemleri amacına ulaşmayınca, partinin ve liderinin posterlerini gösterilerde 
bulunduran bazı gençlik kolları aracılığıyla boy gösterdi. Gösteriler sırasında kavga ve şiddet gibi 
sert-kaba yöntemlere başvurdu. Daha sonra göstericilerin üzerine ateş açma eylemlerine geçti.40 
Ardından Ekim 2011’de merhum şehit Mişal Temo’nun41 suikastıyla açılan suikast eylemlerinin 
yeni bir safhası bunu takip etti. Ancak gösteriler hiç durmadı ve bir yanda parti güçleri ile diğer 
yanda Özgür Suriye Ordusu ve El-Nusra Cephesi arasındaki Resulayn’da sava şın patlak

38.  Suriye’deki Durumun Gelişim Senaryoları – Harmoon Çağdaş Araştırmalar Merkezi, 28 Eylül 2019, Geiroon web sitesi/https://geiroon.
net/archives/161549
39.   Hewshing Awsi – ‘’Kürdistan İşçileri ve İran: Eski – Yeni İttifakı!’’ Yekiti Partisi web sayfası, 9 Haziran 2014 https://cutt.ly/2tUHT6v
40.   29 Haziran 2012, Afrin’deki barış göstericileri üzerine Demokratik Birlik Partisinden bir grup ateş açtı.
41.  ‘’Kürdistan İşçi Partisi ve Esed Rejimi’’- Stephan Boukhan, DW, 26 Ağustos 2012
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vermesinden sonra bile devam etti. Demokratik Birlik Partisi’nin medya makinesi bir Kürt-Arap 
savaşını filme aldı.

27 Haziran 2013 tarihinde, PYD güçleri Amouda kentinde barış göstericilerinin üzerine ateş açtı 
ve sonucunda 6 şehit verildi. Onlarcası Türkiye’ye kaçarken tutuklandılar ve böylece partide 
Kürtler arasındaki devrimi kalıcı olarak ortadan kaldırabildi.

� Rejimin PYD’ye Olan Desteği
Partinin ilk maddi yararı, devrim başladıktan aylar sonra geldi. Benzin istasyonları ve fırınlarda 
bir kriz ortaya çıkmaya başladığından ve yaklaşan kış mevsiminde, bir yandan ısınma ihtiyacı ve 
diğer yandan tarımsal ürünlerin sulanması nedeniyle akaryakıt talebi artmaya başladı. Rejim, 
dağıtım işlemini düzenlemesi için karakol ve emniyet teşkilatlarını vazifelendirdi.

2011 yılı Ekim ayı boyunca, PYD çeşitli alanlarda silahlı gece protestoları düzenledi. Bunlar-
dan biri, 8 Kasım 2011 Salı akşamı Amuda kenti eteklerinde, parti kadrolarının bir adet RPG 
roketatar, BİXİ makineli tüfeği ve 6 adet Kalaşnikof otomatik tüfek taşıdığı gözlemlendi. Amacı, 
1980’lerde ve 1990’larda kanlı geçmişini hatırlatmak da dâhil olmak üzere tüm taraflara bir 
mesaj göndermekti ve rejim tarafından herhangi bir işlem yapılmadı. Daha sonra PKK kadroları 
alenen sokaklarda, gösterilerde ve çeşitli alanlarda halka açılmaya başladı. Korkmadan ve çe-
kinmeden hareket etmeye başladılar. Daha sonra benzin istasyonları, ekmek fırınları ve tüketici 
kuruluşların çalışmalarının düzenlenmesine müdahale etmeye başladılar.

Başgösteren akaryakıt sıkıntısı, partinin halk üzerindeki güç ve otoritesini gösterebilmesi için 
bir fırsat idi. Emniyet birimleri istasyonlardaki yakıt dağıtımını organize edemeseler de, PKK 
elemanları bunu başardı. Çalışmalarında polisle yarışır hale geldi. Halkta herhangi bir polis kor-
kusu olmasa bile, hiç bilinmeyen bir PKK elemanının insanların kalbine saldığı korku ve dehşet 
nedeniyle tam bir polis biriminin yapamadığı şeyi yapabiliyordu. Parti, yakıt dağıtım sürecini 
sadakat ve bağlılık kazanmak, kendisine yeniden bir yaşam alanı kurmak için kullandı. Daha 
sonra bunu insanlara hizmet edebilecek ve geçimlerini kontrol edebilecek bir kısım olarak ser-
giledi. Diğer yandan parti, resmi devriye tutanakları dışında büyük miktarlarda yakıt kaçakçılığı 
yaparak ve bunu aracılar vasıtasıyla çiftçilere yüksek fiyatlarla satarak dağıtım sürecinden ya-
rarlandı.  Böylece, o sıralarda faaliyetlerini finanse edebilmek için kullanabileceği kar elde etmiş 
oldu.
Haziran 2012’nin başında Kürdistan İşçi Partisi, şehir ve mahallelerin girişlerinde, rejimin kont-
rol devriye noktalarından ve emniyet merkezlerinden birkaç yüz metre uzakta, silahsız genç ele-
manlarından oluşan engel noktaları koymaya başladı. Militanların, Kürtlerin bulunduğu şehir 
ve mahallelere girmesini engelleme bahanesiyle yayaları ve arabaları aradı. Fakat birkaç hafta 
sonra silahlı kontrol noktalarına dönüştü ve bunlar ile rejim arasında bir çatışma olmadı.
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� İdda Edilen Sözde 19 Temmuz Devrimi:
19 Temmuz 2012’de Azez, El Bab ve Cerablus rejim kontrolünden çıkmışken, rejim güçleri Men-
biç, Afrin, Ayn-el Arap ve Deyr Hafir’den savaşmadan geri çekildi. Bu, Özgür Suriye Ordusu öncü 
birliklerinin Halep şehrinin güneybatısında bulunan Salahaddin semtine girmesiyle çakıştı ve 
onlarca subayı içeren rejim güçlerinden büyük sapmalar meydana geldi. Yüzlerce kişi, şehrin 
düşmek üzere olduğu bir anda, devrime katıldıklarını beyan etti.

Kürdistan İşçisi kadroları, rejim güçlerinin El-Eşrefiyye ve Şeyh Maksud Mahallerinden ayrıl-
dıktan sonra, buraları kendi kontrollerine alarak çarpışma olmadan hareket etti. Afrin ve Ayn-
el Arap kentlerini de aynı şekilde kontrolleri altına aldılar. Rejim ile muhalifler arasındaki ta-
rafsızlıklarını ilan ettiler ve bu nedenle Özgür Suriye Ordusu onları düşman olarak görmedi. 
20 Temmuz 2012 Cuma günü, onlarca silahlı PKK’lı, Amuda ve El-Malikiye şehirlerinde Genel 
İstihbarat Merkezi (Devlet Güvenliği) binasını kuşattı ve bu yerleri “İhvan-ı Müslimin” ilişkili 
protestoculardan koruma bahanesiyle teslim etmelerini istedi. Birkaç saat sonra, söz konusu 
yerlerin gelen rejim emriyle, belge ve dökümanlardan arındırıldıktan sonra teslim edildi. Bunu 
rejimin tüm silah, mühimmat ve arabalarıyla Türkiye ile olan tüm sınır mevzilerini teslim etme 
kararı izledi. Parti militanları tarafından, Öcalan’ın posterleri ve parti bayrakları bu merkezle-
rin önlerinde Türk sınır muhafızlarının karşısında yükseldi. Rejim güçleri, tüm mühimmatını 
partiye teslim ettikten sonra tümüyle bölgeden çekildi. Ancak mevcudiyetleri sadece Kamışlı ve 
Hasake şehirleriyle sınırlı kaldı.

Parti örgütü, Zirai Makineleşme Departmanı tarafından kullanılan ve mevsimsel değeri milyon-
larca dolar olduğu tahmin edilen, binlerce hektarlık devlet arazisinin yanı sıra milyonlarca ton 
tahıl siloları ve yüz binlerce ton pamuk depoları ile inek, koyun sürülerinden oluşan binlerce 
hayvanı devraldı. Sonra bunun adını, 19 Temmuz Devrimi olarak koyduysa da; daha sonraları 
tek bir el ateşin sıkılmadığı sessiz devrim adıyla Batı medyasına sunarken, onu zorla rejimden 
kurtardığını iddia ettiği “Rojava Devrimi” olarak adlandırdı.42

Rejim, bu devir teslimin tüm Suriye topraklarını koruyamadığı gerekçesiyle ve emanet mesele-
si olarak bir kısmını da arkadaş ve müttefiklerine teslim etmenin normal olduğunu doğruladı. 
Beşşar Esed’in özel bir toplantıda, olaylar sakinleştiğinde Kürtlere özerklik vermek üzere olduğu 
söylendi.

2012 yılından beri rejim, Özgür Suriye Ordusu savaşanlarının bölgeye girebileceği korkusuyla 
ana caddelerde devriyeler yapması için parti militanlarına üzerinde sabit makineli tüfek monte 
edilmiş dört çekişli araçlar teslim etmeye başladı.  Bu işlemi halkın gözünden gizlemek için 

42.  ‘’Canton Based Democratic Autonomy of Rojava’’ - Kürdistan Ulusal Kongresi Yayınları (KNK); Mayıs 2014, s.9 
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araçlar, akşam saatlerinde Kamışlı Askeri Güvenlik Şubesinden alınıyor ve sabahları teslim 
ediliyordu.43

Özgür Suriye Ordusu Kasım 2012’de Rasulayn bölgesine girdikten sonra, rejim güçleri saldırıyı 
önleyip püskürtemeyince; örgüt, her türlü silah hatta tanklar da sağlayan rejimle anlaşarak 
Özgür Suriye Ordusuyla savaşmayı üstlendi. Muhalif eski bir PKK’lı olan Mohar, Amerikalı 
gazeteci Roy Gutman’a şunları söyledi: “Suriye rejimi, Halkı Koruma Birlikleri (YPG) ‘ne rutin 
olarak ağır silahlar sağladı. Bir defasında Hasake’ye gittiğimi hatırlıyorum ve iki tank ele geçir-
dim. Bazı liderler Esed kuvvetlerinden silah ve mühimmat almak amacıyla, vilayetin en büyük 
kentlerinden Hasake ve Kamışlı’daki askeri üslere gidiyorlardı.”44

Kamışlı Havalimanı ve Hasake kentindeki Sınır Muhafız Gücü (Haccana) Karargâhı, partiye açık 
silah depolarına dönüştü. Aynı zamanda, partideki savaşanlar da devlet hastanelerinde sağlık 
hizmetinden yararlanmayı temin ettiler. 

Bu yardımlar, partinin artık ihtiyaç duymadığı, Amerikan yardımlarının zenginleştirmesinden 
ve “Suriye Demokratik Güçleri” olarak adlandırılan oluşumun teşekkülünden sonra, 2016 yılı-
na kadar sürdü. Rejim Güvenlik Komitesi, 2012 yılı sonunda Rimeylan’daki petrol tesislerini ko-
rumak için sözleşme imzaladı. Parti güçlerini aslen Afrinli İbrahim İbrahim isimli kişinin temsil 
ettiği bu sözleşmeye göre; petrol üretiminin parti güçleri için % 35, rejim güçleri için %65 olarak 
paylaşımı belirlendi.

Bu sözleşme, Deyrizor’daki petrol tesis alanlarını da kapsayan genel bir bağlamda geldi. Rejim 
güçleri buraları koruyamayınca, yerel gruplarla koruma sözleşmeleri yapmaya başladı. Deyri-
zor’daki sahaları koruma sözü veren yerel gruplar başarısız olurken, PKK güçleri Rimaylan pet-
rol sahalarını korumayı başardı ve hala da oraları elinde tutmaktadır. Rejim ayrıca, parti liderle-
rine seyahat ihtiyaçları için pasaport ve istihbari bilgiler sağlamıştır.

� Rejim İle PYD Arasındaki İlişki Gelişimi ve Rollerin Değişimi:
Kasım 2012’nin başlangıcına kadar, rejim güçleri Kamışlı’nın 50 km. batısındaki Derbasiye’den 
Irak-Türkiye sınırındaki Malikiye bölgesine kadar Türkiye sınırındaki tüm şehir ve alanlardan 
geri çekilmesini tamamlamıştı. Tüm emniyet ve polis merkezleri rejim tarafından PKK güçleri-
ne teslim edildi. 1 Kasım 2012’de Özgür Suriye Ordusu, Rasulayn’a baskın yaptı ve birkaç saat 
içinde şehrin kontrolünü ele geçirdi. Rejim Güçleri kenti uçakla bombaladı, ardından onlarca 
mevzilenmiş askeri birliklerini Kamışlı yakınlarındaki Tartab Dağı’nda 154. Alay’a ve Hasake’nin 

43.  ‘’Suriye’de Demokratik Birlik Partisi İhlalleri’’ Belge: ‘’Suriye El-Cezire Dökümantasyon Grubu’’ Demokratik Cumhuriyeti Araştırmalar 
Merkezi, 10 Kasım 2014
44.  Roy Gutman – ‘’Suriyeli Kürt Gruplar savaş suçları işledi mi?’’, el-Suriy’el-Cedid, 13 Şubat 2017, ‘’the nation’’ web sayfasından tercüme 
edilmiştir.
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doğusundaki Kawkab Dağı’nda olanları da 123. Alay’a sürdü. Ancak, kente giremedi ve askeri 
birlikler mayınların arasında kaldı. Bu yüzden çekilmeye karar verdi ve sadece üç gün sonra 
Kamışlı’ya geri döndü. Kamışlı’ya kaçış yolunda Derbasiye kentinden geçilmesi gerekiyordu. 
Ancak partinin barikatları, Özgür Suriye Ordusu tarafından takip edilme korkusu nedeniyle 
geçmesini engelledi. Bu yüzden geri döndü ve Halep-Bağdat karayolunu takip ederek Kamış-
lı’ya doğru yolunu değiştirdi.

Bunu, Özgür Suriye Ordusu’nun devrimi günleri başında başka grupların göğsünde bıraktığı 
dehşet derecesinin büyüklüğünün bir fotoğrafını vermek için gösterdik. Bundan sonra, parti 
güçleri Rasulayn’da Özgür Suriye Ordusuyla karşı karşıya kaldıysada, kendi boyundan daha 
büyük bir çatışmaya katılmayı kabul etmedi. Rejim, Özgür Suriye Ordusu’nun ilerlemesinin 
önünde, onu vilayeti terketmesiyle tehdit etti. Bu, PKK tarafından yayınlanan Kürtlerin bir kıs-
mının Özgür Suriye Ordusu’nun vilayetin geri kalan bölgelerine doğru ilerlemesine yol açan 
propagandaya ek olarak, bazı birlik komutanlarının sorumsuz ifadeleriyle aynı zamana denk 
geldi. Rejim tarafından sıkışan bazıları sonuçları tahmin edemediler. Parti, kendine savaşçı top-
layarak ve onları Özgür Suriye Ordusu’yla çatışmaya iterek bunu kullandı. Burada Özgür Suriye 
Ordusu saflarına katılan Kürt askerler, kendilerini soydaşlarıyla doğrudan savaş alanında karşı 
karşıya buldular. 

Rejim, parti güçlerini Rus tüfekleri Kalaşnikof ve tabancaların yanı sıra tank, top, havan topları ve 
RPG füzelerinden oluşan silah, teçhizatla birlikte onlar için gerekli mühimmat desteği sağlamaya 
başladı. Kürt birimleri yetkililerinden bir kişi bu askeri mühimmatları genelde Hasake Adalet 
Sarayı’nın arkasındaki Haycanah Alayı’nın içinden teslim alıyor; daha sonra Hasake kenti batı 
girişi, Douar El-Sabbag yakınında bulunan tahıl ambarlarındaki Kürt Milislerin depolarına veya 
El-Nasıra Mahallesinde Ziraat Fakültesi bölgesindeki depolarına transfer ediyordu. Bundan 
sonra Rasulayn’da, Özgür Suriye Ordusu’na karşı ilk zaferini kazananadek Rasulayn’a transfer 
edildi. Bu şekilde kendine güven kazanmış oldu.

Bu arada, Şeddadi bölgesi (Hasake’nin 60 km güneyi) kurtuldu ve Özgür Suriye Ordusu’nun 
eline geçti. Ardından Hasake kentinin 25 km doğusundaki el-Hawl, Kamışlı’nın 35 km. güney-
dosunda Tel Hamis bunu takip etti. Deyrizor’un güneyinden Irak sınırı boyunca Kamışlı kuzey 
sınırına kadar giden yol rejimin kontrolü dışında kaldı. Özgür Suriye Ordusu’nun ilerleyişi doğu 
bölgesinden Kamışlı sınırına ulaştı. Tüm bu çatışmalarda, parti güçleri saldırılara karşılık verdi 
ve rejim güçlerinin buna katılımı ise, topçu desteğiyle sınırlıydı.

27 Şubat 2014’te (DEAŞ) İslam Devleti Örgütü, Kamışlı’nın doğusundaki Tell Hamis kasabası ve 
kuzeybatı kırsalını kontrol ederken, aynı zamanda Hasake kentinin 25 km doğusunda bulunan 
el-Hawl kasabasını ve kuzey kırsalını da kontrol altına aldı. 2014 Ocak ayının başında örgüt, 
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Hasake Eyaletinin tüm kuzey ve doğu kırsal kesimleri üzerindeki kontrolünü genişletmiş, geri 
kalan diğer İslami grupları ve Özgür Suriye Ordusu unsurlarını Deyrizor’a doğru itmiştir. 
Bu durum DEAŞ’e karşı uluslararası koalisyonun oluşmasına ve el-Hawl, Tel Barak ve daha son-
ra da 30 Ekim 2015’te Hasake’nin güney kırsalının kurtarılmasının başlamasına kadar devam 
etti. Rejim bu gereken role sahip çıkamadı ve parti, askeri desteğinden vazgeçmeye başladı. 
Buna paralel olarak parti, iki güvenlik alanı dışında, iki şehir üzerindeki kontrolünü tamamlaya-
na kadar Hasake ve Kamışlı’da yayıldı.

Rusya’nın 30 Eylül 2015’te gireceğini açıklamasından önce, kurmak istediği üçlü ittifaka (Rusya, 
Suriye Rejimi, Kürtler)45 karşı, ABD’nin uluslararası koalisyona girme tercihine rağmen, rejimin 
PYD ile ilişkisinin azaldığına veya kötüleştiğine dair bir gösterge yoktu.

Rejim ile Parti arasındaki ilişkide bir bozulma olduğu konusunda konuşmak mümkün değil. 
Mesele, Esed rejiminin istediği gibi, her biri DEAŞ’e karşı uluslararası koalisyona katılmak isteyen 
iki güç arasındaki rekabet sınırını aşmadı. Ancak, Kürt milislerin katılımı uluslararası koaliyon 
yolunu kesti. Irak ve Esed rejiminin vesayeti altında Suriye’deki DEAŞ’le savaşa başlamak 
istemeyen Amerikan güçlerinin yerini aldı.

Hala Hafız Esed’in heykeli, Kamışlı şehir merkezi Bahrat yedinci kavşakta duruyor ve Haseke 
kentinde de durum aynı. Aynı şekilde, iktidardaki Baas Partisi örgütsel faaliyetlerini sürdürmek-
te olup, gösteri ve parti toplantılarını şehir merkezindeki Kültür Merkezi binasında gerçekleştir-
mektedir. Rejimin idari ve hizmet kurumları her zamanki gibi faaliyet göstermekte olup, kısmi 
sınırlı olarak polis ve emniyet birimleri görevlerini yapmakta ve halkın resmi işlemlerini biri 
rejim ve diğeri Demokratik Birlik Partisi ile olmak üzere iki kez yapmak zorunda kalan vatandaşı 
tüketti. 

Resim: Kamışlı’da bir kontrol noktasında rejim güçleri / Suriye rejiminin kotrolü altındaki Kamışlı kent 
merkezi Bahrat yedinci kavşak 

45.  ‘’ Rus şemsiyesi altında «Kara» Harekâtı İttifakı kurma girişimleri’’- Al-Akhbar Lübnan Gaz. 7 Ekim 2015.
https://al-akhbar.com/Syria/12102
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Böylece, söz konusu ittifakın sona ermesiyle ilgili söylentilere rağmen, iki taraf arasındaki askeri 
işbirliği ve koordinasyon devam etti. Bu noktada parti, muhalefetin kuzey kırsalına giden lojis-
tik hatlarını kestiği ve kontrolü altındaki Şeyh Maksoud Mahallesi ile rejim kontrolü altındaki 
alanları46 arasında bir geçit açtığı, ancak muhalif gruplarla daha önce bir anlaşma yapılmış ol-
masına rağmen, Parti böyle bir geçidi açmama sözü verdi. Bu askeri işbirliği, silahlı muhalefetin 
2016 yılı sonunda Halep kentinden atılmasına ve rejimin kontrolüne kadar devam etti. Partinin, 
kuzey kırsalındaki muhalif güçlerin tek çıkışı olan stratejik Kastillo yolunu Rus rejimi ve havacı-
lık güçlerinin47 desteğiyle kapatabilmesinde belirleyici bir rol oynadı. Bu, Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin tarafından Nisan 2016’da, “Rus askerleri Halep’teki stratejik savaş alanı çevresin-
de Kürtlerle birlikte savaşmaktalar”  diye belirtti.

Bloomberg web sitesinde, YPG’nin Fırat’ın batısındaki muhalif gruplara karşı Rus, İran ve Suriye 
rejim güçleriyle koordineli bir şekilde çalıştığını açıkladı.48 Bu, İngiliz makamları tarafından doğ-
rulandı ve Telgraf Gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond’dan alıntı yaparak şunları 
söyledi: “Geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz şey, Suriye Kürt Güçleriyle Suriye rejimi ve Rus 
havacılığının arasındaki koordinasyon kanıtı endişe vericidir. Bu da bizi tüm bunlarda Kürtlerin 
rolü hakkında rahatsız ediyor.’’49 2 Mart 2017’de Parti Örgüt Güçleri, Menbiç’in batısındaki köy-
lerden çekildi ve Özgür Suriye Ordusu’nun bu bölgelere girmemesi için Rejim Güçlerine teslim 
etti.

Rejimle partinin arasındaki ilişki kesilmedi ve de bozulmadı. Bilakis, özellikle devrimi terörizm 
olarak tanımlamakla ilgili bu bir stratejiydi ve fark sadece taktikler üzerineydi. Bu nedenle 
Dışişleri Bakanı Yardımcısı rejimi sorunlu olarak nitelendirdi.50

�   PYD’nin Kürt Bölgelerini Kontrol Etme ve Ayaklanmaya Katılmalarını 
Engellemedeki Rolü
Kürtler de çoğu Suriyeliler gibi, rejim güçlerine isyan eden şehirleri basmasından hoşlanmadılar 
ve onları göstericiler karşısında orduya ve güvenlik güçlerine ittiler. Kürt askerlerinin çoğunlu-
ğu rejim güçlerinden ayrıldı. Bazıları Şam’da ve başka yerlerde şehit edildi. Diğer bir kısmı da 
Kürdistan Bölgesinin bulunduğu Kuzey Irak’a kaçmayı başardı. Kürt Askeri Konseyi de 2013 
yılının başında, rejimin ordusundan kaçıp devrim ilkelerine bağlılığını ilan eden ve Halep’teki 

46.   ‘’ Rus şemsiyesi altında «Kara» Harekâtı İttifakı kurma girişimleri’’- Al-Akhbar Lübnan Gaz. 7 Ekim 2015.
https://al-akhbar.com/Syria/12102
47.   ‘’KastilloYolu.. Halep’te Hayat Damarı ve Çözüm Adresi’’ Al JazeeraNet, 12 Temmuz 2016. https://cutt.ly/4tUHMYe
48.   ‘’Obama yönetiminde Kürtler ve kazanan YPG hakkında bir tartışma’’ (Arabi21), 24 Şubat 2016, Bloomberg web sitesisinden çeviri / 
https://cutt.ly/MtUH2sY
49.    İngiliz gazetesi Suriye›nin isyancılara ihanetinin ayrıntılarını açıkladı - Mufakkirat’ul-İslam, 24 Şubat 2016.
50.   (Reuters) BBC ‘nin Faysal Mekdad Röportajı, 6 Ağustos 2017
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Özgür Suriye Ordusu Güçleriyle birlikte savaşan Kürt subaylar tarafından kuruldu. Kürdistan 
Bölgesi’ndeki muhalif askerler, “Peşmerge Rojava” adı verilen askeri bir takım oluşturdular. Su-
riye sahnesinde, bazıları bugün hala ayakta olan birkaç Kürt manga ve taburları da kuruldu.

Kürdistan İşçi Partisi, Özgür Suriye Ordusu saflarında Kürt çatışmacıları, düşmanı olarak 
görüyor. Bu yüzden onları takip ederek bir kısmını öldürüp bir kısmını da kaçırdı. Burada Kürt 
Askeri Konseyi kurulduğu ilan edildikten birkaç ay sonra, 2013 yılı Nisan ayında sekiz subayının 
kaçırılma meselesi halen bilinmemektedir, ancak tüm suçlamalar partiyi göstermektedir.

� Kürtlerin Ayaklanmadaki Belirsiz Konumu
Birçok kimse, Kürt partilerinin tüm Suriye topraklarında kendiliğinden devrimci hareketi or-
ganize etmesini, birleştirmesini, bakmasını ve doğru yönde, politik olarak faaliyet göstermesi-
ne izin verilen tek muhalif siyasi örgütler olmaları nedeniyle sözlü ve fiili olarak doğru yönde 
yönlendirmesini bekliyordu. Nitekim bu partiler, sahada pratik, öncü ve kamusal bir deneyime 
sahipti. Ama ortada gerçekleşen durum tam tersiydi. Kürt gençlik hareketinin önderliğinde her 
hafta gösteri yapmak için sokağa çıktığı yerde Kürt partileri ve liderleri ortada yoktu. Rejimin 
reform adımlarını atmasını umuyordu ve bu nedenle sürecin hızlanması için çağrıda bulun-
dukları anlaşılıyordu.51 Bunun, olağanüstü hal düzenini iptal etmesi ve yabancılara vatandaşlık 
vermesinden sonra, olayların gelişmesi eksik, kısaltılmış ve geç olduğu anlaşılmıştı.52

Kürt örgütleri, tüm açıklamalarında ‘’Kürt meselesini’’ tek endişeleri olarak vurgulamakta ısrar 
ettiler. Bu, 15 Mayıs 2011 tarihinde yaptığı açıklamada, “Bütün tarafları anlamak, bu ülkede 
ortak bir halk meselesi, çünkü Suriye çok uluslu bir ülkedir.”53 denildi. Daha sonra 26 ve 27 
Ekim 2011’de Kürt partileri tarafından düzenlenen Kürt Ulusal Kongresi yapıldı ve federasyon 
talebi54 konusunda üyeleri arasında uzlaşma olmadığından, Kürt partileri gösterilerini artırma-
ya ısrar etti.55 Bu, Kürt tarafından devrimin bayrağını tutan bağımsız göstericiler ile Kürt bayrak 
ve pankartlarını taşıyan, Kürt Ulusal Konseyi’ni destekleyen göstericiler arasındaki «Federasyon 
İsteriz” sloganına yol açtı.

Yeni talep, isteklerin çatısını yükseltmek olarak haklı bulan, bazı kongre katılımcılarınca bile 
eleştirildi. Diğerleri ise, tekrarı olmayan bir fırsat yakaladığını gördü. Suriye, çatışmanın her iki 
tarafını da zayıflatan bir olay denizinde dalgalanmaktadır: Rejim ve Muhalefet.

51.   Suriye›deki Kürt Ulusal Hareketi partilerinin açıklaması, 14 Nisan 2011
52.   Suriye›deki Kürt Ulusal Hareketi partilerinin açıklaması, 5 Mayıs 2011
53.   Suriye›deki Kürt partileri Suriye Krizi çözüm girişimi sunuyor /15 Mayıs 2011-Wulatima internet sitesi  
54.   “Kürt Ulusal Kongresi Ulusal Haklar İç Vizyonu” 8 Kasım 2011-Wulatima internet sitesi https://cutt.ly/AtUJimC

55.    Kürt partileri Gençlik Hareketi devrimcileri, ancak 27 Ekim 2011 tarihinde Kürt Ulusal Kongresi›nden sonra benimsediler.
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Suriyelilerin geri kalan kısmı bunu ülkenin birliğine yönelik bir tehdit ve Kürt partilerinin hiç 
konuşmadığı yeni bir talep olarak değerlendirdi. Uzun tarihi boyunca, bu tavan olmadan talep-
leri dile getirdiği için, Kürtlere karşı ulusal ayrımcılığı ortadan kaldırmaya, omuzlarından zulmü 
kaldırmaya ve dillerini öğrenmelerine izin vermeye odaklandı.

Bu talebe dayanarak meclis, ulusal koalisyona katılmaya çalıştı, ancak Kürt partileri bunu kabul 
etmedi. Katılım kurulunun talebini kabul etmeden iştirak etmesine rağmen federalizm; Mecli-
sin, faaliyetlerini devletin biçimini değiştirmeyi amaçlayan ve krizden çıkışın tek kurtuluş yolu 
olarak gördüğü iddiaları altında dönen bir eksene dönüştü.

Kürt partileri ve PYD federalizm talebi hususunda bir araya geldi. Menfaatler ve paylaşım 
pozisyonları konularında anlaşmazlık yaşanırken; partinin Cezire, Ayn el-Arab ve Afrin üzerine 
kurduğu yönetimin korunması gereği üzerinde anlaştılar. Parti, meclise bir ast kuruluş olarak 
katılmakta ısrar ederken, parti mevcut otoritenin tüm ortaklarına gerçek ve aktif bir katılımda 
ısrar etti. 

Konseyin ısrarı, partiden beş ayrı partinin çıkmasına ve Ocak 2014’te Demokrat Birlik Partisi 
tarafından açıklanan “özerk yönetim” e katılmasına yol açtı. Oysa sol ve demokratik sol 
partiler, ilan edildiği anda ona katılırken, Birlik, El-Vifak ve Al-Barti partileri, Kürt siyasi otoritesi 
konusundaki anlaşmazlığının ardından, 2014 sonunda Kürt Ulusal Konseyi’nden ayrıldıktan 
sonra ancak onlara katılım sağladı.



37

HARMOON ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
AMERİKALILAR ve PYD’DEKİ KONUMLARI, ARALARINDAKİ İLİŞKİ GE-
LİŞİMİ

DEAŞ’ın ortaya çıkışı ve Suriye’nin doğusu üzerindeki kontrolüne kadar Özgür Suriye Ordu 
birlikleri Rasulayn’ada idi. Haseke ilindeki Kamışlı eteklerinde konuşlanmış olanlar, rejim 
adına kendileriyle karşı karşıya olan Kürt YPG unsurlarıyla çatışmak zorunda kaldılar. Özgür 
Suriye Ordusu’nu destekleyen ülkeler, tedarik ettiği silahların da bu birimlerle savaşmak için 
kullanıldığını biliyordu ve herkes YPG-Rejim ittifakına ikna olduğu için, hiçbiri itirazını dile 
getirmedi. DEAŞ Örgütü’nün meydana çıkması, Irak ve Şam’da devletini ilan etmesiyle birlikte, 
daha sonra her iki ülkedeki tüm eyaletleri kontrol etmesi ve Batı çıkarlarına yönelik tehditleri 
sonucunda, Eylül 2014’te DEAŞ’a karşı uluslararası bir koalisyon kurulduğu açıklandı. Amerika 
Birleşik Devletleri hava kuvvetleri desteğiyle faaliyet gösteren kara kuvvetlerini aramaya başladı.

� Amerika’nın Özgür Suriye Ordusu İle Ortak Girişimleri: 
Irak’ta ‘’Haşdi Şabi’’, koalisyon güçlerinin desteğiyle savaşan Irak ordusuna yardımcı güç ola-
rak kurulurken, Suriye’de, bazı İslamcı gruplara ek olarak rejim güçleri ile Özgür Suriye Ordusu 
arasında bölündü. Rejim ordusunu ittifaka dâhil etmek veya onu DEAŞ karşısında karasal güç 
olarak kullanmak zor olduğundan, Avrupa’nın reddetmesi ve İslamcı grupların kendilerini aşı-
rılıkçılıkla suçlamaktan dışlanması nedeniyle, ABD, Özgür Suriye Ordusu mensuplarını onunla 
çalışmaya ikna etmeye çalıştı. Gruplar bunu yani beraber çalışmayı reddetmedi, ancak rejimin 
ve örgütün eşzamanlı olarak mücadele etmesini şart koştular. Bu da ABD tarafından reddedildi, 
rejimle savaşın durdurulmasını ve sadece örgütle savaşılmasını şart koştu. Bu durum, Şam’ın 
Guta bölgesini, 21 Ağustos 2013’te kimyasal silahlarla bombaladıktan sonra, rejimin elinden 
suç aracının alınmasıyla memnun olup, Suriye halkı haklarının ilk destekçisi olarak ABD’ye olan 
güvenin sarsılmasına yol açtı. Rejimi devirmenin ve demokratik bir yönetim tesis etmenin artık 
Amerika Birleşik Devletleri’nin hedefi olmadığını, kimyasal silahsızlanmanın sadece İsrail’e bir 
hizmet olduğu yorumlandı.

Bu sırada, Ayn el-Arab Savaşı, DEAŞ’ın saldırı nedenlerine ikna olup olmadığına bakılmaksızın 
bağımsız olarak başladı. PKK, o zamandan beri işlerini çözüme kavuşturmuş gibi görünen Ame-
rikalıları uluslararası koalisyon çatısı altında savaşan bir kara gücü olarak YPG’yi kabul ederek, 
örgütle savaşma ve onu yenme yeteneğini göstermek için savaştan yararlandı. 

Bu varsayım, Özgür Suriye Ordusu’na verilen desteği birleştirmeye yönelik herhangi bir icraatta 
bulunulmaması ve bunu,  Amerikan ihmali ve isteksizliğinin belirgin olduğu en az üç deneyim 
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dâhil olmak üzere,  güvenilir olmayan başarısız görünüm olarak sergilenmeye çalışıldığını 
gösterme girişimlerinin ortaya çıkmasıyla güçlendirilmiştir:
Bu deneyimlerin ilki, 2015 baharında başlatılan, Ekim 2015’te durdurulmadan önce sadece üç 
ay içinde onlarca savaşçının talimiyle sonuçlanan, nisbeten zayıf bir eğitim programına dayalı 
muhalefet eğitim ve silahlanma programıydı. Ve sonra bu eğitim almış olan savaşçıları Suriye 
topraklarında, hava koruması olmadan sahaya sürerek, kendilerine bir tehlike olara gördükleri 
bazı İslami gruplar için çok kolay bir lokmaydı. Bazıları tutuklanırken56, diğerleri silahlarını 
teslim etti ve bir kenara çekildiler.57 Sanki ABD programı durdurmak için bir bahane arıyor gibi 
görünüyordu.
İkinci deneyim, 29 Haziran 2016’da Deyrizor’da Ebu Kemal kenti yakınlarında bulunan El-
Hamdan Havalimanına Amerika’dan Suriye ordusuna onlarca yeni desteğin gelişiydi. Başarısız-
lık olarak nitelenen bu hareketle hava desteği olmadan DEAŞ ile karşı karşıya bırakıldı. Ordu ko-
mutanının Amerikan Washington Post Gazetesi’ne yaptığı açıklamasında; onlarca asker örgüt 
kontrolü altındaki bir alanda bırakıldı, büyük bir kısmının esir edilmesine ve daha sonra idam 
edilmesine sebep oldu.

Üçüncüsü ise, Deyrizor Vilayetinin DEAŞ’tan kurtarılmasına hazırlanılırken, Arap aşiretlerinin 
Rakka’yı kurtarma savaşında bahsi geçen güçlerin neden olduğu ihlaller ve yıkımların ölçeği 
nedeniyle YPG’li Kürt güçlerinin savaşa katılmasını reddettiği girişimdi.
Ağustos 2017’de Uluslararası İttifak ve Devrimci Komandolar Ordusu (Pentagon’dan destek 
alan ve Deyrizor’un köy ve kasabasında DEAŞ ile savaşan yeni Suriye ordusunun bir uzantısı) 
arasında toplantılar yapıldı. “Devrim Komandoları”, DSG’nin liderliğinden bağımsız olarak 
faaliyet göstermesi ısrarı nedeniyle başarısız oldu ve bunu DSG reddetti.

� Amerikalıların YPG’ye Olan Güveni:
Amerikan ordusu ile PKK arasında Ağustos 2014’te,  USAID Kuruluşu’na ait üç helikopterin da-
ğın tepesinde sıkışıp kalmış insanlara yardım etmenin yollarını bulmak için, Irak’taki Sincar Da-
ğı’na inmesiyle DEAŞ’ın bu bölgeye saldırmasının sonucu ilk aleni sürtüşme gerçekleşti.
PKK’lı savaşçılar ‘’Şengal Direniş Birlikleri’’58 kurmuşlardı ve bir grup dağdaki halkla birlikteydi, 
kendilerini ziyarete gelen bir gruba doğru yaklaştılar. Gelen grup, onlara çalışma proğramının 
uygulanması hususunda koruma ve yardım sağladılar.59 Partinin savaşçılarından biri taraflar 

56.   30. Manga, Temmuz 2015’te Azez’deki Bab El-Selame Geçidi’nden, Devrim Ordusu’nun YPG ile müttefik olduğu, kontrol alanında 
konuşlanan Afrin’in doğusundaki karargâhına sığındı. Birkaç gün sonra El-Nusra Cephesi, Devrim ordusu komutanı Albay Nedim Hassan 
ve üç askerini kaçırdı.
57.    Deraa Vilayeti’ne onlarcası girdi. Koalisyon tarafından korunmadıkları için silahlarını teslim ettiler ve bir kenara çekildiler.
58.  PKK tarafından Ağustos 2014’te Sincar’a yapılan DEAŞ saldırısından sonra “Şengal Direniş Birlikleri” grubu kurulmuştur. DEAŞ 
örgütüyle mücadele konusunda hevesli bir grup Ezidi gençleri içermektedir.
59.    PKK tarafından yönetilen Şengal Bölgesi için Müşterek Kuvvetler Komutanlığı›nın açıklaması, 14 Ağustos 2014
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arasında tercümanlık yaptı. Ancak, bu ilişki beklenenden daha hızlı gelişti ve birkaç gün sonra, 
PKK’lıların Kuzey Irak›ta Amerikan güçleriyle birlikte savaştığı anlaşıldı. Bunu, İngiliz Financial 
Times Gazatesi’nin açıklamasında, parti hala Amerika’daki terör örgütleri listesindeyken bunun 
nasıl olabileceğini sorguladı. 

Bu, PKK ve PYD’nin birçok medya sitesi üzerinden ve liderlerinin açıklamalarıyla eşzamanlı 
olarak, Polat Can (YPG birimlerinin basın sözcüsü)’ın 28 Ağustos 2014’te60 Facebook sayfasından, 
örgütle savaşmak için uluslararası herhangi bir ittifaka tam güç ve etkinlikle katılmaya istekli 
olduklarını belirtti.

1 Eylül 2014’te, PKK’nın İcra Komitesi Başkanı Cemil Bayık, Alman ‘’Frankfurter Allgemeine 
Zeitung’’ Gazetesi’ne verdiği röportajda, DEAŞ’le savaşmak ve azınlıkları korumak için, başta 
Almanya ve ABD olmak üzere batıdan partiye askeri destek bulmalarını istedi.
O zamana kadar Parti, YPG unsurları ile Batı61 arasındaki temasların varlığını reddediyordu. Fa-
kat Irak’ta veya Suriye’de örgütle olan savaşta Amerika ve Avrupalılarla güçlü bir işbirliği yap-
mayı umuyordu.

Parti, o zamanki askeri konumu çok iyi okudu ve Amerikalıların ideolojik akidelerine 
bakılmaksızın örgütle savaşan kara kuvvetleri aradıklarını, ancak bu güçlerin formalite bile olsa 
yasal bir kapsama ve bu meşruiyet eksikliğini gidermek gerekiyordu. YPG unsurları, 11 Eylül 
2014 tarihinde ‘’Fırat Burkanı’’ Operasyon Odası’nın kurulduğunu açıkladı.

“Fırat Burkanı” Operasyon Odası, YPG birimlerini, bazıları Arap olan devrim bayrağını tutan ve 
(hiç tanınmayan) Özgür Suriye Ordusu’na ait olduğunu iddia eden diğer grupları içeriyordu. 
Ancak bu gruplar, odanın oluşumundan önce örgütle savaşıyor ve YPG birlikleriyle koordine 
ediyorlardı. Bunlar, “Soros” adlı bir PKK lideri tarafından kurulan “Kuzeyin Şemsleri” Taburları, 
YPG milis unsurlarını içeren “Kürt Cephesi” tugayı, sayıları yüzü geçmeyen “Tuvar el-Rakka” 
tugayı ve adından başka bir mevcudiyetleri olmayan diğer gruplardı.

YPG birliklerinin amacı, PKK ile bağlantılı olma şüphesini ortadan kaldırmak, ona meşruiyet 
sağlayacak ve Amerikalıların buna desteğini haklı çıkaracak bir Suriye örtüsü ve kapsamı elde 
etmekti. Partinin medya internet siteleri bu açıklamayı sayfalarında çokça dile getirdiler.

DEAŞ’ın 15 Eylül 2014’teki Ayn el-Arab / Kobani’ye saldırısı, Batı ve Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin Suriye ve Irak’taki yukarıda adı geçen örgütle mücadele etme kararıyla eşzaman-
lı olarak geldi. Birçoğu bunu örgütün Ayn el-Arab’a saldırmasını veya bunun bir ihaleyi alma                                        
sürecini; sadece bir tuzak62 veya kanlı bir oyun olarak gördü.

60.   Polat Can şöyle dedi: ‘’Terör Örgütü DEAŞ’le savaşmak için herhangi bir uluslararası ittifaka tam güç ve etkinlikle katılmaya hazırız. YPG 
ile terörle mücadele ve zafer kazanma konusunda büuük bir deneyime sahibiz.
61.   YPG Birlikleri sözcüsü Ridor Halil’in 9 Eylül 2014 tarihli Reuters›e verdiği demeci.
62.   Amerikan Raporu: (BYD) Suriye›de savaş suçları işlendi ve Esed rejimi DEAŞ ile işbirliği yaptı, 11 Şubat 2017, Suriye internet sitesi: 
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Sincar’da uluslararası desteği çekmek amacıyla, YPG birlikleri geri çekildi ve köyler örgüte teslim 
edildi.63

Sekiz gün sonra, uluslararası ittifak 23 Eylül 2014’te Suriye’deki DEAŞ’ın bulunduğu yerleri 
hedef aldı. Salih Müslim, partisinin terörizm karşısında bu ittifakla koordinasyon arzusunu 
ifade ettiğini ve aslında partinin Erbil’deki operasyon odası aracılığıyla Amerikan uçaklarına 
koordinat sağlamaya başladığını memnuniyetle karşıladı. Mesud Barzani, Ayn el-Arab’daki 
DEAŞ hava saldırılarının koalisyon güçlerine64 itirazından sonra gerçekleştirildiğini belirtti.

Demokratik Özerk İdare65, koalisyon güçlerini onlarla işbirliği yapmaya ve koordine etmeye, 
Suriye ve bölgedeki örgütle savaşmaya ve terörizm kaynaklarını tamamen kurutmaya davet 
etti. Buna, Avrupa’da partinin yönettiği, DEAŞ’ın Avrupa’ya66 uzamasının Batılı korkularını artır-
mayı amaçlayan bir medya kampanyası eşlik etti.

Partinin çağrılarına Amerikan’ın yanıt vermesi gecikmedi. 12 Ekim 2014’te Fransa’nın başkenti 
Paris’te Amerikan Suriye özel temsilcisi Daniel Rubinstein ile PYD başkanı Salih Müslim 
arasında bir görüşme yapıldı. İki taraf, Ayn el-Arab’daki Kürt savaşçılara silah tedarik etmenin 
yanı sıra, YPG ile uluslararası koalisyon arasında askeri koordinasyonun terörle mücadele için 
etkinleştirilmesinin gerekliliğini görüştü. Bir hafta sonra Salih Müslim, Ulusal Güvenlik Müşaviri 
Yardımcısı Tony Blinken ile bir araya geldi ve partinin DEAŞ’e karşı savaşmaya hazır olduğunu 
kendisine teyit etti.67 O zaman, iki taraf arasındaki temasların yeni olmadığı ve ilişkilerin bundan 
iki yıl öncesine (yani 2012’e) dayandığı anlaşıldı. Ancak Türkiye’nin buna tepki vermesinden 
çekinildiği için açıklanmadı. Bu toplantıların bazılarına Washington’un eski Suriye Büyükelçisi 
Robert Ford68 katıldı.

� Kobani Savaşı Bir Komplo Muydu?
Örgütün Suriye devrimi üzerinde ortaya çıkmasının bıraktığı felaketin hacmi göz önüne 
alındığında, bu soru mantıklı görünüyor. Bütün gruplar “DEAŞCI” olmakla suçlanırken, tüm 
Suriyeli devrimciler de bununla suçlandı, hatta Amerikalıların masumiyetini ispatlayanlar 
dışında, silah taşımayanlar bile, bunun sonucu olarak ortaya çıkan tüm sonuçlar devrimin

https://cuttly/ytUJjFq
63.   Roy Gutman: Roy Gutman, “Suriyeli Kürt grupları savaş suçları işledi mi?”, El-Suriye’l-Cedide, 13 Şubat 2017, “the nation” internet 
sitesinden tercüme.
64.   Mesud Barzani’nin Sky News Arabia ile röportajı, 13 Ekim 2014.
65.   Demokratik Özerk Yönetimi Açıklaması, 24 Eylül 2014.
66.  Cenevre›deki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde dördüncü gün boyunca açlık grevi yapan Kürt parlamenterlerin basın 
açıklaması, 24 Eylül 2104.
67.    Lübnan El-Ahbar Gazetesi: “Kürt belgesi artık Ankara›nın elinde değil” /28 Ekim 2014.  
68.   Nezir Rıda: “Suriyeli Kürtlere Amerkan ve Avrupa Açılımı… Paris Toplantısı, Silah tedariğinin Kobani’ye devredilmesi tartışması” -Şarkul 
Avsat Gazetesi, 19 Ekim 2014.
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çıkarına oldu. Bu soruyu, ABD ve Batı’nın -Kobani/Aynel-Arab Muharebesinden önce- genel 
olarak, DEAŞ’ın devrimcilere gerçekleştirdiği katliamları seyirci olarak izlemelerini destekler. 
Özgür Suriye Ordusu ve İslami Gruplar üzerindeki zaferinden ve doğu bölgesinden çıkarılma-
sından sonra, Deyrizor’daki El-Şuaytat Kabilesindeki katliamlar en korkunç olan katliamlardır.

2014 baharında örgüt, Tell Hamis’teki Kamışlı şehrinin eteklerini ve Deyrizor’u kontrol altına 
alınana kadar Irak sınırı boyunca kalan bölgelere ulaşan Özgür Suriye Ordusu ve İslami grupla-
ra karşı savaşmaya başladı.

Örgüt, Kuzeydeki Kamışlı’nın yükseklerinden başlayarak, rejim ve YPG’li birliklerle savaşan 
gruplar için Kamışlı eteklerinde çatışmaya başladı.  Başlangıçta, bu gruplar kan dökülme baha-
nesiyle ve örgütün gücünün büyüklüğünü, elde etmeyi hedeflediği planları ve ortaya çıkabile-
cek sonuçları tahmin etmenin yanı sıra, rejimle olan bağlantısını sürdürme arzusundan ötürü 
örgütle savaşma kararı almadılar.

Haseke ilinin güneyindeki Şeddadi şehrine ulaşması ve daha önce rejimden kurtardığı tüm 
alanlardan kovmak ve oraları kontrol etmek olan DEAŞ Örgütü’nün hedeflerinin ortaya çıkma-
sıyla, savaşın cephelerini birkaç ay boyunca dengeleyebilecek olan bu gruplar azalmaya başladı 
ve çatışmalar neredeyse örgütün çıkarlarının tersine döndü. Ancak, 10 Haziran 2014’te Musul’a 
girişiyle örgüt, büyük miktarlarda silah ele geçirdi ve gücünü daha da artırdı. Bu da, 2014 son-
baharında grupların üzerinden zafer kazanmasını sağladı ve onları Deyrizor, Rakka ve Hasa-
ke illerinden kalıcı olarak sürdü. Medyanın fazla dile getirmediği şiddetli çatışmalardan sonra, 
Deyrizor aşiretlerine, özellikle de El Şuaytaat Aşireti’ne69 yapılan katliamların kabilelere yapılan 
vahşet70, göçe zorlama71 ve toplu cezalardan örgütün işlediği vahşeti72 ortaya koymaktadır.

Altı ay süren çatışmalar boyunca, Batı ve ABD, Deyrizor’da örgütle savaşan gruplara destek 
vermek için herhangi bir tutum ortaya koymadı ve karşısındaki direncini güçlendirecek herhangi 
bir karar almadı. O sırada cereyan eden olaylar karşısında gösterilen bu tutum, ihanet veya rıza 
gösterme olarak kabul edilebilir.

Yukarıdaki geçenleri, DEAŞ Örgütünün kontrolünü orada genişletmesinden günler sonra ger-
çekleşen Kobani Savaşı’yla karşılaştırırken, Batı’nın mücadele eden herkesi DEAŞ’e karşı destek 
konusunda adil olmadığını ya da her onuru tek oluşumun payından ve ona ait olmanın ne-
deninden, DEAŞ’e karşı yaptığı kanlı mücadele vermesine rağmen, başka bir oluşumun onun 
üzerindeki desteğinden zafer kazanmak istediği söylenebilir.

69.   DEAŞ Örgütü Deyrizor Aşiretlerine 15 katliam suçu işledi. 
70.   Sadece Şuaytat Aşiretine mensup olmak ölüm gerektiren bir suç olarak kabul edildi.
71.   DEAŞ, Suriye devrimi ile ilişkili silah taşıyan ve ilişkiyi kabul etmeyen herkesi göçe zorladı, sahip oldukları arazi ve evlere el koydu.
72.   DEAŞ Örgütü, 14 yaşında olanlardan itibaren, Şuaytat Aşireti’nden 600’den fazla genci katletti.
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Altı ay boyunca DEAŞ, ABD’nin desteği olmadan İslami Gruplar ve Özgür Suriye Ordusu’nun 
diğer gruplarında örgütlenmiş binlerce Suriyeli çatışmacı ile mücadele etti. Bu desteği hızlı 
bir şekilde elde ederken, 300 YPG’li Kürt savaşçısı ve Ortadoğu’daki ABD Askeri Komutanlığı 
örgütün Ayn el-Arab’daki bölgelerine hava saldırıları yapacağını duyurmaya başladı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry daha önce Ayn el-Arab’ı kurtarmanın ülkesinin yürüttüğü ko-
alisyon73 için bir strateji olmadığını belirttiği gibi, YPG savaşçılarına silah tedarik etme kararı 
birçok taraf için de sürpriz oldu. Ancak Rubinstein-Salih Müslim ile görüşmesinden sonra fikri 
değişti. Kürtlere DEAŞ’e karşı mücadelelerinde yardımcı olmak sorumsuzluk olmasının yanı sıra 
etik olarakta zordu.74

20 Ekim’de yani Ayn el-Arab Savaşı’nın başlamasından 35 gün sonra, Ortadoğu’daki ABD Askeri 
Komutanlığı, Ayn el-Arab kentinde Kürt savaşçılara, havadan büyük miktarlarda mühimmat ve 
silah sağladığını açıkladı. Ertesi gün, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mary Harv, ‘’PYD, ABD’nin te-
rör örgütleri listesinde değildir’’ açıklamasında bulundu ve ülkesinin, terörist PKK ile olan bağ-
lantılarının farkında olmasına rağmen, Amerikan yasaları bu farkın nedenini açıklamadan iki 
grubun farklı olduğunu düşünmektedir.

Suriye’deki ve ülke dışındaki tüm Kürtler, farklı siyasi aidiyetlerinden bağımsız olarak, YPG’liler-
le medyada ve askeri olarak aynı safta beraber durdular. Avrupa şehirlerine yayılan ve Batı’nın 
dikkatini Kobani’ye doğru çeken gösterilere ve protestolara katıldılar. Askeri açıdan, Mesut Bar-
zani’nin rolü ittifak güçlerini erkenden örgütün Ayn el-Arab’daki bulunduğu bölgeleri bomlamak 
için belirleyiciydi. Daha sonra, Washington Post’un genel yayın yönetmen yardımcısı David Ec-
keniches’e75 göre, ABD-YPG ilişkilerinin mimarı, İran›a yakın olan Lahor Talabani ‘’Şeyh Cengi’’76 
aracılığıyla Kürdistan Yurtseverler Birliği tarafından sağlanan 24 ton silah ve askeri mühimmat 
desteğinin yanı sıra, Peşmerge’den YPG Güçlerini desteklemek için uzman kuvvetler gönderildi. 

Medya kapsamı ve Arap desteğinin yanı sıra Suriyeli, sözlü ve fiili olarak, Özgür Suriye Ordusu 
ve İslami grupların DEAŞ’e karşı olan savaşlarını kaybetmiş ve Ayn el-Arab’daki YPG güçleri tara-
fından kazanmış olması iki önemli konudur. Bunların savaşı belirlemede çok büyük rolü vardı.

73.    “Koalisyon uçakları, teröristlerin eline geçeceği korkusuyla, Kürtlerin askeri yardım malzemelerini yok ediyor.” El-Bina İnt. Sit. 22 Ekim 
2014. 
74.   “Türk Yetkili Şark’ul Awsat Gazetesi’ne: Amerika’nın Kürtleri silahlandırma konusundaki teminatları, 21 Ekim 2014. https://aawsat.
com/home/article/205501
75.   Kürdistan Bölgesi Koruma ve Bilgi Ajansı Yetkilisi
76.   “Washington Post, YPG ve Uluslararası İttifak ile İlişki Mimarının Kimliğini Ortaya Çıkardı” (Kobani Cord) ‘dan alıntı (Mesar Press, 
Süleymaniye – Irak, 27 Ekim 2016
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� Kobani Savaşı Sonrası Amerikan Desteğinin Gelişmesi:
Ayn el-Arab’ın örgütün elinden kurtarılmasından sonra, YPG birimleriyle doğrudan koordinas-
yona geçilmesi sayesinde, Erbil Operasyon Odası’na77 müracaat edilmeden, hızlı bir şekilde 
bağımsızlığına kavuşan Haseke Vilayeti’nin doğu kırsalına doğru doğuya yönelme oldu. İttifak 
güçleri de, sanki örgüt çatışma gerçekleşmeden bölgeleri teslim ediyormuş gibi görünerek hava 
saldırılarını yoğunlaştırdı. Kısa bir süre içinde Kamışlı’nın güneyindeki Tel Hamis’ten Hasake’nin 
güneyinde bulunan Şaddadi’ye kadar uzanan bölgeler kurtarıldı.   

ABD, Kürt güçlerine herhangi bir silah veya ekipman sağlamayı reddetse de, Amerikan silahları, 
Dicle Nehri›ni geçen Fişhabur Geçidi yoluyla Irak Kürdistan bölgesinden sağlanarak girdi. Ame-
rikalı subaylar, Şubat 2015’te Tell Tamr’ın 20 km doğusunda M4 karayolu üzerinde, Derbasiye 
bölgesinde bulunan Tell Baydar Eğitim Kampında Kürt savaşçılarını hemen gizlice eğitmeye 
başladılar. Bunu başladıktan aylar sonra, ABD Ordusu Merkez Komutanlığı Komutanı Gene-
ral Lloyd Austin’in 15 Eylül 2015 tarihinde78 Amerikan Senatosu’na verdiği ifadesinde, bir grup 
Amerikan Özel Harekât Güçleri’nin Suriye topraklarında olduğunu ve YPG’li birliklerin DEAŞ’e 
karşı yaptığı mücadelesinde yardım ettiğini itiraf etti. ABD Başkanı Barack Obama, örgüte karşı 
başlatılan hava operasyonlarının başlangıcında Amerikan askerlerinin kara savaşlarına katıl-
mayacağını söyledi. 

� Suriye Demokratik Güçleri (DSG)’nin Kuruluşu ve Sınırsız Destek Başlaması:
Rusya’nın Esed Rejimiyle birlikte Suriye’ye askeri müdahalesini ilan ettikten 11 gün sonra; 11 
Ekim 2015’te “Suriye Demokratik Güçleri” nin oluşumu açıklandı. Uluslararası koalisyon uça-
ğının düşmesi ile bağlantılı olarak Ayn İsa kasabasındaki YPG birliklerine Amerikan yardımının 
ilki olarak, 120 tondan 50 ton silah verildi. Daha sonra, bu silahlar Irak Kürdistan bölgesi ile 
Fişhabur geçidi üzerinden tamamlandı.

ABD, Suriye Demokratik Güçleri (kısaca DSG olarak bilinen) ‘ni meydana getiren Suriye unsur-
larını temsil ettiği şekilde takdim etmeye çalıştı. Ancak gerçekte bazı Arap, Süryani ve Türkmen 
gruplarının (sadece birkaç yüz savaşçısı olan)  kullanıldığı YPG birliklerinden fazla değildi. Meş-
ru bir cephe olarak, Amerika ona destek sağlamak için güvendi.

Buna ek olarak, bu gruplar zaten Kürt güçleri ile çalışıyorlar ve DSG güçlerinin açıklanmasından 
önce onlarla ittifak kuruyorlardı. Hiçbir yeni grup onlara katılmamıştı. Yani başka bir deyişle, bu 
grupları Amerikan finansörünün istediği yeni bir ittifakta geri dönüştürmek sadece bir medya 

77.   YPG Birlikleri sözcüsü Ridor Halil’in 5 Mart 2015 tarihinde Wulati İnternet Sayfasına verdiği röportajı.
78.   “DEAŞ’e karşı YPG’yi desteklemek için…Suriye’nin Kuzeyindeki Amerikan Güçleri!” Orient Net, Amerikan NBC Ağı’ndan alıntı, 16 Eylül 
2015. https://cutt.ly/RtUJOxR
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aldatmacasından başka bir şey değildi. Daha sonra etiket ve adlandırmanın bile kendisi tarafın-
dan üretildiğini açıkladı.79 ABD’nin bir Arap ittifakına silah sağladığını iddia etmesine rağmen, 
Amerikan Gazetesi McClatchy80 tarafından yapılan bir araştırma, hem Sanadid Milislerinin lide-
ri Bandar Hamidi Dham’ın hem de Rakka Devrimcileri Ebu İsa’nın lideri, güçlerinin bahsedilen 
herhangi bir yardımı almadığını doğrulayarak Amerika’nın yalanını ortaya çıkardı.

Ayrıca, Salih Müslim (PYD Başkanı), Ridor Halil (YPG sözcüsü) Demokratik Birlik Partisi 
başkanı olarak yetkilerinin dışında bir şey beyan etmemesini istemeden önce, Fırat Haber 
Ajansı’na yaptığı açıklamada da bunu kabul etti. Ancak Cezire Kantonu Hükümeti Savunma 
Bakanı Abdülkerim Saruhan, birkaç gün sonra ‘’Halkı Koruma Birlikleri’’nin müttefik güçlerin 
bu silahları uluslararası koalisyon güçlerinden aldığını doğruladı. Amerikanın yardımı bugüne 
kadar hiç durmadı. Yardım, Türk istatistik verilerine göre, geçen Ekim ayında “Barış Pınarı” 
Harekâtı başlamasına kadar otuz bin kamyonu81 geçti.

Suriye Demokratik Güçleri’nin kuruluşunun ilanından dört gün sonra, bir Amerikan askeri heyeti 
Suriye topraklarına girerek askeri noktalar oluşturma olasılığını araştırdı. Malikiye bölgesine 
bağlı Tell Ades dolaylarında bir Amerikan operasyon odası kurulmaya başlandı ve bir ay sonra 
petrol şehri Rimeylan’daki “Kaynak Merkezine” taşındı.

Bundan sonra, Suriye’deki Amerikan askeri üsleri çoğaldı. 22 adede ulaşan bu üsler: 5 tanesi 
Hasake ilinde, Rimeylan, El-Vezir, Tel Baydar ve Sabah’ul Hayr Siloları ve Şeddadi gibi noktalara 
dağıtıldı. 4 Tanesi Deyrizor’da olup El-Ömer petrol sahası, Koniko gaz sahası, Al-Jafra sahasında 
petrol ve gaz tankında yer almaktadır. 5’i Rakka’da Hawi el-Hewa, Cazara, Şeker Fabrikası ve 
Ayn İsa’ya dağıtıldı. Halep eyaletinin Ayn el-Arab’da 5 tane, Harabu Işk, El-Sebt, El-Celebiyye, 
Maşta Nour ve Sarrin gibi yerlerde ve Menbiç’de sadece üçte tane olup Saidiyye, El-Dadat ve 
El-Savamiğ’e yayılmış durumda bulunuyordu.

8 Aralık 2015’te, DEAŞ82 ile savaşan yerel kuvvetler için 50 askerden oluşan ilk Amerikan Özel 
Kuvvetleri’nden bir grubun Suriye topraklarına ulaştığı açıklandı. Görev ve misyonunun savaş 
dışı danışma olduğu söylenirken, Nisan 2016’da 250 savaşçı ek güç takviye edilerek Amerikan 
askerlerinin sayısı 300’e çıktı.

Amerikan güçleri buna eşzamanlı olarak, Rimeylan kentinin güneyinde Ebu Hicr Köyü’nde 
2016’nın başında zirai bir havaalanı çalışmasının tamamlanmasıyla askeri bir havaalanına dö-

79.   “Bir Amerikalı General YPG›nin adının değişmesini emretti” Reuters, 22 Temmuz 2017https://cutt.ly/NtUJZXo
80.   20 Ekim 2015’te Amerikan Gazetesi McClatchy, “Amerikan Hava Mühimmatına İlişkin Suriyeli Arap Milislerinin Tartışması” başlıklı 
bir araştırma yayınladı.
81.   Erdoğan: ‘’Güvenli bölge’’ oluşturmak amacıyla Suriye’nin doğusunda DSG güçlerine karşı “bugün ya da“ bir askeri operasyon vardır, 
5 Ekim 2019, CNN Arabia İnternet Sit. https://cutt.ly/VtUJ0d5
82.   Brett McGurk, ABD Başkanı›nın DEAŞ›e karşı uluslararası koalisyon özel elçisi, 22 Kasım 2015›te CBS›de «Face the Nation» programı 
için Amerikan CBS Kanalında.
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nüştürmeye başladı. Amerikan helikoptreleri oraya inişe başladı ve İnsansız Hava Araçlarının 
kullanımı da denendi.

Ancak ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Albay Patrick Ryder’a göre, Amerikan kuvvetleri ha-
vaalanını ele geçirdiğini reddetti. Aynı zamanda Ayn el-Arab’ın 50 km güneyindeki Harabu Işk 
Köyü konumunda bir askeri üs ve havaalanı inşa etmeye başladığını ve bunun için onlarca hek-
tar tarım arazisi satın alındığını belirtti. Bundan sonra kara ve havadan silah sevkiyatı devam 
etti. Suriye’ye gelen Amerikan kuvvetleri sayısı arttı. 

� Sadece Askeri Anlaşma Mı Yoksa Politik Tarafı Da Var Mı?
İttifakın başlangıcından beri, ABD her münasebette YPG Birlikleriyle ittifakının sadece askeri 
olduğunu, Demokratik Birlik Partisi ve ona bağlı PYD’nin siyasi olarak tanınmasıyla bağlantılı 
olmayacağını iddia ediyor. Bu aynı zamanda YPG Birlikleri, Suriye’nin bölünmesine ve müstakil 
bir Kürt devletinin kurulmasına karşı olduğunu sürekli açıklayan Partileri tarafından da onay-
landı.

Bunu teyit etmek için ABD defalarca parti lideri Salih Müslim’e ülke topraklarına giriş vizesi 
vermeyi reddetti. Ayrıca partinin yabancı bir terör örgütü83 olarak kabul edildiğini yineleyerek,  
PKK’nın Irak’ta Sincar bölgesinde bulunan varlığını da reddetti.

28 Mart 2017’de düzenlediği basın toplantısında General Stephen Townsend (Irak ve Şam Ko-
alisyon Güçleri Komutanı) şunları söyledi: ‘’Suriyeli Kürt Demokratik Birlik Partisi’nin kuzey Su-
riye’de bir Kürt federe devleti kurmasını beklemiyorum.’’84 Salih Müslim’in Rakka’nın Rojava 
federasyonuna DEAŞ’ten kurtarıldıktan sonra katıldığı yönündeki açıklamasını ise, görevinin bir 
Kürt federe devleti kurmak olmadığını ve Rakka’yı herhangi bir partinin yararına kurtarmadık-
larını vurgulayarak yorumladı.85

Siyasi yönü olarak; PYD’nin çıkarları, Suriye ve uluslararası tecridinden kurtulmak için fon, silah, 
hava kapsamı ve siyasi desteğe ihtiyaç duyarken; Amerika’nın çıkarı ise, kendi adına savaşan 
kara kuvvetlerine ihtiyaç duymasıydı. Burada Menbiç’e kadar kuzeydoğu bölgesi üzerindeki 
kontrolünü pekiştirmek için bu destekten faydalanan partinin sağladığı yarar yatmaktadır. Par-
tinin iddiasına göre, ulusal kavramı içermeyen coğrafi bir federal sisteme göre Kürt kantonu 
kurmayı amaçlayan siyasi projesini uygulamaya başladı.

 ‘’Özerk yönetim’’den ‘’eyalet sistemine’’, daha sonra ‘’Kürt devleti’’; bu terimlerin tümü sızan 
haber ve okumalarda yer alan, bazıları Amerikalı liderlere atfedilen, bütünüyle Kürt Birimleri ve

83.   “Başkan Trump Sincar Kürt Partisi (PKK)nın varlığına ilişkin tutumunu açıkladı, Rudaw, 14 Mart 2017.
84.   https://cutt.ly/UtUJ74y
85.   “US commander sees no Kurdish federation in Syria’s future” Hürriyet Daily News, 29 Mart 2017.
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 İttifak arasındaki ilişkide siyasi tarafın varlığını onaylayan ve onları askeri taraf olarak sınırla-
mayan mevcut terimlerdi. Belki de, Kasım 2014’e kadar uzanan en eski bilgilerden biri86, 30 ile 
40 yıl arasındaki Suriye ‘’krizi’’nin ömrü için biçilen tahminler hakkında bahsedilendir.87 ABD 
petrol, su ve coğrafi çıkarlarının korunmasını, Kürt birlikleri tarafından kontrol edildiği zaman-
larda ki gibi terörizmden uzak ve istikrarlı bir alan olmasını gerektirmektedir.
Buna Batı heyetlerinin, özerk yönetim ziyaretlerinin başlaması eşlik etti. Bunların en önemlisi, 
özerk yönetim deneyimine hayranlığını ifade eden eski Fransız Dışişleri Bakanı Bernard Kouch-
ner’in Kasım 2014’te88 yapmış olduğu ziyaretti. Ve bu, kuruluş ilanından sadece birkaç ay son-
raydı, Kürtlerin, 1930›larda Suriye işgali sırasında Fransa’nın uygulayamadığı özerklik projesini 
(ayrılıkçı bir içeriğe sahip)89 canlandırma girişimi gibi görünen ve Hasake, Rakka ve Deyrizor’da90 
Avrupa’daki bağımsız yönetim vaatleri karşılığında Hıristiyanları koruma sözü vermelerini iste-
di. 

Benzer şekilde, Kasım 2014 Wall Street Journal Gazetesi, Kürt birliklerinin Suriye’nin kuzeyinin 
bir bölümünü ‘’koalisyona katılımları karşılığında ütopya şehir”91 vizyonunu oluşturmak için is-
tediklerini bildirdi. Arkasından ılımlı muhalefet programının askıya alındığı haberi Ekim 2015’te 
geldi. Bu eğilimin pekişmesi için, Kürt özerk yönetiminin tanınması olduğunu gösteren analizler 
ışığında, DSG kapsamındaki Kürt güçlerini desteklemeye, bu eğilimi güçlendirmeye yönelikti. 
Bu bağlamda, zahiri olarak askeri gibi görünen Amerikan desteğinin siyasi içeriğe sahip oldu-
ğunu ve özerk yönetim projesinin bir Kürt ulusal projesi olduğunu doğrulayan parti lideri Sa-
lih Müslim’in yorumlamasıydı.92 Amerikan desteğinin devam etmesi hem askeri hem de siyasi 
olarak parti ve Amerikan tarafı arasındaki ilişkilerin derinleşmesi, partinin hedeflerinin yalnızca 
geçici bir özerk yönetim93 kurmak yönünde gelişmesine yol açtı. Amacı, insanların mevcut iş ve 
maslahatlarını yürütmek, partinin özerk idaresinin temel taşı olacak federalizmi talep etmektir. 
Çizilen yapay sınırları ortadan kaldıran DEAŞ ile işbirliği içinde, Ortadoğu haritasının değiştiril-
me olasılığının öncesinde hazırlanmış, uluslararası güçler tarafından bu konuda ciddi şekilde 
çalışan bir komplo aracılığıyla, Sykes-Picot döneminden beri, kendilerini yeni projedeki94 rol-
lerine hazırlamaya teşvik etti. Her ne kadar Amerikalı yetkililer en başından beri DEAŞ’e karşı 

86.   Yazarı tarafından özel kaynaklardan elde edilen bilgiler.
87.   Bu sızan bilgiler ABD›li yetkililer Suriye krizinin süresi hakkında herhangi bir açıklama yapmadan önce elde edildi.
88.   Amuda Kentinden Kürtler Dini Siyasetten Uzak Tuttu” Rosanna Radyosu, 29 Kasım 2014 https://cutt.ly/ktUKdK7
89.   Tarihsel Oluşum, Barut, sayfa 451.
90.   “Kouchner Suriye›deki Kürt bölgelerini ziyaret ediyor” Al-Mayadeen web sitesi, 1 Aralık 2014. https://cutt.ly/gtUKhHt
91.   Wall Street Journal: Kürtler «ütopya şehirini» inşa etmek için DEAŞ’la savaşıyor, Al-Watan Kuveyt Gazetesi, 13 Kasım 2014. https://
cutt.ly/mtUKvMs
92.   “Salih Müslim, PKK’lıların Amerikalılar ile olan ilişkisini açıklıyor” (Kürdistan 24), 13 Mayıs 2017. https://cutt.ly/btUKmqE
93.  14 Ocak 2014’te Demokratik Birlik Partisi (PYD) Suriye’nin Cezire Bölgesinde bir Özerk Yönetimin kurulduğunu ilan etti. Ardından 
birkaç gün sonra Ayn el-Arab ve Afrin’de iki benzer yönetimin kurulması onu takip etti. 
94.   Salih Müslim Büyükelçi’ye: “Federalizm Ortadoğu’nun geleceğidir” Lübnan Büyükelçisi, 5 Mart 2015.
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savaşan devletleri inşa etmeye karşın Ortadoğu’yu yeniden şekillendirmek için açık bir kam-
panya olmayacağını açıkça belirtmişlerdir.95

Mayıs 2015’te partinin üst düzey liderleri, özerk yönetim tanınmasının Avrupa çapında itiraf 
etme96 olduğundan bahsetmişlerdi. Ardından iki yıldan az bir süre sonra, Demokratik Toplum 
Hareketi TEV-DEM’in lideri Aldar Halil’in Power Press Gazetesi ile yaptığı görüşmede, federas-
yonun tanınması için97 Amerikan meşruiyeti veya politik tanınması ileri bir adım arayışında ol-
duklarını belirtti. Ancak üç ay sonra ABD özerk yönetim itirafını reddetmek için geri adım attı.98

Fiili otoritedeki Kürt yetkililerin, uluslararası ittifakın Amerikan elçisi Brett McGurk’in 29 ve 
30 Ocak 2016’da Ayn el-Arab’a yaptığı ziyaretini, Kürt özerkliğinin tanınması99 ve özellikle üç 
bölgede özerk idarenin gelişmesi olarak yorumlayan resmi açıklamaları vardı. Aynı şekilde, ABD 
Senatörü John McCain’in Şubat 2017’de Ayn el-Arab’a yaptığı ziyaret, federal projeye batılı bir 
açılım olarak yorumlandı.

Kürt bölgesinin şansı büyük olduğundan, DSG güçleri bu projeye hazırlandı ve Rojava fede-
rasyonu 17 Mart 2016’da duyuruldu. Ve bu, Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud 
Barzani, “Türk Hükümeti kendi çevresinde başka bir Kürt bölgesine şahit olacağının farkında ol-
malıdır”100 demeye zorladı. Rakka’yı DEAŞ’den kurtarmak için yapılan savaşa hazırlanılırken, sı-
zan haberlerde Fırat’ın doğusunu Türk-Irak sınırından Ürdün sınırına kadar uzanan federal böl-
genin başka bir biçimi ve uluslararası koalisyonun101 göz ardı edemeyeceği, Deyrizor eyaletinde 
bulunan petrol ve gazın önemi hakkında konuşulmaya başlandı. Bu durum DSG güçlerini, 
Kandil’den gelen talimatlarla102 “Rojava” ibaresini iptal etmek, nihayetinde kuzey Suriye fede-
rasyonu olarak adlandırılmadan önce Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğusu ifadesiyle değiştirmek 
suretiyle yeni gelişmelere hızla yanıt vermesini sağladı.

Önceki düzenlemeler, sızan haberin güvenilirliğini teyit eden, Amerikan yönetiminin Kuzey 
Suriye’de yerel bir yönetim kurmayı planladığı hakkında konuşan Amerikan Washington Post 
Gazetesi tarafından da onaylanan, gayri resmi vaatlerin veya anlaşmaların varlığını göstermek-

95.   Brett McGurk, “Hard Truths in Syria”, Foreign Affairs, Nisan 2019. https://cutt.ly/stUKPEP
96.   PYD’nin Avrupa Temsilcisi Abdusselam Mustafa’nın Zaman El-Wasl ile röportajı, 7 Mayıs 2015.
97.   Aldar Halil: “Ortaya çıkan şey çok tehlikelidir.. Biz, bu dereceye böyle bir şekilde yükselmek istemiyoruz.”Buyerpress Gazetesi, Sayı 
61, 15 Mart 2017
98.   “Bir Kürt Lider: Amerika Özerk Yönetimi tanımadı, Ford başarısızdır.” Elaph web sitesi, 19 Haziran 2017. https://cutt.ly/8tUKZ5Y
99.   Seyhanouk Dibo: Amerikan elçisinin Kürdistan’ın batısına yaptığı ziyaret, özerk yönetimin tanınması hükmündedir, Wulati Haber Ağı, 
3 Şubat 2016.
100.  Reuters Haber Ajansı, 22 Haziran 2016.
101. Basnews internet sitesi, «Uluslararası koalisyon Suriye›de» Türk-Irak sınırından Ürdün sınırına kadar uzanan «birleşik bölge» 
oluşturma sürecindedir.» 4  Haziran 2017. https://cutt.ly/CtUKB4h 
102.  Kürdistan İşçi Partisi DışişleriBakanı Büyükelçi’ye: Türkiye Darbesi Tekrarlanacak, “Rojava Federasyonu” söylemi yanlış, Lübnan 
Büyükelçisi, 26 Temmuz 2016. https://cutt.ly/9tUK9SM
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tedir. Rejim ile Amerikan güçlerinin geri çekilmesi durumunda103 Demokratik Birlik Partisi tara-
fından kontrol edilen alanları geri alacağı endişesi başladı.

Ayrılıkçı oluşum yetkilileri tarafından yapılan yorumların doğruluğuna bakılmaksızın, her 
durumda, arzu ve isteklerini ifade eder, şurada burada yanıltıcı ifadelere bakılmaksızın üzerinde 
çalıştıkları gerçek projelerini vurgularlar.
Kürt devleti olasılığı da mevcuttu. Belki Brett McGurk, PYD ve YPG siyasi proje açıklamalarını 
desteklediği belirtilen tek ABD yetkilisi olabilir. Şubat 2016’da, Cezire ve Ayn el-Arab 
bölgelerindeki özerk yönetim üyelerine özerk yönetim kurma hakkına sahip olduklarını 
nakledildiği gibi104, Haziran 2017’de ABD’nin federal bir çözüme verdiği desteği de nakledildi.105

McGurk’ın açıklamaları bireysel ve sorumsuz değildi. Kürt liderlerin izlenimleri yanlış değildi, 
Cenevre müzakereleri başarısız olması durumunda Suriye’nin kuzeydoğusunda küçük Kürt 
devletinin seçeneği de, Suriye Devleti’nin hizmetlerinin DSG güçlerine ait bölgelere kısmi olarak 
geri dönüşünü içeren başka bir seçenekle birlikte bu vaatleri de aldılar. DSG güçleri ile Suriye 
rejimi arasındaki bir anlaşmada, ikinci bir yolla Amerikalı diplomatlar doğrudan Ruslarla müza-
kere etmeye hazırlandılar.106

Demokratik Birlik Partisi’nin Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurma olasılığından, sonra 
Amerikanın Suriye elçisi olan James Jeffrey107 tarafından yapılan bir çalışmada da bahsedildi ve 
çalışma Mayıs 2015’te Washington Enstitüsü tarafından yayınlandı.

� Başkan Trump’ın Suriye’den Çekilme Kararından Sonra
ABD Başkanı Donald Trump’ın Aralık 2018’de güçlerini Suriye’den geri çekme kararı, Demokra-
tik Birlik Partisi ve DSG güçleri için bir sürpriz ve hayal kırıklığı olarak karşılandı. Yeni elçi James 
Jeffrey bu kararı, Suriye’deki ABD ilkelerini yeniden teyit ettiği, DSG güçlerinin sadece askeri bir 
ortak olduğunu ve kendilerinin siyasi projelerine özgü herhangi bir ortak politik gündemlerinin 
bulunmadığını doğruladı.108 Bunu birkaç gün sonra, ülkenin gerçek sınırlarında herhangi bir de-
ğişiklik yapmadan Suriye’deki askeri operasyonları sona erdirecek olan ABD’nin YPG birlikleri 
ile PKK arasında109 bağlantılar olduğunu belirten resmi konumunun teyidi takip etti. Dolayısıy-

103.   Raporlar, iddiaların aksine Amerika’nın kuvvetlerini geri çekmeyeceğini ve Kürtlere yerel bir yönetim kurmayı planladığını.. Suriye’de 
2000 askerinin olduğunu onayladığını bildirdi.  Suriye Al-Watan Gazetesi, 26 Kasım 2019.
104.  “Obama’nın Temsilcisi Suriye’nin kuzeyindeki Kürt bölgelerini ziyaret ediyor” Rusya El-Yawm, 2 Şubat 2016. https://cutt.ly/jtULcwD
105.  “ABD Başkanı Elçisi Brett McGurk: Suriye’nin Kuzeyi için Federasyon Çözümünü Destekliyoruz” Rojava News, 24 Haziran 2017. 
https://cutt.ly/dtULmS8
106.  “Brett McGurk: ABD›nin çekilmesinden sonra.. Washington müttefiklerini nasıl korur ve nasıl hedeflerine ulaşır?”, Foreign Affairs, 
(Çeviri) Kürt Araştırmaları Merkezi web sitesi, 17 Nisan 2019. https://cutt.ly/7tULGsS
107.  12 Mayıs 2015’te ‘’Kulluna Şurakaa’’ yayınladı. 
108.  “ABD: Suriye›deki Kürtler İçin Herhangi Bir Siyasi Gelecek Sunmuyoruz”; Rusya El-Yawm, 22 Mayıs 2019.
109.   Envoy: Washington knows PKK-YPG ties, Türk Hürriyet Gaz. web sit. 23 Mayıs 2019. https://cutt.ly/itULVd3
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la Türkiye’nin endişelerine yanıt olarak ters yönde bir güvenli bölge olmamalıdır.110

Bu durum, partinin önde gelen medya temsilcileri ve Avrupa’daki Suriye Gelecek Partisi111 tem-
silcisinden bölge için yeni haritaların olmadığını, herhangi bir iktidarın niyetinin ve Amerika’nın 
halkın çıkarlarında değişiklik yapmasını istemediğini belirterek: ”Haritalar Kürt, Amaziğ veya 
Filistin halkı üzerine boşalmayacak ve koşulları aynı kalacak. Çünkü küreselleşme ve vahşi ka-
pitalizm çağında ulus-devletlerin oluşumu geçmişte kalmıştır.”112

Daha sonra Temmuz 2019’da Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve Savunma heyetinin Deyrizor’u 
ziyaretinin ardından, James Jeffery’nin Amerikan güçlerinin DEAŞ’ı ortadan kaldırılıncaya ve 
tüm yabancı güçlerin Suriye’den çıkmasına kadar kalacağı, Suriye’deki tüm partileri tatmin 
eden siyasi bir çözüm sağlanacağı açıklamaları geldi. Bu ziyarete, Amerikan Başkanı’nın kararı-
na113 takiben geri çekilmelerden sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin geri dönüşünün 
ardından, PYD’nin arzuladığı özgür yönetim esaslarını kurmak, güçlü bir altyapı oluşturmak 
ve özerk yönetime güneyden ve kuzeyden gelen herhangi bir saldırıyı caydırmak için tekrar 
canlandırmak üzere olduklarını beyan etmeleri eşlik etti. Sözü geçen basın mensubu, heyetin 
ziyaretindeki belirtilen noktanın çok önemli olduğunu düşündü. Çünkü Amerikan güçlerinin 
Suriye’de kalması meselesinin çözüldüğünü ve bu aşamada asla geri çekilmeyeceğini doğruladı.

Suriye Demokratik Konseyi İcra Kurulu Başkanı İlham Ahmed114 ve Suriye Demokratik Güçle-
ri lideri Mazlum Abdi115 tarafından onaylanan Amerikan kuvvetlerinin kalmasıyla ilgili özerk 
yönetimine verilen sözlere rağmen, Amerikan kuvvetleri -”Barış Pınarı” operasyonu sürecinin 
başlamasından iki gün önce 9 Ekim’de- Türk-Rus mutabakatı için bölgeyi terk ederek, Fırat’ın 
doğusundan Kamışlı kentinin batı sınırlarına çekildi. Daha sonra Fırat’ın doğusunun doğu ya-
rısında, Hasake’deki Rimeylan’dan Deyrizor’daki petrol sahalarına uzanan petrol kuyularının 
etrafına yeniden dağıldılar. İlham Ahmed bunu, verilen vaatlerin yerine getirilmemesi olarak 
adlandırırken, Mazlum Abdi arkadan yapılan bir ihanet veya çirkin bir saldırı olarak saydı. DSG 
güçlerinin yeni vazifesi, DEAŞ’ın geri dönüşünü önlemek, petrol sahalarını korumak, yeni birta 

110.   “ABD Suriye’de Yalnızca Politik Çözüm Vaadediyor” Türk Hürriyet Gaz. web sit. 6 Haziran 2019. https://cutt.ly/ztUL1lj
111.   Suriye Gelecek Partisi, Mart 2018›de Demokratik Birlik Partisi (PYD) tarafından Arap arayüzüyle kuruldu ve kadrolarının çoğu ona 
aktarıldı.
112.  Hüseyin Omar: «Yeni Doğu Haritaları ve Eski Batı Niyetleri! »  Suriye Gelecek Partisinin Web Sit. 11 Temmuz 2019. https://cutt.
ly/2tUL4s
113.  “(Hadis El-Yawm) Programı: Amerikalı heyet Deyrizor’daki Sivil ve Özerk Yönetim Yetkilileriyle bir araya geldi.. Ziyaretin detay ve 
hedefleri neler?” El-Yawm TV, 11 Temmuz 2019. 
114.   “İlham Ahmed: Özerk Yönetimin resmi olarak tanınması için çaba gösteriyoruz.” Demokratik Birlik Partisi resmi web sitesi, 11 Kasım 
2019. https://cutt.ly/0tUZoPl
115.   Mazlum Abdi: 110 Bin savaşçımız bulunmaktadır… Gelecek Suriye Ordusu’ndaki güçlerimizin yapısına bağlı kalıyoruz. Şark’ul-Awsat 
Gaz. 17 Aralık 2019.  https://cutt.ly/XtUZgRx
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kvim116 belirlemeden bölgede kalmak ve güçlerini olası saldırılara karşı koruma sözü117 vermeyi 
içeren yeni Amerikan vaatleriyle korumaktır.

Suriye petrolünün ABD payı ile ilgili ekonomik karışıklıklar göz önüne alındığında, DSG ve reji-
min adına düşen iki payına ek olarak, ABD’nin yabancı şirketlerin yardımıyla petrol kuyularının 
bakım ve onarımı niyeti hakkında rapor edilenler gözönüne alındığında; Amerika’nın bölgede 
kalmasının uzun vadeli olduğu ve Suriye’nin kuzey ve doğusunda bulunan üslerini meşrulaştır-
mayı içeren Suriye ve Rus imtiyazları almadıkça yerinden çıkmayacağı söylenebilir.

� Fırat’ın Doğusuyla Batısını Birleştirme
Fırat’ın doğusunda uluslararası koalisyon ve batısında Rus uçaklarıyla desteklenen DSG’nin olu-
şumunun ilanıyla birlikte, YPG birlikleride doğudaki kontrol alanlarını batıda Afrin’deki kontrol 
alanıyla birleştirmek amacıyla Cerablus’tan Azez’e kadar uzanan bölgeyi kontrol etmek için aktif 
hale getirildi. Türkiye›nin o sırada uyardığı, hemen hemen tüm sınır şeridini içine alan, Irak sını-
rından Akdeniz’e bakan kıyı alanları istikametini hükmü altına alması şakası yapılamayacak bir 
dönüm noktasıdır.118

Yeniden birleştirme girişimi, Kürt birimlerinin -Amerikan ve koalisyon ülkeleri havacılık deste-
ğiyle- bir kanton veya Kürt devleti119 kurmayı amaçladıkları alanlar, Türkiye sınırına yakın olan 
Kürt topluluklarının içinden DEAŞ’ın militanlarını çıkarma çabalarıyla tekrarlandı. ABD, Marii 
ve Tell Refat’ta Afrin’e ulaşmak için yeni toprakları kontrol etmek amacıyla Pentagon Kürt des-
tekli güçlerinin CIA tarafından desteklenen muhalif gruplara yönelik saldırıları karşısında sessiz 
kaldı. Bu doğrultuda “ Demokratik Suriye Güçleri”, ABD’nin uyarmasına, desteğini kesmekle 
tehdit etmesine ve daha sonra şu ana kadar hiç uygulanmamış Fırat’ın doğusundan çekilmesini 
talep etmesine rağmen, Fırat›ın batısındaki Menbiç kentine Temmuz 2016›da girişi oldu. 

� PYD Ne İstiyor?
Saf bir Kürt bölgesinin mevcut olmayışına dayanarak, Suriye’nin kuzeyinde Kürt, Arap ve Hıris-
tiyan mahallelerinin birbirine girmiş bir şekilde örtüştüğü bir Kürt bölgesi olasılığını inkâr eden 
Suriyelilerin demografik dağılımının doğası göz önüne alındığında, partinin hedefi, özerklik 
veya özerk yönetim talep bahanesiyle yetki ve otoritesini korumak olmuştur. Bununla 

116.   “İlham Ahmed: Özerk Yönetimin resmi olarak tanınması için çaba gösteriyoruz.” Demokratik Birlik Partisi resmi web sitesi, 11 Kasım 
2019. https://cutt.ly/GtUZjAL
117.   “Mazlum Abdi: 110 Bin savaşçımız bulunmaktadır…” Geçen kaynak.
118.  Türkiye, Rus ve Amerikalıları uyarıyor: Kürtlerin Akdeniz yönüne geçmesi meselesi şaka değil. Zaman Al-Wasl Gaz. 13 Ekim 2015. 
https://cutt.ly/GtUZxJ3
119.  İngiliz Gazetesi Suriyeli Kürtlerin Devrimcilere ihanetiyle ilgili ayrıntıları ortaya koyuyor, Islam Memo web sit. 24 Şubat 2016
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birlikte, hala 2017 yılında Kürdistan bölgesinin referandum sonuçlarının Suriyeli Kürtler120 için 
özerkliği desteklediği DSG’nin liderliği göz önüne alındığında teyit edilen siyasi boyutunda ısrar 
ediyor. Ancak bir “Rojava” federasyonu ya da en büyük kazancı elde etmek için Suriye’nin kuze-
yinde bir federalizm olarak bilinmesi sadece müzakerelerin tavanını yükseltir.

Benzer şekilde, Suriye’nin kuzeyindeki Federal Yürütme Kurulu tarafından rejimle müzakere 
etme hususundaki arzusu121, rejimin dışişleri bakanının açıklamalarından sonra, bir tür özerk 
yönetim122 biçiminde temsil edilen Kürt talebini tartışma olasılığı hakkında konuşmasıyla geldi. 
PYD’nin yeni Başkanı Şahoz Hasan bunu olumlu olarak nitelendirdi.123

Bu eğilime, Astana Görüşmeleri’ne rejimin heyet başkanı Beşar El-Caferi’nin, Türkiye, Rusya ve 
İran’ın sahada yeni gerçekler inşa etme girişimlerini kesin olarak ortaya koyar. Astana müzake-
relerinin nihai beyanının yayınlanmasında açıkça ifade ettiği terörle mücadele bahanesi altında, 
yasadışı özerklik girişimleri de dâhil herhangi bir özerk yönetim unsurunu tanımayı reddettiği 
ifadeleri de eklendi. 

Bu mesele, Suriye Demokratik Güçleri lideri Mazlum Abdi tarafından, bölgenin gerekli 
yönetimin istenen biçiminin en önemli yönü olan politik bir niteliğe sahip yönetime ihtiyaç 
duyulduğunu söyleyerek doğruladı. Cenevre müzakerelerine124 katılımlarının yanı sıra, anayasa 
tarafından garanti edilen özerk yönetimin resmi olarak tanınmasını istediklerini belirten Suriye 

Demokratik Konseyi İcra Kurulu Başkanı İlham Ahmed tarafından da dile getirildi.125

� Rejim ve ‘’Özerk Yönetim’’ Müzakerelerinde Amerika’nın Rolü:
Demokratik Birlik Partisi’nin rejimle yaptığı müzakerelerde aşağı yukarı tutumunun sertleşmesi, 
Amerika’nın Suriye’deki varlığıyla ilişkilendirildi. Temmuz 2018’de parti, Amerikan’ın geri çekil-
me ihtimalinin etkisi altında mücadeleci bir şekilde iki tur müzakere yaptı. Ancak, bu müzakere-
ler, Haziran 2018’in başlarında ABD Savunma Bakanı James Mattis’in yaptığı açıklama da dâhil 
olmak üzere, kalacağı muhtemel sızan haberlerle durduruldu: “Operasyonlar sona yaklaşırken, 

120.  “% 93 sonucundan sonra: DSG liderliği Kürdistan referandumunun“ Suriye Kürtleri tarafından bir özerklik desteklediğini doğruladı” 
(El-Hal) web sitesi, 27 Eylül 2017. https://cutt7ly/4tUZWOG
121.  “Kuzey Suriye Federal Yürütme Kurulu rejimle müzakere etmeye hazır”, (MICRO SYRIA) web sitesi, 29 Eylül 2017. https://cutt.ly/
mtUZSsT
122.   “El-Muallim: Kürtler Suriye›de bir tür özerk yönetim istiyorlar ve bu pazarlık edilebilir.” Al-Alam Gazetesi web sayfası, 25 Eylül 2017.  
https://cutt.ly/PtUXu3L
123.   «Yeni PYD liderinin ilk açıklama... El-Muallim›in ifadelerine nasıl karşılık verdi?» (Al-Alam TV) web sitesi, 3 Ekim 2017. https://cutt.
ly/itUXsVy

124.   Mazlum Abdi: 110 Bin savaşçımız bulunmaktadır… Gelecek Suriye Ordusu’ndaki güçlerimizin yapısına bağlı kalıyoruz. Şark’ul-Awsat 
Gaz. 17 Aralık 2019.  https://cutt.ly/wtUXm2p
125.  “İlham Ahmed: Özerk Yönetimin resmi olarak tanınması için çaba gösteriyoruz.” Demokratik Birlik Partisi resmi web sitesi, 11 Kasım 
2019. https://cutt.ly/0tUZoPl
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Suriye’de Esed rejimi veya destekçileri126 tarafından istismar edilebilecek bir boşluk bırakmak-
tan kaçınmalıyız.” Helsinki Zirvesi’nden sızan haberlere ek olarak, 27 Temmuz 2018 tarihli127 
İngiliz Gazetesi The Times’a göre, Trump Rus mevkidaşı İran kuvvetleri geri çekilinceye kadar 
Amerikan kuvvetlerinin kalacağını teyit etti. Times Gazetesi’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı

 John Bolton açıklama hakkında söylediklerine ek olarak ABC News’e Amerikan güçlerinin “İran 
tehdidi Ortadoğu’da devam ettiği sürece kalacağını”128 söyledi. ABD’nin Suriye’de uçuşa yasak 
bölge kurması ile ilgili sızdırılan haberlere ek olarak, Tell Baydar, Ayn el-Arab ve Sarrin’de üç 
gelişmiş radar sistemi ile kontrol, keşif ve gözetim amaçlı 13 sabit radar sistemi uygulaması129, 
Suriye’de uzun vadeli bir plan olduğunu düşündürmektedir. Bir özerk yönetim yetkilisi konuyu 
şöyle özetledi: “Amerikalıların, Suriye’nin kuzeydoğusunda kalabilmeleri için adanmışlığı, Su-
riye Hükümeti’ni Kürtlerle ciddi müzakere etmeye ve bu yönde adımlar atmaya zorlayacak.”130 
ABD işgalini131 zorbalıkla niteleyen Suriye’ye sadık Al-Watan Gazetesi, müzakerelerin geçen 
Ekim ayında Amerikan’ın geri çekilmesinden sonra yeniden başlaması ve ardından Amerikan’ın 
dönüşünden hemen sonra durdurulması çağrısında bulundu.

� Türkiye’nin Merkezi Konumu:
Türkiye, YPG’nin koalisyonun yanında mücadeleye katılım fikrini baştan beri reddetmiş ve Öz-
gür Suriye Ordusu gruplarının, ABD’nin reddettiği DEAŞ Örgütü ve Esed Rejimiyle aynı anda 
savaşma gereksinimini desteklemişti. Bu nedenle, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu koalisyonun 
dışında kaldı. Ancak DEAŞ’ın daha önce Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilen alanlar-
dan Kürt güçlerinin önünden çekilmesi, DEAŞ’ın yardımıyla Kürt güçlerine teslim edilen Türki-
ye ile bir sınır şeridi ortaya çıktı. Türkler teröre karşı kampanyaya katılmaya karar verdi ve 24 
Temmuz 2015’te Uluslararası Koalisyon güçleri tarafından İncirlik Askeri Üssünü DEAŞ’e hava 
operasyonları gerçekleştirmek için kullanmasını kabul etti. Türkiye’de, Kürt hayalini132 gerçek-
leştirmek için bağımsız devlet ilanının yolunu açmak amacıyla, Washington’u toprak kazanmak 
için desteğini kullanan PKK’lı teröristleri sürmek için sınır ötesine tanklarını gönderdi. PYD Baş-

126.   “The Future of Eastern Syria and the Israeli Interest” jis web sayfası, 13 Ağustos 2018. https://cutt.ly/jtUXUZM
127.  Aynı Kaynak.
128.  Times Gazetesi bir makalede: Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton›un ABC News›e yaptığı açıklamada, Amerikan güçlerinin «İran 
tehdidi Ortadoğu›da devam ettiği sürece» kalacağını belirtti. Bu, Washington›un Kürt müttefiklerini güvence altına alması gereken bir 
taahhüt gibi görünüyor.
129.   “Türk Gazetesi: Washington Suriye›de uçuşa yasak bölge kuruyor,” Demokratik Birlik Partisi resmi web sitesi, 29 Ağustos 2019 
https://cutt.ly/ltUXHyh
130.   “Abdusselam Ahmed: Amerikalıların hayatta kalması rejimi ciddiyetle kabul etmeye ve müzakere etmeye zorlayacaktır.” (Kürdistan 
24) 26 Ağustos 2018. https://cutt.ly/7tUXZ46
131.   (BYD) Amerikan işgalinde güç kazanıyor: Devlet üzerinde bir baskı faktörü kaldı, ”El-Watan esSuriye, 28 Ağustos. 
132.   The Guardian: “Suriye çatışmasında her bir taraf kendi savaşına daldı” Martin Chulov, The Guardian - BBC, 3 Eylül 2016. https://cutt.
ly/.NtUXN14
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kanı Salih Müslim’e göre bu, Amerikan’ın yeşil ışık yakmasıyla gerçekleşmiştir.

Nisan 2017’de savaş uçakları, Başkan Trump’ın Türklere PKK ile mücadelede işbirliği sözü 
vermesinden birkaç gün sonra, Türkiye Cumhurbaşkanı’nı anayasa değişikliği referandumu133 
kampanyasındaki zaferini tebrik ederken, koalisyonun bu yöndeki tutumunu almadan, Irak’ın 
Sincar ile Suriye’nin kuzeydoğusundaki Malikiye bölgelerindeki sözü edilen partinin silahlı 

unsurlarını bombaladı. Bunu PYD hayal kırıklığı olarak addetti.

Buna karşılık ABD, Mart 2017’de Menbiç’in batısındaki köylerin DSG güçleri Menbiç Askeri 
Konseyi’ne teslim edilmesine, Suriye rejimini görmemezlikten geldi ve tüm tarafları DEAŞ üze-
rine savaşa odaklanmaya çağırdı. Türkiye’nin, 2017 yılı Rakka’nın kurtuluşu sürecinde ABD›nin 
DSG›ye güvenmesini engelleme girişimlerine rağmen, en sonunda tek taraf olarak kabul edildi.

Bununda ötesinde, Türkiye’nin Menbiç’e saldırısı engellendi ve ABD askerlerini DEAŞ ile mü-
cadelesine hizmet eden rejim ile Türk güçlerini ayıran çizgiye konuşlandırıldı. Ancak sonunda 
Rasulayn ve Tell Abyad’da Türk endişelerini azaltmak için güvenli bir alan verildi.

� Amerika’nın Demokratik Suriye Güçleri (DSG)’ne Güvenmesinin Nedeni:
Suriye muhalefetine desteğin durdurulması ve YPG birliklerine yönlendirmedeki birinci nedeni, 
Amerikan yönetiminin Suriye muhalefetini korumasının134 bir sonucu olarak, Rusya ile vekâlet 
savaşından kaçınma arzusundan kaynaklanmaktadır. Bu, YPG birliklerinin Esed rejimine karşı 
olmadığının ve dolayısıyla Rusların onları bombalamayacaklarının tamamen farkında olduğu 
anlamına gelmektedir. Buradan ABD’nin rejim müttefikleriyle çalıştığının farkında olduğu so-
nucuna varırız.

Benzer şekilde, YPG birlikleri muhalif savaşçılardan daha iyi değildi, YPG’lilerin aldığı desteği 
almış olsa bile; yapabileceğinin en iyisini yaptı. Bu, Amerika’nın eski Suriye Büyükelçisi Robert 
Ford135 tarafından ifade edildiği gibi, eğer koalisyon güçleri olmasaydı, Kürt güçleri DEAŞ’ı süre-
mezdi. Ve DSG güçlerine karışmış olan El-Sanadid Milislerindeki bir savaşçı şöyle dedi: “ Şayet 
uluslararası koalisyon gücü olmasaydı, DEAŞ Kamışlı’ya ulaşırdı.”136 Amerikalılar, kayıtsız şart-
sız, yalnızca DEAŞ Örgütüyle savaşmaya istekli, sahada hazır bir müttefik arıyordu. PKK, Suriye 
devriminin patlak vermesinden önce uzun yıllar boyunca çepeçevre saran siyasi uzletten kur-
tulmak istiyordu. Bu nedenle, parti etiği ve gözaltındaki liderin yazıları, Öcalan’ın 

133.  «Trump Erdoğan›a, Kürdistan ile mücadelede işbirliği konusunda söz verdi, El Cezire, 18 Nisan 2017. https://cutt.ly/DtUX4mi
134.  Amerika, Irak Şam İslam Devleti karşısında Suriye muhalefet güçlerine yeni destek sunmayı düşünüyor” Reuters - 3 Ekim 2015. 
https://cutt.ly/NtUCehE 
135.  Robert Ford›un 29 Kasım 2015›te Şark’ul Awsat ile yaptığı röportaj.
136.  “Kürtler Suriye›nin Kurtarıcısı Olamaz” Forn Police, (Tercüme) El-Gherball web sayfası,19 Kasım 2015. https://cutt.ly/EtUCurO
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tutuklanmasında Türkiye’ye yardım etmekle suçlanan ABD’ye karşı olumsuz olan her şeyle 
dolu olmasına rağmen, kendi uzletinden kurtulmak için, Amerikan çıkarlarına ve Rusya, İran 
veya Suriye rejimindeki diğer güçlere hizmet etmeye hazırdı.

Öte yandan Amerikalılar, DEAŞ›a karşı savaşında Özgür Suriye Ordusu(ÖSO)’yla koordinasyon 
kurmamayı seçti. Çünkü ÖSO, aynen tek madalyonun iki yüzü olduğu gibi, Esed rejimi ve DEAŞ 
ile birlikte mücadele etmekte ısrar etti: O da, terörizmdir. PYD’ye gelince, kendi projesi var, Esed 
rejiminin devrilmesini önceliklerinden biri olarak görmüyor ve bu Amerika’nın Esed rejimini 

idame ettirmek ve devrilmesine izin vermeme eğilimi ile uyumludur.

Özgür Suriye Ordusu gruplarının tek bir komutanlığı olmasa da, Kürt güçlerinin onları 
yönlendirip emirlerini devam edebileceği bir komuta merkezi vardır. Bu güçleri siyasi olarak 
temsil eden PYD, kendisini laik bir parti olarak sunarken, İslami niteliği ABD’nin sevmediği Öz-
gür Suriye Ordusu gruplarının üstesinden gelmektedir.

� Görüş ve Sonuçlar:
PYD’nin Amerikalılarla ilişkilerini takip edenler, incelenmesi gereken görüş ayrılıkları, 
faydalanılabilecek dersleri ve dikkatle incelenmesi gereken durumları keşfetmesi gerekir:

Birincisi: Bu ilişkiler anlık doğmuş değildir, DEAŞ’e karşı verilen savaşın koşulları keyfi olarak 
dayatılmış da değildi. Bilakis, Irak işgali sırasında en az 2003’ten bu yana başlayan uzun 
yıllara dayanmaktadır. Muhtemelen doğrudan da değildi, ancak en az o tarihten beri Kandil 
Dağları’nda bulunan İsrailli Mossad’ın aracılık ettiğiydi. Biz burada analiz yapmıyoruz, ancak 
devrimden önce Suriye’deki güvenlik servislerinin takibine takılan bilgilerle konuşuyoruz.

İkincisi: Özgür Suriye Ordusu’nun uluslararası terörle mücadele koalisyonundan dışlanması 
gerçekleşek, Amerikan’ın şartlarını kabul etseydi; muhalefet eğitim programı başarısızlığının 
bahanesiyle, dışlanmasını da haklı çıkarması için sadece bir neden olurdu. Eğer Amerika’nın 
şartlarını kabul ederse, bunun kanıtı olarak:

• DEAŞ’e karşı uluslararası koalisyon, Irak’taki Haşdi Şabi’yi, Kürdistan Bölgesi’nde bu-
lunan Suriyeli Peşmergeler’i ve YPG birliklerini eğitmeden, Özgür Suriye Ordusu’nun 
ılımlı, uzun vadeli bir muhalefet programına tabi tutulmasını gerektiyordu.

• YPG birliklerinden uzmanların eğitimi, belirttiğimiz gibi Tell Baydar sahası da dahil 
olmak üzere Suriye’nin Cezire bölgesindeki kamplarında, muhalefet ılımlı eğitim 
programı Suriye dışındaki kamplarda gerçekleşti.

• Tell Baydar’daki YPG birliklerinin eğitim süreci, Şubat 2015›te ve muhtemelen daha 
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önce muhalefetin ılımlı eğitim programına paralel olarak gizlice başlatıldı.

• Muhalefetin ılımlı eğitim programına katılım sayıları az idi. Kısa ve orta vadede, üç 
aylık bir dönemde sadece onlarca savaşacak olanların eğitildiği, yaklaşan DEAŞ teh-
didine karşı koymak adına ordu oluşturmak ciddi değildi. Ayrıca, üç aylık süre nispe-
ten uzundu.

• Koalisyon, subay ve subay nitelikli deneyim sahibi rejimin ordusundan ayrılmış olan 
askerleri direk eğitime katabilirdi. Bunlar askeri okul ve akademilerden mezunlardı, 
yeni eğitime ihtiyaçları yoktu. Ancak bu olmadı.

• ABD daha sonra Arap gruplarının herhangi bir eğitim programına tabi olmaksızın 
Özgür Suriye Ordusu’ndan DSG güçlerine katılmasını kabul etti.

• Suriye rejim ordusu, 20 Haziran 2017 Ukayraşi Anlaşması’nda Rusların önderliğinde 
DEAŞ’e karşı fiili olarak uluslararası koalisyona katıldı.

Üçüncüsü: Özgür Suriye Ordusu’nun dağılması ve tek bir saha komutasının olmaması, ulusla-
rarası koalisyona katılmalarını haklı göstermelerini sağlayan grupların –görünüşte onları kap-
sayan- YPG birlikleriyle ortak operasyon odaları oluşturmasına izin verildi.

Dördüncüsü: “Rakka Devrimci Tugayı” ve “Kurtuluş Tugayı” gibi küçük grupların girişi, birçok 
daha küçük sayılabilecek YPG birliklerine benzer gruplarla eşit olmayan anlaşmalara girmesi 
tehlikeli bir çizgiydi. Onları yuttu, daha sonra liderlerinden kurtuldu ve güçlerini birleştirdi. Ger-
çekte olmayan özelliği bile bitti, yani sadece bir geçiş bileti olarak kullanıldı ve daha sonra çöpe 
atıldı.

Beşincisi: Amerika, YPG birlikleri ile ilişkisinin siyasi bir yönü bulunmadığını ve PYD’nin doğ-
ru olmadığını söyledi. Şu anda adem-i merkeziyetçi yönetim talep eden ve DSG güçlerine geri 
dönmesine izin veren siyasi bir anlaşma yapmasını gerektirmektedir. Bu da, Amerikalıların böl-
geleri PYD lehine kurtardığı ve tüm siyasi, ekonomik ve idari dizginleri partinin eline bıraktığını 
kanıtlamaktadır.

Altıncısı: Kasım 2014’te, Deyrizor, Rakka ve Hasake (Fırat’ın doğusu) ‘de bağımsız bir yöneti-
min konuşulması, başka bir deyişle, DEAŞ’ın Deyrizor’u kontrol altına aldıktan ve Özgür Suriye 
Ordusu gruplarının oradan çıkardıktan sadece iki ay sonra Demokratik Suriye Güçleri’nin olu-
şumundan on bir ay önce gerçekleşti. Buraları DEAŞ’ın elinden kimin kurtaracağı bilinmeden 
önce, Özgür Suriye Ordusu’nun dışlanması ve Suriye’nin bölünmesinin uzun zaman önce ha-
zırlanmış tek kapsamlı bir plan olduğuna dair başka bir kanıttır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
FIRAT’IN DOĞUSUNUN DEMOGRAFİK YAPISI

� Fırat’ın Doğusunun Etnik ve Dini Nüfus Dağılımı:
Halen DSG güçleri tarafından kontrol edilen, bu araştırmanın konusu olan Fırat’ın doğu bölgesi, 
Deyrizor ilinden Fırat Nehri’nin kuzey kısmına ek olarak Hasake’nin137 tamamını; Nehrin kuzey 
kısmı ise, Halep ilinden Fırat Nehri’nin doğusundaki Ayn el-Arab bölgesinin yanı sıra nehrin 
güneyinde yer alan Tabka bölgesindeki Rakka’yı138 içermektedir.

Doğu Fırat sınırlarının ister içinde isterse dışında olsun, Deyrizor nüfusunun tamamı Araptır. 
Benzer şekilde Rakka ilindeki Rakka ve Tel Abyad bölgesindeki az sayıdaki Kürt nüfus hariç,  
toplam nüfusun% 2’sinden fazlası olarak tahmin edilmektedir.

Hasake iline gelince, etnik ve dini olarak karışık olup, Arap, Süryani, Ermeni, Kürt, Türkmen, 
Çerkes, Çeçen, Müslüman, Hristiyan ve Ezidi milletleri içermektedir. Mezhep olarak ise, Arap ve 
Kürt toplumu arasında sadece Sünni mezhep vardır.

Kürt nüfus esas olarak Irak sınırından Türkiye sınırına uzanan sınır şeridine doğru dağılım gös-
terirken, Arap nüfusu tüm illerde kuzeyden güneye doğru dağılım göstermektedir. Hıristiyan 
nüfusa gelince, onlar genellikle Hasake, Kamışlı, Malikiye ve Tel Tamr şehri olan dört bölgede 
bulunmuktadır. Bu yüzden bu konu ileride biraz ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

� Haseke İli:� 
Haziran 2012’de Suriye’deki Arap Genç Ulusal Meclisi’ndeki Çalışma ve Araştırma Bürosu 
tarafından yürütülen çalışmayı temel alarak nüfus oranlamalarının tahminine dayanmaktadır. 
Çalışmaya Arap, Kürt ve Suryani toplumlarına mensup gençler katıldı. Şehirdeki uzun çalışma 
hizmetimiz gözönüne alındığında gerçeğe en yakın olduğuna inanıyoruz. Ayrıca, güvenilecek 
başka bir saha çalışması yoktur.

2010 yılında bölge ve ilçelerin nüfusunun tahmin edilmesiyle ilgili olarak, Hasake Valiliği139 
Merkez İstatistik Bürosu tarafından belirlenen yıllık nüfus artış hızına istinaden, nüfus artış 
hızını tahmin etmenin yanı sıra, 2004 saha istatistikleri sonuçlarını dayanak kaynağı olarak 
benimseyeceğiz.

137.  Ekim 2019›da, Türk ordusunun desteğiyle Suriye Ulusal Ordusu Rasülayn bölgesinin kontrolünü ele geçirdi.
138.  Ekim 2019›da Suriye Ulusal Ordusu, Türk ordusunun desteğiyle Tell Abyad bölgesinin kontrolünü ele geçirdi.
139.  Merkez İstatistik Bürosu, Hasake Vilayeti’nin yıllık nüfus artış oranını 20002010- yılları arasında binde 24,6 olarak belirlemiştir.
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1. Hasake Bölgesi:

Hasake bölgesinin merkezi: 2010 yılında ilin kırsal ve kent nüfusu 249.591 olup bunun 
%13,5’ini Kürt nüfus oluşturmaktadır. Bunu aşağıdaki ilçelerin idari bağlılığı eklenirse:

El Hawl İlçesi: Hasake kentinin 25 km güneydoğusunda, Irak sınırına yakın bir konumdadır ve 
idari olarak Hasake Merkez Bölgesi idari yönetimine bağlıdır. 2010 yılında nüfusunun 17.237 
olduğu tahmin edilmekte olup, şehirde hiç Kürt nüfusu yoktur.

Tell Barak Kasabası ‘’Bi’r El Halw’el-Wardiye’’: Kamışlı ve Hasake arasında yer alır. İdari olarak 
Hasake iline bağlıdır. 2010 yılında nüfusunun 46.883 olduğu tahmin edilmekte olup, şehirde 
Kürt halkı nüfusun % 4,4’ünü oluşturmaktadır.

2. Malikiye Bölgesi:

Malikiye Bölgesi Merkezi: Malikiye kenti Dicle Nehri üzerinde, Suriye sınırının Irak ve Türkiye 
sınırlarıyla buluşma noktasında,’’Mingar’ul-Batt’’ bilinen yerde bulunmaktadır. Merkez bölgede 
2010 yılındaki nüfusunun 127.645 olduğu tahmin edilmekte olup, şehirde Kürt halkı nüfusun 
% 72’sini oluşturmaktadır.

El-Cevadiye İlçesi: Türkiye sınırında Malikiye kentinin batısında yer alır ve idari olarakta ona 
bağlı bulunmaktadır. 2010 yılında nüfusunun 46.685 olduğu tahmin edilmekte olup, şehirde 
Nüfusun yaklaşık % 59’u Kürt halkından oluşturmaktadır.

El-Yağrabiyye İlçesi: İdari olarak Malikiye bölgesine bağlıdır ve Irak sınırı paralelinde bölgenin 
güneyinde yer alır. 2010 yılında nüfusunun 45.069 olduğu tahmin edilmektedir. Nüfusunun 
yaklaşık % 6’sını Kürtler oluşturmaktadır.

3. Kamışlı Bölgesi:
 Kamışlı Merkezi: Hemen sınırda yer alan bölge, Türkiye’deki Nusaybin şehrinin karşısında bulu-
nur. Kamışlı Merkezde, 2010 yılında kırsal ve kent nüfusu 268.717 olduğu tahmin edilmektedir. 
Kürtler toplam nüfusun %39’unu oluşturmakta, şehrin batı ve güney mahallelerinde yerleşik 
durumda bulunmaktadırlar.

Amouda İlçesi: Kamışlı kentinin 25 km batısında Türkiye sınırında yer almaktadır. 2010 yılında 
nüfusunun 65.796 olduğu tahmin edilmektedir. Nüfusunun yaklaşık %90’ını Kürtler oluştur-
maktadır. 
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Yermuk ‘’Jaz’a140’’ ve Tell Hamis İlçeleri: Kamışlı kentinin 35 km güneydoğusuna uzaklıkta, El-
Yağrabiyye tarafının güneyinde Irak sınırı boyunca yer almaktadırlar. 2010 yılı tahmini verilerine 
göre iki ilçenin toplam nüfusu 69.419 olup % 8’i Kürtlerden oluşmaktadır.

4. Rasulayn Bölgesi:
 Rasulayn Bölgesi Merkezi: Türkiye sınırında yer almakta olup, bölge komutanlığı 
bulunmaktadır. 2010 yılında kırsal ve kent nüfusu 121.708 olarak tahmin edilmekte olup, Kürt-
ler toplam nüfusun % 8,4’ünü oluşturmaktadır.

Tell Tamr İlçesi: Hasake kentinin batı girişi, (M4 Halep-Bağdat) karayolunda yer alır. 2010 yılı 
tahmini verilerinde nüfus 58.679 olarak bilinmekte ve Kürtler bu nüfusun % 3,6’sını oluştur-
maktadır.

Derbasiye İlçesi: Rasulayn’ın 40 km doğusunda Türkiye sınırında yer alır. 2010 yılı tahmini 
verilerinde nüfus 64.145 olarak bilinmekte ve Kürtler bu nüfusun % 65’ini oluşturmaktadır.

5. El-Şadade Bölgesi: 

Merkez El-Şadade: Hasake kentinin 50 km güneyinde Deyrizor yolu üzeri konumunda 
bulunmaktadır ve Irak sınırına kadar uzanır. Bölgenin nüfusu 2010 yılında 68.163 olarak 
tahmin edilmiştir ve hiç Kürt nüfus bulunmamaktadır.

Merkede İlçesi: Irak sınırındaki El-Şadade bölgesinin güneyinde yer alır, daha sonra Deyrizor 
kentinin toprakları başlar. 2010 yılı tahmini verilerinde nüfus 40.198 olarak bilinmekte ve hiç 
Kürt nüfus bulunmamaktadır.

El-Arişa İlçesi: El-Şadade’nin kuzeybatısında yer almaktadır. 2010 yılındaki nüfusunun 35.338 
olduğu tahmin edilmektedir ve şehirde hiç Kürt nüfus bulunmamaktadır.

6. Yabancı Kaydı Bilgisi: 7 Nisan 2011 tarihinde, Hasake valiliğindeki yabancı nüfus sicilinde 
kayıtlı olanlara vatandaşlık verilme hakkının tanıması için 49 sayılı yasa kararnamesi düzenlen-
miştir. 20 Mart 2012’de Nüfus İşleri İdaresinde İçişleri Bakan Yardımcısı Albay Hassan Celali, 
vatandaşlık başvurusunda bulunanların sayısının 105.631›e141 ulaştığını, yani Hasake şehrinde 
bulunan Kürtlerin sayısının aynı oranda arttığını belirtti.

7. Ezidiler:
Ezidi Cemaati mensupları Hasake, Rasulayn, El-Kahtaniye, Amouda ve Derbasiye kırsal kesim-
lerine dağılmış durumdadır. Yerel kaynaklara dayanarak 2010 yılı nüfus tahminlerine göre yak

140.   Yarmuk ilçesi 2010 yılında kuruldu ve bundan önce Tell Hamis ilçesine bağlıydı. Bu nedenle nüfusu toplam Tell Hamis nüfusundan 
hesaplandı.
141.  İçişleri: Halk Meclisi›ne her gün 18: 00›e kadar üyelik için aday olmak isteyenlere bireysel kısıtlamalar getirilmiştir, Halk Meclisi web 
sitesi, 20 Mart 2012. https://cutt.ly/otU96j2
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laşık sayılarının 10000 olduğu bilinmektedir. Kürtçe konuşma dili olarak kullanılmaktadır. Şu 
an sadece yaklaşık 1000 kişi kalmış olan Ezidiler’in çoğunluğu Avrupa’ya göç etmiştir.

Böylece, 2010 yılı yapılan tahminlere göre Hasake ilindeki Kürt nüfusu sayısı 410.621’dir. 
Yukarıda belirtilen kayıttaki yabancıların sayısına ek olarak, ildeki 1.475.269 olan toplam 
nüfusta, Kürt nüfusun sayısı 516.252’e ulaşmıştır. Sonuç olarak, 2005’ten 2010’a kadar 
Avrupa’ya yapılan sürekli göçlere bakılmaksızın, şehirdeki Kürt nüfus oranı % 34.99’dur.

� Halep Vilayeti: 
Ayn el-Arab Bölgesi: Fırat Nehri›nin doğusunda bulunan Halep ilinin tek bölgesidir. Sınırları 
Ayn el-Arab bölgesinin merkezi ile Sarin ve El-Şuyuh ilçerini kapsamaktadır. Bölgenin tamamı 
DSG güçleri tarafından kontrol ediliyor.

Ayn el-Arab Şehir Merkezi: Halk tarafından ‘’Kobani’’ olarak adlandırılmaktadır. Türkiye sı-
nırında bulunmaktadır ve Ayn el-Arab bölgesinin merkezini içine almaktadır. Bölgeye bağlı 19 
adet köy vardır.  Nüfusu 2004 yılında 78.130 olarak tahmin edilmekte ve bu nedenle 2010 
yılında bu sayı 91.565 olması tahmin edilebilir.  Geneli Kürt olan şehir nüfusu %95 oranındadır.

Sarin İlçesi: Ayn el-Arab’ın güneyinde bulunmakta olup, bölgeye bağlı 111 adet köy vardır. Yerel 
kaynakların verdiği bilgiyi dayanarak, 2004 yılında nüfusu 70.522 kişi olarak takdir edilmekte 
ve 2010 yılı nüfus artışı 82.649 olarak takdir edilebir. Kürt nüfusu oranı ise, % 27’dir.

Böylece, Ayn el-Arab bölgesinde 2010 yılındada Kürt nüfusun oranı %59 ile 133.489 kişi 
olabileceği tahmin edilebilir.

� Fırat’ın Doğusu Nüfus Bilgisi
Merkezi İstatistik Bürosu veri tahminlerine göre Fırat’ın doğusunun nüfusu:

2004 nüfus sayımına göre, Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yürütülen son saha nüfus sayımı 
yapılan Suriye’de nüfusun 17.920.844 kişi olduğu tahmin edilmektedir.

O zamanki veriler Hasake İli’nin nüfusu 1.275.118, Deyrizor 1.004.747, Rakka 793.514 ve 
Halep iline bağlı Ayn el-Arab kentinde ise, 192.000 kişi142 olduğu tahmin edilmiştir.

Nüfus İdaresi143 kayıt tutanaklarına göre, 2010 yılında Suriye nüfusunun yaklaşık 23.695.000 
olduğu tahmin edilirken, Hasake vilayetinin nüfusunun 1.540.000, Deyrizor’un 1.623.000 ve 
Rakka kentinin ise, 966.000 olduğu tahmin edilmiştir.

142.   Vilayet bazlı 2004 Yılı Nüfus ve Mesken Sayımı Sonuçları, Merkezi İstatistik Bürosu https://cutt.ly/xtU3wb9
143.  Suriye Merkez İstatistik Bürosu 01.01.2010 https://cutt.ly/GtU3eQr
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Uzman olmayan birisi için mevcut nüfusu sayma veya tahmin etme ile Nüfus İşleri kayıtlarına 
göre, nüfusu tahmin etme arasındaki farkı açıklanmakta fayda vardır. O halde, birincisi (mevcut 
nüfus) belirli bir tarihte zaten Suriye topraklarında bulunanları içerdiğinden, ister Suriye vatan-
daşlığına sahip olsun, ister başka bir vatandaşlığa sahip olsun veyahut da herhangi bir vatan-
daşlığa sahip olmayanları içerdiğini; İkincisi (Nüfus İdaresi kayıtlarına göre) Suriye içinde veya 
dışında ikamet ediyor olsalar da sadece Suriye vatandaşlığına sahip olanların sayısını içerir.

Merkez İstatistik Bürosu144 tahminlerine göre, 2010 yılında Suriye nüfusun 20.866.000 olduğu 
tahmin edilirken, Hasake vilayetinin nüfusunun 1.747.000, Deyrizor’un 1.202.000 ve Rakka 
kentinin ise, 921.000 olduğu tahmin edilmiştir.

Halep145 kenti için yıllık nüfus oranının hesaplanmasıyla; Ayn el-Arab bölgesindeki nüfus sayısını 
2010 yılında 225 bin olarak tahmin etmek mümkündür. Fiili nüfusun güvenilir istatistiksel bir 
tahmini olmadığından, bu bölgedeki gerçek nüfusu tahmin etmek için kullanacağımız esas 
rakamdır. 

Deyrizor kentinin neredeyse yarısı Fırat Nehri’nin kuzeyinde yer aldığından, El-Busayra, El-
Kasra, Khaşam, Sour, Hecin, Sousse, Diybaan alanlarını kapsamaktadır. 2004 nüfus sayımına 
göre bu alanların toplam nüfusu 378.667146 olarak verilmiştir. Bu şekilde, 2010 yılında 458.506147 
olan nüfusun, yani Deyrizor’un toplam nüfusunun %45’i kadar bir orana sahiptir.

Rakka Valiliği’ne bağlı, Rakka ili ve Tel Abyad bölgesi Fırat Nehri’nin kuzeyindeki konumda, Tabka 
bölgesi nehrin güney kısmında bulunmasına rağmen, DSG güçlerinin kontrolü altındayken, 
Ma’den148 ve Sabkha149 ilçeleri Fırat Nehri’nin güneyinde rejim güçlerinin kontrolü altındadır. 
2010 yılı Merkez İstatistik Bürosu’nun tahminlerine göre, Fırat’ın doğusunda DSG güçlerinin 
kontrolü altında yer alan Rakka vilayetinin nüfusunun 125.823 olduğu ve il merkezinin 
nüfusunun %89,37’sini teşkil etmektedir.

Hasake vilayetinin tamamı Fırat’ın doğusunda yer aldığından, Fırat’ın doğusunun toplam nüfu-
su, Ayn el-Arab ve Hasake kentine ek olarak nehrin kuzeyinde bulunan Rakka ve Deyrizor’un 
birer kısımlarının nüfusları toplamı, 2.983.631’tür, yani Fırat’ın doğusunun nüfusuna eşit olarak 
hesaplanabilir. Bu veriler, Merkezi İstatistik Bürosu’nun 2010 yılına ait rakam ve tahminlerine 
dayanmaktadır.

144.   Vilayete göre, Suriye’deki Tahmini Nüfus Sayımı, 31.12.2010 –Merkezi İstatistik Bürosu https://cutt.ly/jtU3trz
145.   Merkezi İstatistik Bürosu, Halep Vilayeti›ndeki nüfus artış hızının binde 26,8 olduğunu tahmin etmiştir. https://cutt.ly/ctU3yi2
146.   2004 nüfus sayımına göre.
147.   Merkezi İstatistik Bürosu›na göre Deyrizor Vilayeti yıllık nüfus artış hızı binde 32,4›tür.
148.   Merkezi İstatistik Bürosuna göre, 2004 yılında Maden kasabası nüfusunun 42.652 olduğu tahmin edildi.
149.   Merkezi İstatistik Bürosu›na göre, El Sabkha kasabası nüfusunun 2004 yılında 48.106 olduğu tahmin edilmektedir.
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2010 Yılı: Fırat’ın Doğusunun Fiili Nüfusu
Cemal Karsali ve Talal El-Casim150 tarafından birçok nüfus ve ekonomik göstergelere dayalı ola-
rak hazırlanan bir araştırma, 2010 yılında ülke içinde mevcut fiili olarak ikamet eden Suriye 
nüfusunun sayısı 20.590.000 sınırında olduğunu göstermektedir. Hasake Vilayeti’nde fiili ola-
rak bulunan nüfus yaklaşık 820.000151, Deyrizor’da 820.000 ve Rakka’da ise 615.000152 olduğu 
tahmin ediliyor. Arapların iş amaçlı Arap Körfezi (veya Basra Körfezi), Lübnan ve Libya’ya, Kürt-
ler ise Almanya ve İsveç’e göç ederken, Hristiyan olanlar çoğunlukla Amerika, İsveç, Kanada ve 
Avustralya’ya göç etmeleri nedeniyle iç ve dış göçler yaşanmaktadır.

Önceki belirtilen oran ve rakamlara dayanarak, 2010 yılında Fırat’ın doğusundaki fiili ve reel 
ikamet edenlerin nüfus sayısı 1.970.595153 olduğu söylenebilir. Savaş ve göç koşullarından ba-
ğımsız olarak önceki rakamlara ve yıllık nüfus artış oranlarına göre; 2019 yılında Fırat’ın doğu-
sunun varsayılan nüfusunun 2.613.571 kişi olduğu söylenebilir. Bunlardan yaklaşık nüfusun 
696.720’si Rakka ilinde, 285.466’sı Ayn el-Arab bölgesinde ve 1.020.476 Hasake ilinde ikamet 
etmektedir.

Kürdistan Bölgesindeki Suriyeli Göçmenler:
En son Birleşmiş Milletler istatistikleri, Irak’taki Suriyeli mülteci sayısının 2019 yılı154 sonu itiba-
riyle 245.810 olduğunu, çoğunlukla Erbil, Dohuk ve Süleymaniye’de ikamet ettiğini göstermek-
tedir. En az %75’ine eşdeğer 184.000 mültecinin, Demokrat Birlik Partisi’nin 2014 Ocak ayında 
Özerk İdaresinin açıklanmasından bu yana kapatılan Türk sınırlarına kıyasla, ortak ulusal bağ-
ları ve ulaşım kolaylığı sayesinde Fırat’ın doğusundaki Hasake Vilayeti ile Ayn el-Arab bölgesin-
deki yerlerinden edilen Kürtlerin olduğuna inanıyoruz.

Fırat’ın Doğusu Yerleşik Halk Nüfusu:
Halen Deyrizor Vilayeti’nde Fırat Nehri’nin kuzeyinde mevcut olan nüfusun yerel kaynaklara 
göre yaklaşık 400.000 olduğu tahmin edilmektedir. Yerel kaynaklara göre, bölge nüfus tahmin-
leri yaptık ve yukarıdaki varsayılan nüfusun %65’ini oluşturduğunu bulduk. Geriye kalan dağı-
lım oranı ise iç-dış göçler, savaştan kaynaklanan kayıp vakaları, DEAŞ örgütü, El-Hawl Kampı ve 
diğerlerinde DSG güçleri tarafından tutuklu olanlara ek olarak diye ayrılmıştır.

Rakka Vilayeti’inde, şu anda Fırat’ın doğusunda mevcut nüfusunun yaklaşık 557.376 olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu da varsayılan nüfusun takribi %80 oranını teşkil etmektedir. Nüfusun 
% 20’si DEAŞ Örgütü nedeniyle yerlerinden edilmiş ve göç etmişken, hala PYD’ye bağlı YPG’nin 

150.  Suriye Savaş ve Barış Sancısı Arasında - Cemal Karsali ve Talal Casim/ S. 51.
151.   Fırat›ın doğusunun nüfus oranı % 45,85’tir.
152.   Fırat›ın doğusunun nüfus oranı % 89,37’tir.
153.  Aslında Ayn el-Arab›da yaşayanların sayısıyla ilgili hiçbir tahmin olmadığından, 2010 yılında Ayn el-Arab nüfusunun tamamını 
hesapladık.
154.   https://cutt.ly/XtU3seN
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El-Hawl Kampında ve başka yerlerde binlerce tutuklu kişi vardır. 

Hasake Vilayeti’ne gelince, tahminler şehir ve bölgelerde, buralarda bulunan nüfus etkenleri-
ne göre değişmektedir. Kamışlı, Amouda, Derbasiye ve Malikiye’de Kürtlerden oluşan nüfusun 
%33’ünün göç ettiği tahmin edilmektedir. Bu büyük bir oranı teşkil etmekte, çünkü onlarca köy 
sakini evlerini terk ettiğinden genç nüfus oranı önemli ölçüde azalmıştır.155 Böylece, Hasake 
Vilayeti’nde Kürt göçmenlerin sayısı 118.902 kişi olduğu tahmin edilebilirken, halen vilayet sı-
nırları içinde bulunan nüfus sayısı 238.162 olup, varsayılan toplam Kürtlerin %67’sini oluştur-
maktadır.

Arap unsur göçüne gelince, rejim nedeniyle Hasake kentinin Guvayran Mahallesi; Rasulayn 
bölgesi, Kamışlı’nın güneyi ile doğusundaki kırsal alan, özellikle Tell Hamis ve Yermouk (Cez’a) 
ilçelerinde onlarca köy yakıp yıkan ve binlerce nüfusun göç etmesine neden olan DEAŞ Örgütü 
ve YPG birliklerinin etkisiyle sadece üç bölgede belirgin olarak görülüyordu. Bazıları daha son-
ra yerleşim yerlerine geri döndü. Diğerleri Türkiye ve Avrupa ülkelerine sığındı. Genel olarak 
göçmen nüfus sayısının 66.341 olduğu tahmin edilmekte olup, bunun % 10’unu Arap ve diğer 
milletler oluşmaktadır.

Böylece, Hasake Vilayeti’nin göç eden nüfus sayısı 185.243 olarak tahmin etmek mümkündür. 
2019 yılında vilayette varsayılan toplam nüfus sayısının % 18,2’sini oluştururken, mevcut 
nüfusun 835.233 olduğu tahmin edilmekte ve %81,8’ini oluşturmaktadır. 

Ayn el-Arab kentine gelince, nüfusunun çoğu 2014 yılında DEAŞ tarafından kente yapılan 
saldırıda yerlerinden edildi. Yerel kaynakların bilgilerine göre yarısı geri döndü. DEAŞ’ın sınır 
dışı edilmesinden sonra YPG’li birlikler, Arap nüfus unsurundan olan kendilerine bağlı El-Şuyuh 
Tahtani ilçe merkezi nüfusunun tamamını da yerinden etti. Göç eden ve yerinden edilen nüfusun 
sayısı 99.913 olduğu ve tüm bölgenin %35’inin 58.948’ini Kürtlerin oluşturduğu tahmin 
edilmektedir. Bu,% 59 olan nüfusun bilinen yüzdesini temel alarak, yukarıdaki varsayılan 
bölgenin toplam nüfusu 185.552 olup, bölgede toplam kürt nüfusu 109.475 olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Hasake Vilayeti ve Ayn el-Arab’dan yerinden edilmiş göçmen tahmini toplam Kürt nüfus sayısı 
177.850’dir, şu anda Kürdistan Bölgesi’ndeki tahmini nüfus sayısının biraz altındadır. Kürdistan 
Bölgesindeki156 Suriyeli mülteci sayısının daha önce 300 bine ulaştığını, ancak Avrupa ülkeleri-
ne sürekli göç nedeniyle azaldığını ve Suriye’ye geri dönüş vakasının olmadığını bilmek gerekir.

Böylece, Fırat’ın doğusunun şu anda 1.978.161olan nüfusun Kürtler 358.784’ünü toplam nü-
fusun % 18.13’ünü oluşturduğu tahmin edilebilir. Bu rakam, 28 Mart 2017’de koalisyon güçleri 

155.   Köydeki yaşlı bir adam, «Artık ölülerin mezarlarını kazacak kadar genç adam bulamıyoruz, sadece yaşlılar kalıyor.» söyledi.
156.  BM istatistiklerine göre, daha önce Kürdistan bölgesindeki Suriyeli mülteci sayısının % 75›ini yani 184.000›i tahmin etmiştik.
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komutanı General Stephen Townsend’in: ‘’Kürtler, kuzey Suriye nüfusunun sadece %10’unu’’157 
diye beyan ettiğinden çok daha yüksek bir orandır. Bu, Amerikalıların Fırat’ın doğusunda, 
kamplarda tutulanlar da dâhil olmak üzere, doğru bir istatistiğe sahip olduklarını ve orada 
yaşayan yerleşik nüfusla ilişkilerini geliştirdikleri anlamına gelir. Burada, özellikle Deyrizor›-
da veya kamplarda ikamet edenlerin sayılarını belirleyemediğimizden, vilayete sığınan diğer 
vilayetlerin çocuk sayısını sayamadığımızı belirtmek gerekir. Ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden 
2004’ten 2010’a kadar göç eden vatandaş nüfus sayımını, aslında 2010 yılında var olan nüfus 
sayısının tahmin edilmemesinden ötürü da saymadık.

� Nüfusa Yönelik PYD’nin Politikaları: Göç Uygulaması / Nüfusun Kendi 
Bölgelerine Dönmelerini Engelleme� 
� Tehcir Uygulaması:� 
Hasake Vilayeti’nde askeri gücünün zeminde ortaya çıktığından beri, PYD etkin çalışanları 
yakalamaya ve yerinden etmeye başladı. Bunların arasında ilk mağdur olanlar Kürtlerdi. 
PYD’nin zulmü bu insanları yurtdışına kaçmaya zorladı ve Parti tarafından 26 Haziran 2013’te 
işlenen Amouda Katliamı onlarca genci Türk topraklarına kaçmaya zorladı.

Parti güçleri 2014 yılı başında Rasulayn üzerindeki kontrolünü genişlettikten sonra yerinden 
etme göçe zorlama operasyonları çoğaldı.  Bölgenin demografik yapısında herhangi bir esas 
unsur olmamasına rağmen, şehir ve kırsal kesimde yüzlerce aile terörü desteklediklerini iddia 
ederek, Arap milletine mensup insanlara odaklandılar. Bu operasyonlar, Arap, Kürt, Hıristiyan 
ve Türkmen milletlerin tüm unsurlarını kapsadı. Bazıları Suriye İnsan Hakları Ağı158 tarafından 
belgelendi.

Bu zorlama operasyonları, 2014 yılı Ağustos ve Eylül aylarında, parti güçleri Ayn el-Arab’ın doğu 
köyleri (Benderhan, El-Hurriye, El-Huroub, Kartal Tahtani, B’ir Habeş, Derb Hassan159) ini Ayn 
el-Arab ve Tell Abyad bölgelerinde Arap halkını göçe zorlayarak tekrarlandı. Yerinden edilerek 
göçe zorlanan halk DEAŞ’ın kontrolünde olan Tell Abyad ve Rakka köylerine yöneldi.

Bununla birlikte, parti güçleri, Kamışlı’nın güneydoğusundaki Tell Hamis kırsalında ve Rasulayn 
bölgesinin batı kırsalındaki ve Hasake şehrinin 20 km batısındaki Tell Tamr kırsalında tamamen 
veya kısmen onlarca köyü yaktı yıktı. Bunlar Suriye Uluslararası İnsan Hakları160 ve Uluslarara-

157.   https://cutt.ly/ftU3fIL
158.  Suriye İnsan Hakları Ağı Raporu, “Kürt Demokrat Birliği Partisi ve özyönetim güçlerinin en belirgin ihlalleri” 18 Ocak 2016.
159.  Eylemciler: Ayn el-Arab›daki Kürtler, söylenti ve taciz suçlamalarından dolayı göç etti ve terk edilmiş ve görmezden gelinen Arap 
köyleri var, El-Quds el-Arabi, 29 Eylül 2014. https://cutt.ly/QtU3h5j
160.   Kürt Demokrat Birliği›nin en belirgin ihlalleri – Geçmiş Kaynak
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sıAf Örgütü161 tarafından belgelendi. Ayn el-Arab kırsalının Şeyh Tahtani ilçesinde bulunan köy-
lerin yakılması geçen yaz ayına kadar devam etti. Tell Tamr kasabasından Asuriler de, YPG’liler 
tarafından DEAŞ’ın köylerine162 girişini kolaylaştırmakla suçlandılar, bu da onların ülke dışına 
çıkmalarına ve daha sonra yerlerinden edilmelerine yol açtı.

Bir Amerikan araştırma raporu163, parti güçlerinin köyleri yakıp yıkmadan önce silah tehdidi 
zoruyla Arap nüfusunu evlerinden sürdüğünü belgeledi. ABD’nin 2015 yılında Suriye’de DE-
AŞ’a karşı ortak başlattığı operasyonlardan sonra, Amerikan havacılığı Birmahli Köyü sakinle-
rini Arapların gözünde korkutmak ve onları yerlerini terk etmeye zorlamak için tehdit olarak 
kullanıldığı göçe zorlama veya tehcir etme sıklığı çok arttı.164 Raporda, Suriye’de YPG’den ayrıl-
madan önce savaşan eski bir PKK kadrosundan “Mohar” ın ifadesi yer aldı. Gazeteye, Ağustos 
ve Eylül 2014 aylarında Suriye’nin en kuzeydoğusunda yer alan iki köy olan Akraşa ve Sefana’ya 
olan saldırıları kendisi yönettiğini itiraf etti. Kürt Birimleri, DAEŞ’in oralardan atılmasının ar-
dından bölgedeki 13 köyü yakıp yıktılar ve bu süreçteki ilk adımlar, halkın evlerini terk etmeye 
zorlamaktı.

Mohar, adamlarının köydeki evlere nasıl benzin döktüğünü ve onları nasıl yaktığını anlatıyor. 
Bu da kurtulamadığı korkunç sahnelere ve Kürt birimlerinden ayrılma nedenlerinden birine yol 
açtı. Raporda, onlarca Türkmen ailesinin Hammam Kürt birlikleri tarafından Türkmen kasaba-
sından nasıl çıkarıldığı, Rakka kentine veya Türkiye sınırına kadar gece kilometrelerce yol kat 
ettiği de belirtilmektedir.

İngiliz Times Gazetesi165 2015 yılında, ‘’Iraklı Kürt etnik temizliği nedeniyle Suriye’nin kuzeyin-
deki bölgelerinden 10 bin Arap’ın sınır dışı edilmesi’’ başlıklı bir araştırma yazısında, Silahlı Kürt 
Milis birliklerinin Sünni Arapların köyleri yakıldıktan sonra, ev ve yurtlarından zorla tehcir edil-
melerini onlara karşı etnik bir temizlik girişimi gibi olarak göründüğünü bildirdi. Bu, bölgede 
faaliyet gösteren insan hakları dernekleri tarafından gazete doğrulandı.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Ocak 2016’da yayınlanan raporunda, 2014 yılında Kürt Özerk İdaresi-
nin kuruluşunun ilk anlarından itibaren başlayan ve 2015 ve 2016’da devam eden birçok siste-
matik yerinden tehcir süreçlerini belgeledi. Ağ, sadece 2015 yılında Hasake kırsalında onlarca 
köyün tamamen yakılıp yıkılmasını, yine onlarcasının yakılmasını ve kısmen imha edilmesini, 
evlerin buldozerlerle yıkılıp yerle bir edilerek içeriğinin çalınmasını belgeledi. Aynı zamanda 

161.   “Suriye›nin kuzeyinde zorla yer değiştirme ve ev yıkımları.. Gidecek başka yerimiz yoktu.” Uluslararası Af Örgütü Raporu, Ekim 2015.
162.   “Hasake›deki Asuri ailelerinden dönen biri: Kürtler (DEAŞ) örgütün köylerimize girmesini kolaylaştırdı.” Lübnan Kuvvetleri web 
sitesi, 3 Kasım2015, https://cutt.ly/CtU8mAY
163.   “ROY GUTMAN: Suriye Kürt grupları savaş suçları işledi mi?” El-Suriyel Cedide, 13 Şubat 2017.
164.   “B’ir Mahalli Köyü Katliamında Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Katılımına İlişkin Ek Kanıt Kanıtı,” Suriye İnsan Hakları Ağı, 17 
Mayıs2015. https://cutt.ly/rtU8TcQ
165 .  “Times: Kürtler etnik temizlik sürecinde 10 bin Arap›ı yerlerinden etti” Arabi 21, 1 Haziran 2015.
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halkı kovulmuş ve yerinden tehcir edilmiş Hasake ili kırsalında bulunan 55 köyün isimlerini de 
belgeledi.166 

Belgelenen ihlaller, Rasulayn’daki Aliya ilçesinin güneyinden Tell Tamr ilçe köylerine ve Hasa-
ke’nin batısında Abdulaziz Dağı çevresine kadar 60 km uzunluğunda ve 35 km genişliğinde 
büyük tarım arazilerinden ibaret buğday ve arpa tarım ürünlerinin yakılma ve yağmalanmasını 
içermektedir. Bölge sakinleri yerinden edilmiş ve parti güçleri silahlı unsurları eşliğinde tarlaları 
hasat etmişti.

Uluslararası Af Örgütü,  Ekim 2015’te167 yayınlanan raporunda, Haziran 2015’te Rakka Vilaye-
ti’ne bağlı Selouk ilçesi Tell Abyad kırsalında pekçok köyün yıkımlarını belgeledi. Sekiz köyün 
sakinlerinin YPG tarafından yerinden edilmesi ve koalisyon kuvvetlerini bombalamak için ko-
ordinatlarını vermekle tehdit ederek, geri dönmelerini engelledi. Öte yandan, YPG birimleri bazı 
köyleri güçlerine katmak veya ayırmak için köyleri seçiyordu.

� Nüfusun Kendi Bölgelerine Dönmelerini Engelleme� 
Birkaç yıl boyunca, Özerk Yönetim ve YPG -daha sonra DSG, YPG tarafından yönetildi ve kont-
rol edildi- göçmenlerin yurtlarına dönmelerini engelledi ve hala da binlercesinin geri dönüşle-
rine izin verilmemektedir.  Bazıları Suriye’de başka bölgelerde, diğerleri ise göçmen ülkelerde 
yaşamakta veya Avrupa’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Birçok insan hakları örgütü, partinin 
nüfusun ev-yurtlarına dönmesini engelleyen güçlerini belgelemiştir. YPG, Süryani-Asurileri168 
de kasabalarına dönmelerini engelledi, toprak ve mülklerini satmaya zorladı.169

Parti güçleri, ayıca Tell Hamis’teki Arapların evlerine geri dönmelerini engellemeye devam 
ederken, ‘’Barış Pınarı’’ Operasyonu’nun başlamasına kadar, YPG birlikleri Rasulayn ve Tell 
Abyad’daki Arapların geri dönmesini engelliyordu.

DSG güçleri halen Hasake’nin 25 km doğusunda bulunan El-Hawl Kampı’na Deyrizor halkından 
60 binden fazla kişi zorla kapatmıştır. DEAŞ Örgütü’ne sempati göstermeleri bahanesiyle, 
Deyrizor’un kuzey kırsalındaki evlerine dönmelerini engellemektedir. Zaman zaman aileleri 
aşiretin önde gelenlerinin kefaletiyle serbest bırakmaktadır. Böyle bir durum en son Ocak 2020 
oldu.

166.   Kürt Demokratik Birliği Partisi ve Kürt Özerk Yönetim güçlerinin en belirgin ihlalleri, 18 Ocak 2016, Suriye İnsan Hakları Ağı. https://
cutt.ly/EtU8Iov
167.   Gidecek başka bir yerimiz yoktu - Uluslararası Af Örgütü, Ekim 2015 https://cutt.ly/3tU8Ss4
168.   “Asuri Medya Ağı: Madaya›nın Çocuk ve Kadınlarını Kurtarmak İçin Acil Eylem!” – Ayn Kawa web sit. 9 Ocak 2016.
169.   “Hasake bir Asuriler vatanıdır... PYD Hafız Esed’in projesini tamamlıyor” Orient web sitesi, 16 Kasım 2016.
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DSG güçleri, toplama kamplarına benzer kampların olduğu Kana, El-Sed, El-Mabrouka 
ve El-Hawl’da on binlerce Suriyeliyi alıkoymuş durumdadır. Birleşmiş Milletler’e170 bağlı 
Suriye Soruşturma Komisyonu, Mayıs 2019 raporunda buna değinerek bir güvenlik tehdidi 
oluşturmayanların serbest bırakılmasını talep etti. Ancak, Demokratik Birlik Partisi tarafından 
kontrol edilen DSG güçleri hala onları tutuklu bulundurmaktadır.

=

170. BM Suriye Soruşturma Komisyonu: Hukukun üstünlüğünün ve temel hakların gündeme getirilmesi siyasi yarar nedeniyle 
zayıflatılmamalı v eya g üvenlik a çısından f eda e dilmemelidir, 9  M ayıs 2 019. https://cutt.ly/BtU8K0U
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BEŞİNCİ BÖLÜM:
ASKERİ DURUM

� Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Olarak Bilinen Unsurlar:
Demokratik Suriye Güçleri (DSG), 11 Eylül 2015 tarihinde kurulmuş ve o zaman aşağıdaki 
grupları içine kapsamıştı:
• Halkı Koruma Birlikleri(YPG): Demokratik Birlik Partisi (PYD) ‘ne bağlı YPG, 19

Temmuz 2012’de parti kadroları tarafından onlarca olduğu tahmin edilen, PKK yan-
lısı ayrı bir gençlik grupları tarafından kuruldu. Başlangıçta “Kürt Halkını Koruma
Komiteleri” olarak adlandırıldı.

Bu nedenle, parti oluşum çekirdeğinin 12 Mart 2004171 ayaklanma olaylarına kadar gittiği 
söylense de, partiye bağlı yerel silahlı grupların ne gizli ne de açık bir şekilde varlığı devrimden 
önce görülmediği için bu iddia tamamen yanlış olduğundan, bu tarihten önce parti oluşumu 
hakkında herhangi birşey konuşmak temelsizdir. Üstelik parti o aralar bu iddianın örtüşmediği 
fikri, örgütsel ve ekonomik bir krizden geçerken, aynı zamanda rejim organları tarafından üst 
düzey istihbarat korsanıydı. Daha ziyade o sırada gerçekleşen olaylarda hiçbir rolü yoktu. 
O sıralar –YPG’ye bağlı Kadın Koruma Birlikleri YPJ ile birlikte – sayıları, Kandil’den gelen 
kadrolar, yabancılar ve kadın unsurlar da dâhil olmak üzere 34- bin kişi arasındaydı.

• El-Sanadid Ordusu: Yaklaşık olarak 300 savaşçıya sahip, Irak sınırının El-Yağrabiye
kırsalında dağılmış Hamidi Deham El-Hadi (Şemr Aşireti reisi) ‘ye aittir.

• Ceyşü’l-Thouwar (Devrim Ordusu): 3 Mayıs 2015’te Afrin bölgesinde, «Suriye
Devrimci Cephesi” dağılmadan önce ona ait unsurlardan kuruldu. Kurulduğu esna-
da sayıları 250’yi aşmadı.

• Rakka Devrimci Tugayı: “Ebu İsa” lakaplı Ahmed Alluş Osman tarafından yönetildi
ve DEAŞ’ın kontrolünü aldıktan sonra Rakka’nın kuzey kırsalında konuşlandırıldı ve
üye unsur sayısı 200 savaşçıyı aşmadı. YPG, Ebu İsa’nın Rakka Devrimci Cephesi adı
altında Rakka aşiretlerinden büyük bir silahlı kuvvet kurmasından sonra bu tugayı
2015 yılının sonunda dağıttı ve tugay komutanı o zamandan beri ortaya çıkmadı.
Kamışlı şehrinde ev hapsinde tutsak olduğu söyleniyor.

• Diğer gruplar olarak ise, sayıları 200 savaşçı tahmin edilen Süryani Askeri Konseyi
ve toplam sayıları 150 savaşçıyı aşmayan diğer küçük Arap gruplar vardı. En önemli-

171.  12 Mart›ta Kamışlı kentinde, Deyrizor›dan Fadwa Takımı ile Kamışlı›dan Cihat Takımı arasındaki futbol maçını izlemek için toplanan
kalabalık arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, ölen ve yararlananların olduğu ayaklanmalar meydana geldi.
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leri, “Ebu Muhammed Kafr Zita”172 lakaplı Abdülkerim el-Ubeyd liderliğindeki “Kur-
tuluş Tugayı” dır. Yaklaşık sayıları 60 kişiydi ve varlığı Ağustos 2016’da YPG tarafın-
dan sonlandırıldı. Ve 20 kişilik unsurdan oluşan Ferhan el-Askar Ebu Vail grubu ile 52 
kişilik bir savaşçıya sahip olan El-Cezire Tugayları Topluluğu vardı. YPG birlikleri şu 
anda ağırlıklı olarak Hasake ve Ayn el-Arab vilayetlerinde konuşlandırılırken, askeri 
konseyler Deyrizor, Rakka ve Menbiç’de konuşlandırılmaktadır. Hepsi, tüm birimle-
rini YPG’nin kontrol ettiği DSG güçleri çatısı altında faaliyet göstermektedir.

� Demokratik Suriye Güçleri (DSG)’nin Şu Andaki Tahmini Sayısı:
YPG ile Suriye Demokratik Güçleri (DSG) sayıları için kesin istatistiksel bilgiler yoktur. Sayıları 
hakkında yapılan açıklamalar, aynı kendi birliklerinde ve hatta onları destekleyen koalisyon 
kuvvetlerinde yetkililer tarafından yayınlanan tüm sayıların güvenilirliğini zayıflatacak şekilde 
farklılık göstermektedir.

Washington Enstitüsü173 tarafından 9 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan bir raporda, YPG liderleri, 
birliklerinin yaklaşık olarak 23.650 savaşçı içerdiğini, Kadın Savunma Birlikleri de 19.350 kadın 
savaşçı içerdiğini, bu da YPG’nin sayısının %15’i Arap olan 43 bin savaşçı unsur olduğunu söy-
ledi. Kendi söylediklerine göre; 2012 yılında kurulduğunda sadece 3 bin savaşçı ve 7 yüz kadın 
vardı. Bunun yanında Araplardan oluşan Şemmar Kabilesi’nden 1500 adet El-Sanadid Tugayı 
savaşçıları ile “Sotoro Tugayı” ndan yüzlerce Süryani Hıristiyanları ve yaklaşık 300 yabancıdan 
oluşan askerler yanında savaşıyordu.

15 Kasım 2015 ‘te, yani DSG güçlerinin oluşumundan yaklaşık bir buçuk ay sonra, bir ABD’li 
yetkili Reuters Ajansı’na, ‘’DEAŞ’ın ele geçirdiği toprakları geri kazanmak için savaşan Arap, Kürt 
ve diğer azınlıklardan oluşuyor.’’ diye nitelendirdiği Suriye Arap İttifakı Kuvvetleri üye sayısının 
yaklaşık 5000 savaşçı olarak tahmin etti. Bu, DEAŞ’le savaşan Suriyeli muhalif savaşçılar için 
Washington’ın ikinci mühimmat serisini teslim etti.174 

DSG güçlerinin (1)175 Numaralı Bildirisine göre, Suriye Arap Koalisyon İttifakı, Devrim Ordu-
su, El-Sanadid Güçleri, El-Cezire Tugayları ve Fırat Burkanı Operasyon Odası olmak üzere dört 
taraftan oluşmaktadır. Fırat Burkanı Operasyon Odası, 10 Eylül 2014 tarihinde kurulduğunda, 
YPG ve YPJ Kadın Koruma Birlikleri ve kendilerini Özgür Suriye Ordusu olarak gören Arap grup-
larını içeriyordu.

172..  Suriye Demokratik Demokratik Gücü (DSG)’nün Halkla ilişkiler sorumlusuydu.
173.   Barack Barafi, “Kürtler şu anda ABD›nin Suriye›deki DEAŞ’e karşı en iyi müttefiki.” Washington Enstitüsü, 9 Ekim 2015. https://cutt.
ly/MtU8B0B
174.  “Washington, Suriyeli muhalif savaşçılara yeni bir mühimmat desteği sağlıyor.” Russia Today, 15 Kasım 2015. https://cutt.ly/
DtU81xO
175.   Suriye Demokratik Güçleri tarafından 11 Ekim 2015 Pazar günü yayınlanan 1 Numaralı bildiri.
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31 Aralık 2015 tarihinde, “Devrim Ordusu” nun176 komutanı (ordusuna ait) DSG güçlerinin sa-
yısını elli binden fazla savaşçı olduğunu tahmin etti. Burada, Kürtlerin % 15’ten fazla olmadığı, 
yani 7500 kişi arasında yer almaktadır. Bu durumda asker savaşçılarının sayısı 6200’dır.177

19 Şubat 2016’da, Alaa Şeyh (Devrim Ordusu Siyasi Büro Başkanı) kendisi ayrıldıktan sonra, 
ordunun Kürt Cephesi, Selçuklu Tugayı ve 30. Manga olmak üzere yaklaşık bin savaşçı olduğunu 
web sitesi (Kulluna Şuraka)178 ile yapılan bir röportajda belirtti. Diğer kaynaklar ise, kurulduktan 
sonra Devrim Ordusu sayısının sadece 200 savaşçı olduğu tahmin edildi.179

Nisan 2016’da, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, DSG güçleri sayısını 30.000 olduğunu ve 
% 20’sinin yani 6.000 Arap180 olduğunu tahmin etti. 

Aralık 2016’da ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon sözcüsü Albay John Dorian’ın, DSG 
güçlerinin yaklaşık 45 bin savaşçısının 13 bininin Arap kökenli,181 Kürt sayısının 32 bin olduğu-
nu belirtti. Ancak, sadece beş ay sonra, DSG güçlerinin sayısının 50 bin olduğunu, yarsının Kürt 
ve diğer yarısının Arap ve Hristiyan182 kökenli olduğunu yani Kürt olanların 5’te 1’inden biraz 
fazla olarak teyit ettiğini yineledi. Geri kalan başka kökenli savaşçıların sayısı Pentagon gazete-
cileriyle televizyona kapalı bir oturumda iki katına çıkardı.

Erbil’de yayınlanan bir Kürt gazetesi olan Rodav, Şubat 2017 ‘de sayılarının yaklaşık 30 bin ol-
duğunu, bunların sadece üçte birinin Arap olduklarını ifade ederken, Deyrizor DSG Konseyi’nin 
savaşçı sayısını 1700 adet olduğunun tahmininde bulundu.183 Üç ay sonra ‘’BasNews’’ Ajansı, 

176.   03.05.2015 tarihli, Devrim Ordusu kuruluş bildirisine göre aşağıdaki gruplardan oluşmaktadır:
- Teğmen Abdullah El-Ahmed komutasında Humus Devrimcileri Grubu
- Rezan EbuMahmud komutasında, Kuzeyin Şemsleri Taburu
- Ebu Ali Bered komutasında Özel Görev Tugayı
- Salah Cabo komutasında Kürt Cephesi
- Ebu Arab komutasında 777. Alay
- Ahmed Mahmud komutasında 99. Piyade Takımı
- Abdelaziz Mirza komutasında Sultan Selim Tugayı
Daha sonra 313 Tugayı 31 Temmuz 2015›te ve ardından 15 Ağustos 2015›te Türkmen Selçuklu Tugayı orduya katıldı
177.  «Arabi 21 ile yaptığı röportajda, gruplarla El-Nusra farklılıkları... Rejimle koordinasyon ve Kürtlerin kontrolü hakkında röportaj», 
ARABİ 21 TV, 31 Aralık 2015. https://cutt.ly/5tU87br
178.   Ammar Bakour, “Devrim Ordusu kuruluştan ayaklanmaya kadar… kurucu bir lider tarafından Kulluna Şuraka’ya söylenen gerçekler” 
Kulluna Şuraka web sitesi 19 Şubat 2016›da ve başka bir web sitesinde görüldü: “Devrim Ordusu kuruluştan ayaklanmaya… Kurucu bir 
liderin söylediği gerçekler, 20 Şubat 2016”. https://cutt.ly/ptU4qSj
179.  “Cemal Marouf, Afrin›den ve yeni bir isim altında savaşa geri dönüyor!” Orient web sitesi, 26 Haziran2015. https://cutt.ly/wtU4ysn
180.  “Carter, PYD ile PKK Terör Örgütü arasında bir ilişki olduğunu itiraf ediyor” Anadolu Haber Ajansı, 28 Nisan 2016.
181.  “Suriye Demokratik Güçleri: Gelecekteki Suriye Ulusal Ordusunun Çekirdeği (bölgesel denklemde sentezleme ve sorunlar)” Demokrat 
Birlik Partisi resmi web sitesi, 10 Mart 2017. https://cutt.ly/ItU4plw
182.  “ABD askeri sözcüsü, ülkesinin bir terör örgütüne desteğini kabul ettikten sonra başını derde sokuyor”, Türk Daily Sabah, 4 Mayıs 
2017. https://cutt.ly/gtU4sD6
183.   “ABD Savunma Bakanı: Rakka Operasyonlarında YPG Birliklerinin Rolü Hakkında Amerika›nın Tutumu Değişti” (Rudaw) web sitesi, 
22 Temmuz 2017. https://cutt.ly/CtU4gKY
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Kürt birliklerinin, Rakka Savaşı184 için 15 bin savaşçı temin edemediğini, rejim ile DSG güçleri 
arasında El-Ukayraşi Anlaşması185 (Rakka’nın güneyi) 20 Haziran 2017’de imzalandığını belirtti. 
Turki El-Buhmed” önderliğindeki aşiret güçleri tarafından temsil edilen rejim güçlerinin Rak-
ka’nın güney ve doğu kırsalına nüfuz etmesine izin verme hükmü, DEAŞ ile mücadelede iki taraf 
arasında işbirliğinin olduğunu gösterdi.

Temmuz 2017’de, DSG medya ofisi PYD’nin internet sitesinde, DSG güçlerindeki Arap kökenli 
savaşçı sayısının, genel olarak kuvvet sayısına bakılmasızın 25 bin olduğunu bildirdi.186 YPG’li 
bir medya kaynağı, Ekim 2017’de yayınlanan Umran Araştırma Merkezi187 tarafından yapılan 
bir çalışmada, onbeş bin kadın savaşçı da dâhil olmak üzere elli bin savaşçının birimlerinin 
sayısını tahmin ederken, o sırada DSG güçlerinin sayısı, daha fazla değilse, bu sayının iki katı 
olduğu anlamına gelir.

Nisan 2018’de, DSG güçleri Komutanı Mazlum Abdi, kuvvetlerinin sayısının 60 bin olduğunu, 
bunlardan 30 bini Türkiye ve Irak’la sınır muhafız savaşçıları ve birliklerinin yarısının Araplardan 
oluştuğunu idda ederken, Deyrizor Askeri Konseyi savaşçı unsur sayısı ise 10 bin savaşçıya 
ulaştı.188

PYD’nin internet sayfası tarafından 28 Ağustos 2018’de yayınlanan bir çalışmada, sayısının 130 
bin savaşçı olduğunu, yani sadece dört ay boyunca 70 bin savaşçının arttığını söyledi. Ve sayısal 
artış neticesi, güçlerin halk tarafından oluşturuldukları şehir veya bölgenin sembolünü temsil 
eden bir bayrak altında savaştıkları her bölge veya şehrin askeri konseylerin bağımlılığına 
bağladı.189

Brett McGurk ise, Nisan 2019’da Foreign Affairs’de yayınlanan bir makalede, DSG güçlerinin 
sayısını 60.000 savaşçı olarak belirtti.190

Suriye Demokratik Konseyi İcra Kurulu Başkanı İlham Ahmed, Kasım 2019’da Şarku›l Avsat Ga-
zetesi’ne verdiği röportajda, DSG güçlerinin sayısı 70 bin adettir ve polis birimlerini de eklersek, 

184.   “Suriyeli bir akademisyen, Rakka Savaşıyla ilgili bir Rus-Amerikan anlayışından bahsediyor” Basnews, 25 Mayıs 2017. https://cutt.
ly/otU4jMe
185.   “El Ukayraşi Anlaşması”: DSG güçleri Rakka›nın güney kırsalını rejime teslim etti, El-Moden, 22 Temmuz 2017. https://cutt.ly/
PtU4zmH
186.   “YPG ve DSG›nin terör örgütleri listesine dâhil edilmesini gerektiren koalisyon raporuna yanıt olarak”; PYD web sit. 30 Temmuz 2017. 
https://cutt.ly/CtU4x3s
187.   “Özerk bölgelerdeki Askeri ve Güvenlik Yapılar”; Umran Araştırma Merkezi, Ekim 2017. https://cutt.ly/qtU4btL
188.   “Mazlum Abdi (Şark’ul-Awsat), ABD›nin Fırat›ın Doğusundan çekilmesi konusunu Trump’ın elçisi ile tartıştığını söyledi… DEAŞ’ın 
hala mevcut olduğunu doğruladı” - Şark’ul-Awsat, 26 Nisan 2018. https://cutt.ly/CtU4QrS
189.   “Suriye Demokratik Güçleri - Kökleri, Yapısı ve Hedefleri” Demokrat Birliği Partisi resmi web sitesi, 28 Ağustos 2018. https://cutt.ly/
stU4R4w
190.  “Brett McGurk: ABD›nin çekilmesinden sonra.. Washington müttefiklerini nasıl korumalı ve hedeflerine nasıl ulaşmalı?- Kürt 
Araştırma Merkezi›nin Tercümesi, 17 Nisan 2019. https://cutt.ly/BtU4YCF
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bu sayı 100 bine ulaşır. Bu savaşçı unsurların %70’i Arap kökenlidir.191

DSG Komutanı Mazlum Kobani, 13 Ekim 2019’da192 Foreign Policy Gazetesi tarafından yayın-
lanan bir makalede, DSG güçlerinin sayısının 70 bin olduğunu söyledi. Daha sonra, yaklaşık bir 
ay sonra, 17 Aralık 2019’da Şarku›l Avsat ile yapılan bir röportajda, DSG güçleri sayısı 80 bin 
savaşçı ve İç Emniyet Güçleri’nin sayısının 30 bin olduğunu söyledi.193

� Demokratik Suriye Güçleri (DSG)’nin Sayıları İle İlgili Tahminimiz
Tarihsel olarak, PKK’nın politik, ekonomik ve medya ile ilgili diğer hedeflerine ulaşmak için,  
gücünü ve destekçi sayısını, hatta işledikleri cinayetlerdeki ölü sayısını gerçeğinin iki katına 
şişirmeye başvurduğu bilinmektedir. Partinin “Alikari” dediği haraç zorunluluğu uygulayarak, 
birçok bahane ve mazeretle yardım ve bağış toplayarak, Kürt halkı arasında yüksek bir şöhret 
sağlamayı, diğer rakiplerin karşısında siyasi temsilcileri konumunda tutmayı ve onlara şantaj 
yapmasını haklı çıkarmayı amaçlamaktadır.

Benzer şekilde, DSG güçleri için parti, uluslararası koalisyonun desteğini korumak ve ondan 
daha fazla miktarda maddi yardım almak için maaş yükü, yaralanma-sakatlanma yardımları ve 
maktul tazminatları adı altında, sayılarını gerçeğinden iki kat daha fazla şişirmeye başvurdu.

DSG güçlerinin gerçek sayı tahminlerine ulaşmak için, isimlerini gizli tuttuğumuz, umuma 
açık internet sayfalarında sayılarını tahmin eden bazı kaynaklara başvurduk. Ancak Kamışlı ve 
Hasake şehirlerindeki sayılarını elde edemedik, bu yüzden aşağıdaki gibi tahmin ettik:

� Demokratik Suriye Güçleri’nin Hasake Bölgesindeki Sayıları:� 
Hasake Vilayeti’nde üç tane grup vardır: PYD’ye bağlı YPG birlikleri, Şemmar Aşireti liderinin 
El-Sanadid Güçleri ve Süryani Birlik Partisi’nin Süryani Askeri Konseyi güçleridir.194

� Halkı Koruma Birlikleri (YPG):� 
PKK kadroları, Suriyeli, Türk ve Iraklı savaşçılarının yanı sıra, Kürdistan Özgür Yaşam Parti-
si (PJAK) ‘ne ait İran savaşçılarını içeren YPG’nin dayanak noktasını oluşturduğunu, Şubat 
2017›de195 İdrak Merkezi tarafından yayınlanan sayılar ölüm raporlarına dayanarak yapılan bir 
Amerikan araştırmasını doğruladı.

191.  “İlham Ahmed: Özerk Yönetimin resmi olarak tanınması için çaba gösteriyoruz.” Demokratik Birlik Partisi resmi web sitesi, 11 Kasım 
2019. https://cutt.ly/GtUZjAL
192.   Mazlum Abdi (Foreign Policy) için bir makalede: Yerleşim ve soykırım arasında seçim yapsaydık... o zaman halkımızı seçerdik, 13 
Ekim 2019 - Kürt Araştırma Merkezi. https://cutt.ly/jtU4S2H
193.    “Mazlum Abdi: 110 Bin savaşçımız bulunmaktadır…” Geçen kaynak. https://cutt.ly/ztU4GF
194.    “Suriyeli Süryaniler, rejim ile Kürtler arasında bölünmektedir” El-Arab, 10 Kasım 2015. https://cutt.ly/ItU4KNZ
195.  Gard Virus ve Andrew Salve, “Ölüler Yalan Söylemez” İdrak Araştırma ve Danışmanlık İnternet Sitesi / Şubat 
2017. https://cutt.ly/3tU4Xm9
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Sahada, YPG birimlerinin bir parçası olan sınırları korumaya adanmış dört alay vardır ve bun-
lar, Malikiye bölgesinden başlayarak, güneyde Şeddadi sınırlarının sonuna kadar, Hasake 
Vilayeti’nin Irak ile olan tüm sınırlarını kaplar ve Ayn el-Arab bölgesinde de bu alaylardan 
bulunmaktadır. Aşağıdaki alayları içerir: 

• Malikiye Alayı: Irak sınırında Malikiye kentinden El-Yağrabiye’ye doğru beş sınır ka-
rakolu vardır ve ortalama her karakolda 15 savaşçı unsur olarak konuşlandırılmıştır. 
Yani alayın unsurlarının toplamı 150 savaşçıdan196 ibaret olup YPG birimlerine aittir. 
Sayının az olmasının sebebi, karşıda Irak tarafındaki Kürt Peşmerge güçlerinin varol-
masındandır.  

• El-Yağrebiyye Alayı: Alay komutanlığı serbest bölgede, Irak ile El-Yağrebiyye sınır 
kapısı içinde yer almaktadır. YPG’ye ait 700 savaşçısı vardır ve El-Yağrebiyye, Yermuk 
ve Tell Hamis ilçelerinin karşısındaki Irak sınırında konuşlanmıştır.

• El-Hawl Alayı: El-Bahra Köyünde (El-hawl İlçesinin 5 km doğusunda) bulunmakta-
dır. YPG birliklerine ait 200 savaşçı unsurdan oluşmaktadır. El-Hawl’in karşısındaki 
Irak sınırında konuşlanmıştır. 

• - Hasake’de sınır muhafızları için, Şeddade tarafındaki Irak sınırı karşısında konuşlan-
dırılan başka bir alay olduğuna da inanmaktayız. Sınırların uzunluğuna, daha önce 
bildiğimiz ve bahsettiğimiz sayılara dayanarak sayılarının 300 - 350 arasında oldu-
ğunu tahmin ediyoruz. Ardından, Deyrizor Askeri Konseyi’nin sorumluluğu durumu-
na gelen Merkeda ilçe sınırları başlar.

Böylece, Hasake’deki Irak sınırında sınır muhafızlarının sayısı 1350 – 1400 arasındadır, Arap 
olanların oranı % 90 iken, Kürtlerin oranı % 10’dur ve görevleri genellikle idare ve kalan diğer-
lerini kontroldür.

� Şehir ve Kasabalardaki YPG Birlikleri: 
Malikiye Bölgesi: Bölgedeki YPG Birliklerinin sayısı 1370 – 1520 unsur arasında olduğu 
ve bunun % 66’ını geçen bir oranını Arapların teşkil ettiği tahmin edilmektedir. Bölgenin 
merkezinde yaklaşık 250 adet YPG’li yer alırken, geri kalanı buna bağlı ilçelere aşağıdaki gibi 
dağıtılmştır:

196.   Sınır muhafız alayları, gerekli çalışma düzeninin açıklığa kavuşmasıyla, iki vardiyalı çalışma ve dinlenme şeklinde çalışır.
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El-Cevadiye İlçesi: İlçe merkezinde ve Kasimiye Köyü’nde, YPG’lilere ait 450500- civarında 
savaşçı aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir:

El-Cevadiye İlçe Merkezi: Burada YPG birliklerinin yaklaşık 300 adet unsuru vardır. Tarımsal 
Rehberlik Birimi’nin binasına ve kasabanın kuzeyindeki Deyrigusun yolu üzerinde bulunan bir 
okula yerleşmişlerdir. Kısa bir zaman önce YPG birimleri de ‘’El-Masraf’uz-Zirai’’(Ziraat Bankası) 
depolarında bulunuyordu. Ancak sonunda tahliye edildi.

Kasımiye Köyü: El-Cevadiye ilçe merkezinin 4 km güneyinde yer almaktadır. Arap Zübeyd Aşi-
reti’nin lideri olan Al-i Faris’in ana merkezidir. Kasımiyye, komşusu olan El-Zahiriye Köyü’ne – 
iki köyün nüfusunun çoğu Zübeyd Aşireti’nden -  ek olarak, El-Cevadiye İlçesi Arap devriminin 
kıvılcımının ana başlangıç   noktasıydı.

Ağustos 2012’nin başlarında El-Zahiriye Köyü, Kamışlı’nın doğusunda bulunan 154. Tankçı 
Alayı tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan çatışmada çoğu Zübeyd Aşireti’ne mensup sekiz kişi 
öldü.

YPG birliklerinin Kasımiye Köyü’ndeki yaklaşık sayısı 200 kişilik unsurdur. Belediye binası 
ve birliklerin ikameti için koğuşlara ayrılmış parti grubunun salonuna yerleşmişlerdir.  İlçede 
bulunan toplam YPG’lilerin yaklaşık % 60’nı Araplar teşkil etmektedir.

Rimeylan Kasabası: Bir petrol kasabası olan Rimeylan’da, DSG güçlerinin görevi petrol sahalarını 
ve tesislerini korumak olan YPG’ye ait 300400- kişi arasında olduğu tahmin edilmektedir.

El-Yağrabiye İlçesi: YPG birimlerinin kasabada 370 tane unsuru bulunmaktadır ve bunların 
150’si oradaki kuvvetlerin merkezi olarak sayılan ilçe merkezinde ve şehirdeki polis konutların-
dadır. Kalan 220 YPG’li unsur şehir içindeki ve çevresindeki kontrol noktalarında konuşlandırı-
lırken, ilçenin kırsal ve köylerinde YPG birlikleri bulunmamaktadır.

El-Yermuk (Cez’a), Tell Hamis, El-Hawl, Şedade ve El-Kahtaniye İlçeleri: Buralarda hiçbir 
YPG birlikleri yoktur ve sadece Polis Asayiş birimlerinin varlığı sürmektedir.

Rasulayn Bölgesi: Ekim 2019’da “Barış Pınarı” Operasyonu’nun başlamasına kadar, Rasulayn 
ve kırsal kesiminde, en az % 70’i Araplardan olan yaklaşık 500700- savaşçı konuşlandı. 

Derbasiyye İlçesi: İlçede YPG birliklerinin en az yarısı Araplardan oluşan 250-350 savaşçı ara-
sında olduğu tahmin ediliyor. Rasulayn’dan çekilen güçlerin yanında şu anda güvenli bölgenin 
karşısında konuşlandırılıyorlar.

Amouda İlçesi: Yarısı Arap unsurlardan oluşan YPG birliklerinin 250350- arasında savaşçısı 
vardır. Bunların 50 unsuru kentin doğusundaki halı fabrikasında, yaklaşık 75 tanesi Tell 
Mozan’ın 7 km doğundaki arkeolojik sit alanında ve geri kalan savaşçılar ise, Halep-Irak karayolu 
yakınında Amouda kentinin 30 km güneyindeki Hattin tahıl merkezinde konuşlanmıştır.
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Bu nedenle, Hasake Vilayeti’ne bağlı şehirlerdeki YPG birliklerinin Kamışlı, Hasake ve Al-
Hawl kasabası hariç, Arapların en az % 65’ini oluşturduğu sayısının 2370 - 2920 arasında 
savaşçı unsurunun olduğu tahmin edilmektedir. Sınır muhafızlarının sayısını eklersek, Kamışlı 
ve Hasake kentleri hariç, tüm Hasake Vilayeti’ndeki YPG birimlerinin sayısı 3720 ile 4320 
arasındadır, Arapların oranı% 74 iken, Kürtlerin oranı sadece % 26’dır.

� Polis Asayişi Güçleri:
2013 yılından beri, PYD ‘Asayiş’ adı verilen iç emniyet ve polis güçleri oluşturdu. Daha sonra 
özerk yönetime bağlandı ve şu anda Kuzey Suriye’deki bir fedarasyonda İçişleri Komisyonu’na 
bağlıdır.

Asayiş güçleri, Türkiye sınırını izleme görevini yerine getirirken, şehir ve kırsal alanlarda ve 
kasaba girişlerinde polis ve kontrol noktaları çalışmasına ek olarak,  “Trafik” olarak bilinen trafiği 
denetleme polisleri de vardır. Hapishane polisine ek olarak, Asayiş’in Siyasi Güvenlik Servisi’ne 
benzer bir bilgi işlem departmanı da bulunmaktadır.

� Türkiye İle Olan Sınır Karakolları:

Asayiş güçlerinin Türkiye ile sınır 23 tane karakol noktası vardır, her noktada 16 görev yapan 
unsuru konuşlandırılmıştır. İki vardiyalı bir sistem işletilmektedir, her vardiya 48 saatlik bir süre 
için 8 nöbetçi unsurdan oluşuyor.  Bununla Hasake Vilayeti’nin karşısındaki Türk sınırındaki 
Asayiş güçlerinin sayısı 268’dir.

Şehir ve kasabalarda; Asayiş güçleri ilçe ve kasabaların karakollarında, yol kontrol ve şehir giriş-
çıkış noktaları şeklinde aşağıdaki gibi konuşlandırılır:   

Derbasiye, Amouda, Kahtaniye, El-Cevadiye, Tell Tamr ve El-Hawl ilçelerinin her birinde 150 
-200 adet unsur bulunurken, YPG birimleriyle sınırlı olan El-Yağrabiye ilçesinde Asayiş güçlerinin 
varlığı yoktur. Yermuk ve Tell Hamis ilçelerine gelince, iki kasaba karakolunda da konuşlanmış 
olan 300 adet Asayiş gücü unsuru vardır.

Şeddadi Bölgesinde, Hasake’nin güneyindeki Kana’dan başlayarak Merkada İlçesi’ndeki El-
Azzevi konumuna kadar olan eski Hasake-Deyrizor yolu üzerindeki dört kontrol noktasında 
görevlendirilen Asayiş güçlerinden yaklaşık 500 kişilik unsur vardır. Bölgenin polis karakolla-
rına, hapishanesine ve El-Arişa ilçesine ek olarak, Cibsa’daki El-Amaliye şehrinde 200 konutta 
kendilerine merkez olarak kabul etmektedirler. Bu şekilde, Kamışlı ve Hasake hariç Hasaka Vi-
layeti sınırlarındaki Asayiş güçlerinin toplam sayısı 1968 ile 2268 arasındadır.
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Hasake Vilayeti’nde Asayiş Güçleri ve YPG’nin Toplam Sayısı:

Önceki tahmin bilgilerine dayanarak; Hasake Vilayeti sınırlarında, Kamışlı ve Hasake kentleri 
hariç, YPG birlikleri ve Asayiş gücü sayısı 5688 ile 6588 arasında tahmin edilebilir. Kamışlı ve 
aynı şekilde Hasake şehrinde 1000 kişilik bir unsuru olduğu varsayılarak, Hasake Vilayeti’ndeki 
YPG ve Asayiş birimlerinin sayısı, Arapların % 70’inden fazlasını oluşturan 7688 – 8688 kişi 
arasıdır.

El- Sanadid Güçleri: Kamışlı ve El-Yağrabiye kırsalında bulunan çeşitli Arap aşiretlerine ait 
1500 ila1800 savaşçıdan oluşan Hamidi Deham (Şemmer Arap Aşiret lideri) ‘a bağlı bir aşiret 
gücüdür. Irak ile El-Yağrabiye sınır kapısındaki serbest bölgede bulunan bir merkezleri vardır.

El-Sanadid güçleri, El-Yağrabiye, Tell Hamis ve Yermouk kırsalında Kamışlı’ya doğru 
konuşlandırılmıştır ve El-Cevadiye ilçesinin 7 km güneyinde bulunan Halep - Bağdat M4 
yolunda sadece bir kontrol bariyeri vardır.

Suryani Askeri Konseyi Güçleri: DSG’ye bağlı olan bu güçlerin sayısı yaklaşık 200 savaşçı 
olduğu tahmini edilmektedir.

Hasake Vilayeti’nde Asayiş Güçleri ve DSG’nin Toplam Sayısı:
Son tahmine göre, Hasaka Vilayeti’nde Asayiş güçleri ve DSG” nin sayısının 9388-10688 arasın-
da olduğunu ve Arapların bunların %73 ‘ünden fazlasını oluşturduğu söylenebilir.

� Deyrizor Vilayeti’nde DSG Güçlerinin Sayısı:
DSG güçlerine bağlı olan Deyrizor Askeri Konseyi kuvvetleri, Hasake’nin Merkada ilçesine 
ek olarak, Fırat Nehri’nin kuzeyindeki Deyrizor Vilayeti’ne yerleştirildi. Sayısının –Asayiş 
güçleriyle birlikte- ilçe ve kasabalardaki karargâhlarda, kontrol noktalarında ve Irak sınırında 
görevlendirilen 10 ile 13 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir.

� Menbiç, Rakka ve Ayn el-Arab’daki DSG Güçlerinin Sayısı:
Rakka’daki DSG güçlerini Ayn el-Arab ve Menbiç bölgelerindeki güçlerden ayırmak mümkün 
değildir. Pratik bütün bir uygulama olarak ayrılmayan bir blok oluştururlar. % 90’ı Arap olan 
Asayiş güçleri de dâhil, Rakka kırsalı, Fırat kıyısında Şamiyye›deki tünel ve sığınaklarda, El-Ham-
mam, Meşta Nur Dağları ve Ayn el-Arab yollarındaki normal barikat noktalarında toplam 7 ile 
10 bin savaşçı olduğu tahmin ediliyor. Menbiç’te, Barış Pınarı Operayonu ve 22 Ekim 2019’daki 
Soçi Mutabakatı’ndan sonra, artık Ayn el-Arab’ta DSG güçlerinin açıklanan bir varlığı kalmadı ve 
bu güçlerin 10 km uzaklıkta şehir dışına çekilişiyle Kharous Kampı’da kayboldu.
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� 
� Toplam DSG Güçleri:
Geçen tahminlere dayanarak; Asayiş kuvvetleri ile birlikte toplam DSG güçleri sayısının 26.388-
33.688 savaşçı unsur arasında olduğu, Arapların oranı % 86’yı aştığı söylenebilir.

� Arapların DSG Güçlerine Olan Katılımı:
Başlangıçta Araplar, YPG birliklerinde onlarca ve sonra yüzlerce olarak tahmin edilen sadece 
küçük bir mevcudiyete sahipti. YPG birliklerinin ödediği maaş Hasake’deki birçok aile için ge-
çim kaynağı olduğundan, temelde partinin zorunlu askere alım yasası, kötü yaşam koşullarına 
ek olarak uygulanmaktadır. Ancak, Arapların DSG güçlerine daha sonra büyük bir sayıda katıl-
ma isteği, bu güçlerin ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon tarafından benimsenmesinden 
sonra, genellikle Fırat’ın doğusunda Arap kökenli olanlara karşı artan ihlal olayları ve işlenen 
tecavüzlerden sonra ailelerini ve köylerini korumak için kabul ettiler.

Daha sonra, DEAŞ’ten Deyrizor’u kurtarmak için yapılan savaşa hazırlık olarak katılım yeniden 
tırmandı. ABD, Araplara DSG’den bağımsız olarak katılmayı reddetti. Arapların hâlâ bağlı kaldığı 
gelenek ve görenekleri hakkında en ufak bir bilgi sahibi olmadan, bir yabancının gelip evine 
ve ailesine baskın yapması yerine DSG’ye katılmayı tercih ettiği gelenek ve göreneklerle ilgili 
nedenler ileri sürüldü.

PYD’ye gelince, Arapların partiye katılımında, kendilerine uygulanan cinayet ve etnik göçe zor-
lamalar hakkında onu temize çıkarma ve Araplar Fırat’ın doğu nüfusunun yüzde sekseninden 
fazlasını oluşturduğu için kendi adına konuşmaya meşruiyet hakkı kazanma ve ayrıca projesi 
için savaşan büyük bir insan kitlesi kazanmış olur. Onları saflarına katarak, karşıt düşman cihet-
lerce istismar edilmeleri korkusundan çekinmektedir. Genel olarak konuşursak, PKK kadroları, 
sivil yönetim organlarında bile YPG birlikleri, DSG güçlerinde, Asayiş ve istihbaratta liderlik po-
zisyonları üzerinde hala bir tasarruf mülkiyetine sahiptir.197

15 Kasım 2015 tarihli ABD’li yetkilinin Reuters Ajansı’na yaptığı geçmiş tahminlerine döner-
sek; bunun gerçeğe en yakın olduğunu görürüz ve Amerikalı yetkililerinin bu güçlerin gerçek 
sayılarının farkında olduklarını doğrulumaktadır. Yinede, büyük Arap oluşumu bu kuvvetlerin 
mevcut sayısını oluşturan DSG güçlerine almadan önce onları DEAŞ’e karşı savaşmak için kabul 
edilmesinde ısrar ettiler. DSG güçleri esas olarak 3-4 bin savaşçı ve diğer unsurlardan yaklaşık 
bin savaşçı tahmin eden YPG’li birliklerden oluşuyordu, ancak Amerikan desteği mevcut sonu-
ca yol açtı.

197.   “DEAŞ Örgütüyle Mücadele: Rakka ve Ötesine Giden Yol” Uluslararası Kriz Grubu 28 Nisan 21017 Raporu. 
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� 
� YPG’li Ölü Sayısı
Aldar Halil, Ağustos 2018’de198 özerk yönetimde en yüksek bir konumda yer aldığı zamanlarda, 
ölü sayısını 5 bin olarak tahmin ederken, Mayıs 2019’da, Suriye Demokratik Konseyi sözcüsü 
Emced Osman 11 bin olduğunu tahmin etti. Ekim 2019’da yaralı sayısını ise, 20 bin olarak tah-
min etti.199 Suriye’nin kuzey ve doğu özerk yönetim beyanına200 göre bu, 11 bin ölü sayısı olarak 
kalırken, yaralananların sayısı 24 bine yükseldi.

Irak Kürdistan bölgesindeki «Rojava» dosyası sorumlusu Hamit Derbandi, Nisan 2016’da böl-
geye geçen son üç yıl boyunca201 YPG birliklerinin 218 yaralısını kabul edildiğini belirtti. Bu, 
Kürt yetkilileri tarafından özerk yönetimde ilan edilen sayıların abartıldığını teyit etmektedir.

Ağustos 2019’da, PKK’ya yakın olan Hawar Haber Ajansı202 tarafından yayınlanan özerk 
yönetime bağlı öğretmenlerin ifadesinde, sekiz yıl boyunca sakat kalanların sayısının 5 bin ol-
duğu tahmin edilirken, ölü sayısı değişmedi. Eylül 2019’da, (PKK’lı lider) Mustafa Kurso ölüm 
oranının 10 bin olduğunu tahmin etti.203

Bu nedenle, yetkililer tarafından açıklanan çelişkili rakamlar nedeniyle PKK veya PYD tarafından 
yayınlanan sayılara ve sitelerine güvenmek mümkün değildir. Oysa bazı yerel kaynaklı 
istatistikler, şu ana kadar Suriye’deki savaşlara girdiğinden beri YPG birliklerinin ölüm oranının, 
partinin genellikle ölülerini gömdüğü mezarların bir örneğine bağlı olarak 2000 ile 3000 ölü 
arasında değiştiğini göstermektedir.

DSG güçleri, her ölü kişi için koalisyon güçlerinden diyet olarak, 18 bin dolar alıyor ve ısrar edi-
len çok sayıda kişi açıklanırken, partinin ölüler için ödediği para 500 doları geçmiyor.

� DSG Gücü Unsurlarının Maaşları:
DSG saflarında bulunan savaşçılar ayda 150-200 dolara denk maaş alıyor ve Suriye lirası ola-
rak ödeniyor. Özerk yönetim tarafından Kasım 2019’da verilen maaşlardaki son artıştan sonra, 
Özerk İdare Savunma Heyeti’nin ödediği miktar 150 ile195 bin Suriye Lirası arasında olurken, 
koalisyon Deyrizor, Rakka ve Menbiç’teki askeri konseylerin maaşlarının bir kısmını ödemete-

198.   «Suriye’nin Cezire Bölgesi ve Beklenen Kader / (El-Salon El-Siyesiyyü: Siyasi Salon)»; Suriye Televizyonu, 12 Ağustıs 2018. https:// 
199.  “Koalisyon, yaralı Suriyeli Kürdistan savaşçılarına “Tedavi Seyahat” vizesi vermekten kaçınıyor, Rudaw, 4 Mayıs 2019. https://cutt.
ly/etU47tL
200.   13 Ekim 2019›da Ayn Issa›da yayınlanan Suriyenin Kuzeyi ve Doğusu özerk yönetim beyanı.
201.   Kürdistan Bölgesi, Fihabur Geçidi’nin Yeniden Açılması İçin Koşullar Belirliyor, 28 Nisan 2016 – Kürdistan 24 web say. https://cutt.
ly/DtU46vW
202.   “Türkiye sözde Barış Koridoru aracılığıyla bölgeyi işgal etmeyi ve halka karşı soykırım yapmayı amaçlıyor”- Hawar Ajansı, 21 Ağustos 
2019, https://cutt.ly/WtU7rSN
203.    “Karasu: Uzun vadeli bir savaşa hazırlanmalıyız” Hawar Haber Ajansı, 23 Eylül 2019. https://cutt.ly/HtU7tx5
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dir.204  

� DSG Güçlerinin Silah Donanımı:
Başlangıçta YPG birliklerinin silahları, esas olarak Rus Kalaşnikof tüfeği, birkaç BKS makineli 
tüfek ve RPG roketatarlarından oluşan Suriye sahnesindeki tüm gruplar gibi bireysel silahlardı.

Rejim güçlerinden sınır şeridini aldıktan sonra, özellikle Rus Kalaşnikof tüfeğinden oluşan 
karakol ve ilçelerde bulunan yüzlerce silah parçasının kontrolünü ele geçirdi.

2012’nin sonunda Özgür Suriye Ordusu ile Rasulayn Savaşı başladığında, rejim birçok tank, 
top ve bazı havan toplarından oluşan orta ve ağır silahlarla destekledi. Aynı zamanda güçlerini, 
o zamanlar 1700 savaşçı unsur olarak tahmin edilen Kandil Dağı’ndan çekmeyi başardı. Daha 
sonra, Javelin tanksavar füzeleri, Hummer araçları ve koalisyon güçleri tarafından sağlanan bazı 
savaş gambotları temin etti.205 Mart 2017’de, ağır toplar (155 mm Obüs), uzun menzilli füze 
rampaları ve onlarca zırhlı araç gelişmiş ileri düzey hummer ve tankların yanı sıra çeşitli mühim-
matların fotoğrafları çekildi.

� Fırat’ın Doğusundaki Yabancı Güçler:
Barış Pınarı Harekâtı’ndan önce, Amerikan güçleri yirmiden fazla askeri üs ve noktaya 
konuşlanmıştı. Ancak söz konusu operasyondan sonra Fırat’ın doğusu olarak zikredilen 
konumun doğu yarısında yeniden mevzilendirildi ve konuşlandırıldı. Rus güçlerinin hızla girdiği 
eski üsleri boşalttılar. Ve yeni üsler kurdular. Burada Fırat’ın doğusundaki yabancı üslerin isim 
listesi aşağdaki gibidir:� 
� Amerikan Üsleri:� 
• Rimeylan Hava Üssü: Kamışlı’nın doğusundaki Malikiye bölgesine bağlı Rimey-

lan’daki petrol sahalarının yakınında bulunan Kamışlı’nın 60 km doğusunda, 2015 
yılı sonunda ABD tarafından kurulmuş ve 2016’da hizmete girmiştir. Amerikan heli-
kopter ve kargo uçaklarının iniş-kalkışını karşılamak için geliştirilmiş bir tarım hava-
alanı vardır. Operasyon ve hava kontrol odaları ile top bataryaları, füze rampaları ve 
zırhlı araçları içerdiğinden ABD güçlerinin Suriye’deki askeri beynini oluşturduğuna 
inanılıyor. Üsse birkaç kilometrenin dışında yaklaşmak imkânsız ve YPG birlikleri ta-
rafından korunmaktadır.

204.   “Mazlum Abdi (Şark’ul-Awsat), ABD›nin Fırat›ın Doğusundan çekilmesi konusunu Trump’ın elçisi ile tartıştığını söyledi… DEAŞ’ın 
hala mevcut olduğunu doğruladı” - Şark’ul-Awsat, 26 Nisan 2018. https://cutt.ly/1tU7y3L
205.   Savaş gemileri ilk kez Mart 2017›de DSG güçlerini, Fırat›ın sol yakasından, Caabar Kalesi yakınındaki batı kırsalına taşımak için 
kullanıldı.
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• Rubarya Havaalanı: Malikiye kentinin 5 km güneyinde, Rimeylan üssünün 15 km 
kuzeyinde, Türkiye sınırından 5 km uzaklıkta ve ABD tarafından helikopter iniş-çıkı-
şını karşılamak amacıyla geliştirilmiş tarım havaalanıdır.

• Tell Baydar Üssü: Hasake Vilayeti’nin 40 km kuzeyinde, Türkiye sınırına 40 km uzak-
lıkta ve önceden YPG birliklerinin Amerikan askerleri tarafından eğitildiği bir kamptı. 
Şu anda Amerikan askerlerine ek olarak Fransız askerleri de vardır. Bir helikopter 
pisti bulunmakta ve Amerikan güçleri orada varlığını güçlendirdi.

• Tell Tamr Üssü: Hasake kentinin 20 km batısındaki El-Hurayta Köyünde yer alır. 
Amerikan ve Fransız askerleri bulunmaktadır. Son zamanlarda Rus devriyelerin ha-
reketini kontrol etmek için güçlendirilmiştir.

• Şeddadi Üssü: El-Cabsa el-Ummaliye şehrindeki 48. Konutta Hasake’nin 60 km gü-
neyinde, Şeddade’de yer alır. Üsde bir grup helikopter vardır.

• Kamışlı’daki Henadi (Himo) Üssü: Kamışlı kentinin batısına 2 km uzaklıkta, Amou-
da yolunda ve Türkiye sınırına 3 km uzaklıktadır. Eskiden Zirai Aletler Meslek Yükse-
kokuluydu. Birçok askeri ve zırhlı araçların konuşlandığı Amerikan güçleri tarafından 
kara üssü olarak temel alınan birçok bina, laboratuvar ve mekanizma vardır. Ve yüz-
lerce dönümlük verimli tarım arazileri buraya aittir.

• El-Vezir Üssü: “Life Stone” Tesislerinin yakınında, batı barajı yanı Derbasiye yolu 
üzerindeki Hasake’nin 20 km kuzeybatısında ve Tell Beydar üssüne 20 km uzaklık-
tadır.

• Guvayran Üssü: 7 Şubat 2020’de ABD güçleri lojistik malzeme ve ekipman taşımaya 
başladı ve Hasake’nın güneyindeki Guvayran Mahallesi’nde bir üs kurmaya başla-
dıkları belli oldu.

• El-Omar Petrol Sahası Üssü: Fırat’ın kuzey kıyısında, El-Meyadın kentinin 15 km 
kuzeydoğusuna ve Zeyban ilçesine 7 km mesafede yer almaktadır. ABD üssü konut 
kenttedir ve bir helikopter pisti vardır.

• Conico Gaz Tesis Alanı /Üssü: Hasake yolu üzerinde bulunan Deyrizor kentinin 10 
km kuzeyinde yer alan Haşam ilçesindedir.

• El-Cefra Petrol Sahası Üssü: Deyrizor’un 50 km kuzeydoğusunda yer alan El-Sour 
kasabası yakınlarında yer almaktadır.

• El-Tank Sahası Üssü: Suriye Badiya’daki Ebu Hamam kenti yakınlarında Deyrizor’da 
bulunan en büyük petrol sahalarından biri, Irak sınırına 20 km ve Deyrizor kentine 
90 km uzaklıktadır.
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• Bab El-Hayr Siloları Üssü: Rakka ve Hasake Vilayetlerini bağlayan güney yolunun 
ortasında bulunmaktadır.  

Koalisyon güçleri Irak’lı El-Tanaf sınır üssünde de konuşlanmaktadır. Şimdiye kadar henüz nihai 
konumları netleştirilmeyen, Hasake’de El-Kahtayniye’nin kuzeyinde ve Deyrizor’daki petrol 
sahalarında Amerikan güçleri yeni yerler kuracak gibi görünmektedir. 

� Rus Üsleri:� 
Rus varlığı Fırat’ın doğusunda, Kamışlı kentinin batı kesiminde sınırlı kaldı. Göründüğüne göre, 
Hasake-Kamışlı hattını Rusların doğudan geçemediği bir bölme çizgisi haline getirme hususun-
daki Amerikan kararlılığının bir sonucu olarak, doğuya doğru tüm genişleme girişimleri başarı-
sız kalmıştır.

• Kamışlı Havaalanı: Rus güçleri 2015 yılından beri Kamışlı Havaalanı’nda bulunmak-
tadır. Havaalanı yakınındaki tarım kulübünün yanında kendi güçleri için bir karargâh 
kurduğu ve bir dizi askeri araç-gereç ve buna ek olarak hava savunma sistemlerini 
getirerek, geçen Ekim ayından bu yana helikopterlerle varlığını güçlendirdi.

• Kamşlı’deki El-Beşiriye Müfrezesi: Daha önceleri askeri istihbarat karargâhı olan 
yer son zamanlarda Rus askerleri tarafından konuşlanmış durumdadır.

• Amouda Meslek Lisesi: Amuda kentinin güneyinde yer alan yer Kadın Koruma Bir-
likleri / YPJ’nin merkezi olarak kullanılan yer, Rus güçlerinin karagahı oldu.

• Deykiye Tarım Havaalanı: Derbasiye yolunda Amouda kentinin 5 kilometre batı-
sında ve Türkiye sınırından beş kilometre uzaklıktadır. Son zamanlarda Rus güçleri-
nin konuşlandığı bir tarım havaalanıdır.  

• El-Ganamiye Havaalanı: Derbasiye kentinin 5 km güneyinde bulunan, DSG güçle-
rinin çekildiği ve Rus güçlerinin karagahı haline gelen bir tarım havaalanıdır.

• Tell Tamr sığır istasyonu: Hasake’nın 45 km batısındaki Tell Tamr kasabasının ku-
zey girişinde yer alır ve Rus güçlerinden yaklaşık yüz unsur ve subay bulunur.

• Aliye Hububat Siloları: Tell Tamr’ın 20 km batısında, uluslararası Irak-Halep M4 ka-
rayolunda yer almaktadır. Rus güçlerine ek olarak, rejim güçleri de konuşlanmakta-
dır.

• Tabka Havaalanı: Geçen ekim ayında Rus güçleri, Amerikan güçlerinin oradan çe-
kilmasinden sonra girmiştir. Askerleri taşımak için kullanılacak olan helikopter ve 
araçlardan oluşan askeri takviyeler getirildi.
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• Ayn İsa Üssü: Rakka’nın kuzeyinde Ayn İsa kasabası yakınlarında, 93. Tank Tugayı’n-
daki Rus güçleri tarafından Amerikan güçlerinin geri çekilmesinden sonra kuruldu ve 
zırhlı araçlarla güçlendirildi. Üsde rejim güçleri de bulunmaktadır.

• Rakka 17. Tümen Karargâhı: Rakka kentinin kuzeydoğu tarafında yer alır, Rus güç-
leri geçen kasım ayında üsse girmiştir.

• El-Sebt Üssü: Ayn el-Arab bölgesinde, Sarin ilçesinin kuzeyinde yer almaktadır. Ora-
dan Amerikan güçleri geri çekildi ve daha sonra Rus kuvvetleri girdi.

Fırat’ın doğusundaki Rus güçleri sayısı şu anda 1500 savaşçı olduğu tahmin ediliyor. Mev-
cut konumlandırmayı düzenlenmesi ışığında Fırat›ın doğusundaki Rus ve Amerikan askeri üs 
sayısının artırması bekleniyor.

� Rejim Güçleri: Mevcut Yerleri, Silahları, Rolü ve Yaptıkları
Rejim güçlerinin varlığı sadece Hasake Vilayetindeyken, Fırat’ın kuzey kısmında yani Rakka ve 
Deyrizor Vilayetlerinde rejim mevcut değildir.

Rejim güçleri vilayet binası, polis merkezi, parti temsilciliği, güvenlik birimleri ve resmi idare 
merkezleri olarak olarak şekillenirken, YPG birlikleri ve DSG güçleri vilayetin geri kalanına 
dağılmışken, Kamışlı ve Hasake kentlerinde ‘güvenlik meydanları’ olarak şehir merkezleri içinde 
dağılmış konumdadır.

Hasake kentinde, rejim güçleri Hasake El-Hecana Alay karargâhı ve kentin 10 km doğusunda 
Kevkab Dağı’nda 123. Alay’ın yanı sıra, güvenlik birimleri, polis emniyet departman ve amirlik-
leri yer almaktadır.
 Kamışlı kentinde, Rejim güçlerinin kentin yakınında Tartab Dağı’nda 154. Alay, bölge polis em-
niyet amirliği, güvenlik birimleri merkezleri ve M4 yolundaki Douwar Kamışlı güvenlik bariyeri 
bulunmaktadır. Hasake Vilayeti’ndeki rejim gücü askerlerinin sayısı 300’ü geçmezken, polis ve 
güvenlik güçlerinin personel sayısı 1200 ile 1500 arasında değişmektedir.

Rejim güçlerinin silahları esas olarak Rus Kalaşnikof tüfekleri, PKS makineli tüfekler ve üzerine 
makineli tüfek monteli dört çekerli araçlar ile birkaç eski askeri araç ve tanktan oluşmaktadır. 
Güvenlik noktaları dışında, varlık sınırları dâhilinde işlenen suçların yanı sıra, trafik düzenleme-
ye ve vatandaşların talep ettiği bazı idari tutanakların düzenlenmesine müdahale ettikleri için, 
şu anda rejim güçlerinin herhangi bir rolü bulunmamaktadır. 22 Ekim 2019’da Türklerle Ruslar 
arasındaki Soçi Mutabakatı’nın imzalanmasından bu yana, Rejim güçleri, Suriye Milli Ordusu 
ve Türk güçlerinin kontrolü altındaki Tell Abyad ve Rasulayn hariç, Barış Pınarı alanı dışında, 
Ayn el-Arab’dan Irak sınırındaki Ayn Deywar’a Türkiye ile sınır şeridindeki karakollara yeniden 
konuşlandı. Rejim güçlerinin bir birliği Tabka’da diğeri de, Şuyuh Tahtani kasabasında Rus güç-
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lerinin yanında yer aldı. Ve Asayiş güçlerinin yanında Türk sınırına doğru yayıldılar.
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ALTINCI BÖLÜM:
PYD TARAFINDAN KURULAN ‘’BAĞIMSIZ OLUŞUM’’ KURUMLARI

� Sosyal Sözleşme:
Başlangıçta, Demokratik Birlik Partisi tarafından 2014 yılında açıklanan Demokratik Özerk İda-
resi Sosyal Sözleşmesi, 2016 yılında parti tarafından ilan edilen Suriye’nin kuzeyindeki Fede-
rasyon Sosyal Sözleşmesi’nde gelenlerin en önemlilerini tek tek sıra ile söylemeliyiz. Çünkü bu 
tarihi, politik ve sosyal yaklaşımlar açısından ele alınması gereken başka bir konu olduğundan, 
bu araştırmada da bahsetmenin yeri yoktur. Bu nedenle, her iki belgede de oluşturulacak olan 
tüzel varlığın şekli ile yetkileri ve organları hakkında genel bir çerçeve çizerek iktifa edeceğiz:

Nisan 2014’te, Cezire Kantonunda PYD tarafından kurulan “Demokratik Özerk Yönetim», 94 
maddeden oluşan ve halkların kendi kaderini tayin etme hakkı ilkesine dayanan “Sosyal Söz-
leşme Bildirgesi” (Anayasa) olarak adlandırılan son halini onayladı. İçinde, Cezire, Ayn el-Arab 
ve Afrin’deki özerk yönetim alanları, başkenti Kamışlı kenti olan ve Suriye’nin bir parçasını oluş-
turan “yarı bağımsız” siyasi, idari ve tek sistem olarak kabul edildi. Özerk Yönetim anayasasının 
merkezi anayasadan üstün olduğu kabul edilen uzlaşmacı, çoğulcu ve federal bir parlamenter 
sisteme göre, siyasi bir adem-i merkeziyetçilik sistemine dayalı olması gerekir.

Bildirgede YPG birlikleri, eyalet savunması, toprak güvenliği ve bölge egemenliğinden sorum-
lu tek ulusal kurum olarak sayılır. Ayrıca iç güvenlik ve polis ile ilgili olarak, partiye bağlı olan 
Asayiş güçlerinin sorumluluğundadır. Bildirgede yer alan anayasal bölüm, Suriye Devleti’ne 
ilişkin uzaktan veya yakından herhangi bir atıf içermiyordu ve buradaki hak yalnızca özerk yö-
netim alanlarını muhafaza etmekle sınırlıydı. Suriye’deki herhangi bir şehir veya coğrafi böl-
genin özerk yönetim eyaletlerine katılması için, sosyal sözleşmeyi kabul etmesi şartıyla açık 
bırakıldı. Bildirgede, Yasama Konseyi ve yerel konseylere ek olarak, üç eyaletten206 her biri için 
bir yönetici valinin varlığı onaylandı. “Hükümet» yürütme konseyine ek olarak meclis konseyi, 
doğrudan seçim yoluyla dışişleri, savunma, içişleri ve ekonomi de dâhil olmak üzere 22 kurul 
«bakanlık»tan oluşur. Bunlara ek olarak, bir yargı konseyi, yüksek seçim komisyonu ve Anayasa 
Mahkemesi, merkezi idare ile yasa uyuşmazlıklarını dikkate alan yetkisi vardır. Sosyal sözleşme 
özerk yönetime, dışişleri ve savunma yetkileri ile komşu ülkelerle olan ilişkilerde anlaşmazlıkla-
rı barışçıl yollarla çözme yetkisi verir. Ayrıca Yasama Konseyi, uluslararası olarak tanınan federal 
sistemin açık bir şekilde geçişiyle uluslararası anlaşmaları onaylama, savaş ve barış ilan etme 
yetkisi de verdi. Özerk yönetim bölgeleri kendine has bayrak, milli marş ve özerk armasını onay-
ladı ve üç dili Arapça, Kürtçe ve Süryaniceyi resmi dilleri olarak kabul etti.

206.  2014 yılında, Cezire Bölge Valisi olarak Hamidi Deham (Cezire’de Şemmer Aşiret Reisi) atanırken, Afrin ve Ayn el-Arab bölgeleri 
yöneticileri olmadan, «Hükümet Başkanı» İcra Dairesi Başkanıyla yetinildi.
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Parti tarafından 18 Haziran 2016’da ilan edilen Kuzey Suriye Federasyonu sosyal sözleşme tas-
lağına gelince, -İddaya göre- Meşruiyeti, ulus devlet ile merkezi totaliter ulusal rejimin getirdiği 
acı ve trajedilerin bu halklarda uyandırdığı farkındalığa dayanan Rojava, Beyne Nehreyn (İki 
nehir arası) ve Suriye bölgelerinin halkları iradesinden kaynaklanmaktadır. Bu, coğrafi bir 
kavrama veya siyasi adem-i merkeziyetçiliğe dayanan demokratik federal sistem dışında, tarihi, 
sosyal ve ulusal meselelerin ele alınmasında çözüm bulamayacaktır.

Federasyonun kendi bayrağı ve devlet arması vardır. Başkenti, merkezi idaresi yalnızca 
koordinasyon teşkilatına dönüşen Suriye Devleti’ne herhangi bir atıfta bulunmaksızın 
Kamışlı kentidir. 

Bildirge, toplumu ekonomik kooperatiflere, mesleki, kültürel ve sosyal sözleşmelere, yürütme 
organlarının ortaya çıktığı mahalle, kasaba, ilçe ve bölgeleri yerel meclislere ayırdı. Daha sonra 
vilayet ve bölgeler oluştu. Her bölge tarihi, demografik, ekonomik, iklimsel ve kültürel özellik-
lere sahip, coğrafi bağlantısıyla göze çarpan,  komşu halk ve ülkelerle diplomatik ilişkiler kurma 
hakkına sahip en az bir vilayeti içerir. Tepede ise aşağıdakilerden oluşan federal yapı bulunur: 

• Yasama Konseyi: ‘’Demokratik Halk Kurultayı’’ olarak adlandırılan konsey ulusal ola-
rak, Kürt, Arap, Süryani, Asuri, Ermeni, Türkmen, Çerkes ve Çeçenleri içermektedir. 
Dini ve mezhepsel olarak, Müslüman, Hristiyan, Ezidi, Alevi ve Şiileri içerir.

• Yürütme Konseyi: Devletlerle anlaşma yapmayı içeren dış yetkileri vardır. Dışişleri, 
Savunma, İçişleri ve Maliye dâhil 18 kurul / bakanlıktan oluşur. Buna biri yargı kon-
seyi, diğeri askeri ve iç güvenlik teşkilatı eklenmiştir ve devletlerle anlaşmalar yapma 
yetkisine sahiptir.

Bildirge, federasyonu savunmakla sorumlu taraf olan DSG güçlerine ayrı bir bölüm oluşturdu. 
Kendisi yarı bağımsız bir şekilde örgütlenerek, herhangi bir bölgenin federasyona katılması için 
kapıyı açık bıraktı.

İki belge arasındaki ortak noktaların hızlı bir şekilde okunmasında aşağıdakiler gözlemlenebilir:

1. Her iki belge de halkların kendi kaderini tayin etme hakkı için çarpık bir temele dayanmaktadır.

2. İki belgede Suriye Kürdistanı Bölgesi’nin varlığı varsayımını oluşturmaya çalışmaktadır.

3. İki belgede, Irak Kürdistan bölgesine benzer bir yarı-devlet kurmak amacıyla siyasi adem-i 
merkeziyetçilik adı altında ayrılıkçı bir oluşum kurmayı amaçlıyor. Bu, idari adem-i merkeziyet 
sisteminin ve federasyon sistemin aynı anda ihlalidir.

4. Belgeler, dışişleri, savunma ve içişleri gibi iki tarafa da egemen yetkiler, anlaşmaların 
yapılması ve devletlerle diplomatik ilişkilerin kurulması konularında yetki verdi.
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5. İki belge, kuruluşundan bu yana altı yıl geçmesine rağmen, parti güçleri tarafından askeri 
olarak kontrol edilen coğrafi nokta dışından hiçbir sosyal, siyasi veya parti varlığının desteğini 
kazanmadı.

� Arzulanan Tüzel Kuruluş Yargı Sistemi:
PYD, 2012 yılının başından beri kontrolü altındaki alanlarda mahkemeler kurmaya başladı. 
Adına “Halk Mahkemeleri” olarak söylenen, yargıyla ilgisi olmayan, bazıları okuma-yazma bil-
meyen, bazıları ise herhangi bir belge veya diploması olmayan ehliyetsiz şahıslar tarafından 
yönetilmektedir. Parti tarafından atanırlar ve bu yargı; muhalefet, kabahat ve cinayet suçlarıyla 
ilgili kararlar verir. İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) ‘nün “haksız” olarak 
nitelendirdiği, ömür boyu hapis cezasına varan cezalara çarptırılır.207

Parti, 2015 yılında yargı kurultayının yapısını yeniden düzenleyerek adını da “Sosyal Adalet 
Konseyi” olarak koydu. Sulh Mahkemelerine eşdeğer olan Halk Mahkemelerini “Adalet Divanı” 
olarak adlandırdı. Savcılık yerine Temyiz ve İdda Komitesi, kararları temyiz eden İstinaf Kurulu 
yerine de Temyiz Kurulu yerini almıştır. Partinin yargı sistemi, adalet alanındaki yetkin kadrolar-
dan, parmak izlerini ve imzaları analiz etme konusunda uzman bir adli tıp eksikliğinden yoksun-
dur. Partinin mahkemeleri - yasa, kararname ve kararlarını uygulamak için - Suriye yasalarını 
uygulamak zorundadır ve bunların yanı sıra, rejim mahkemeleri tam olarak faaliyet göstermeye 
devam etmektedir. Deyrizor ve Rakka’ya gelince, Adalet Mahkemeleri Divanları kuruldu ve ora-
da rejimin hiçbir mahkemesi yoktur. Adalet Divanı’nı, PKK kadrosundan birisi denetlemektedir. 
Bunlardan biri de İran uyruklu olan adı “Kazi”, 2016 yılında yüz kızartıcı bir suçtan tutuklandı.

� Arzulanan Kuruluşta İstihbarat Teşkilatı:
İstihbarat teşkilatı kurma süreci, 2011›in ortalarında Suriye›de faaliyete geçtikten sonra PKK’nın 
ilk adımı oldu ve “Terörle Mücadele Teşkilatı” adı altında hala varlığını sürdürmektedir. Maliki-
ye kenti teşkilatın merkezi olarak kullanılıyordu. Ancak son olarak Rimeylan kasabasına taşındı. 
Bahoz Erdal teşkilatı kurdu ve Suriye’den ayrılıncaya kadar da ona başkanlık etti. DSG güçleri-
nin şu anki komutanı Şahin Cilo yardımcılığını yapıyordu.  

Teşkilat yaklaşık olarak 200 personel unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan 150’si Rimeylan’daki 
yeni merkezindeyken, Malikiye’deki eski merkezinde ise sadece 50 adet unsuru bulunmakta 
olup, tüm bölge ve ilçelerde şubeleri vardır. Teşkilat, elemanlarını bağlamak, bilgi toplamak, şa-
hısları izlemek ve görevlere gelecekler hakkında araştırmalar yürütmek için çalışmaktadır. İstih-
baratın görevleri Kürtlerle ve özellikle PKK destekçilerine yakın olanlarla sınırlıdır, sivil kıyafetli 
unsurları tüm özerk yönetim konum ve yerlerinde bulunmaktadır. Tüm Suriye toprakları 

207.   19 Haziran 2014 Tarihli “Human Rights Watch” Raporu.
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hakkında bilgi toplama istihbarat görevine ek olarak bu teşkilat, muhalefet, yolsuzluk veya di-
ğer suçları işleyen kadroları soruşturma görevine sahiptir.

� Arzulanan Kuruluştaki Belediyeler:
Rejim belediyeleri, özerk yönetim tarafından kurulan belediyelerin yanı sıra, maaş ödemelerini 
rejimden208 alan memurlarının bir listesi ile devam etmiştir. Rejimin belediyeleri şu anda temizlik 
işleri yapmakla sınırlıyken, özerk yönetim belediyeleri gerekli yolların bakımı ve asfaltlanması 
gibi başka işler yapmaktadır.

� Arzulanan Kuruluştaki Zorunlu Askerlik Hizmeti:
PKK Suriye’ye tekrar döndükten sonra, genç erkek ve kadınları hatta reşit olmayanları, aileleri-
nin onayı dışında bilinen askere alma yöntemini sürdürdü. Bu, birçok çalışma kuruluşu ve örgüt 
tarafından belgelendi.209 

Parti, özerk yönetimini ilan ettikten sonra, Temmuz 2014’te, her aileye 1830- yaş arasındaki 
aile fertlerinden birini 6 ayla sınırladığı savunma vazifesini yerine getirmesini zorunlu kılan 
“Askerlik Hizmeti Düzenleme Yasası” olarak adlandırdığı düzenlemeyi yayınladı. YPG birlikleri 
ve Asayiş gücünde ölüsü bulunan ailelerinin yanı sıra PKK saflarında evlatları olan aileler ile 
sadece kronik hastalar ve engelliler muaf tutuldu. 2016 yılı başında, zorunlu hizmet süresi 9 
aya, hatta yükümlülük tavanı kırk yıla çıkarıldı. Haziran 2019’da, Kuzey Suriye Federasyonu, 
hizmet çağını 12 aya çıkaran ve her bölgeye göre görevlendirme yaşını belirleyen yeni askerlik 
yasasını kabul etti.

Parti askere alma sürecinin düzenlenmesine rağmen, erkek ve kız öğrencilerin askere alınmasına 
katkıda bulunan öğretmenler de dâhil olmak üzere destekçilerine bağlı olarak eski stilini 
sürdürdü, onlardan kaçmaya çalışanları öldürdü.210

İçişleri Kurulu, 18-30 yaş arasındaki kişilerin seyahatini yasaklayan bir karar çıkardı. Parti güçleri 
askerlik hizmetine çağrılanlar için bir tutuklama kampanyası başlattı.211 Okullar asker toplama 
ve sınıflandırma kamplarına dönüştü, halktan diğerleri takip edilirken veya hizmete katılmayı 

208.   5 Şubat 2020›de Hasake Vilayeti, İbrahim Amo›yu Özerk Yönetimiyle ilgili belediye başkanlığına ek olarak Amouda Belediye başkanı 
olarak atamaya karara verdi.
209.   Suriye - Kürt güçleri çocuk istihdamı yasağını ihlal ediyor, Human Rights Watch, 15 Temmuz 2015. https://cutt.ly/6tU7hRf
210.   KurdWatch, kendisini zorunlu askerlik yapması amacıyla PKK tarafından kaçırılan, sonra örgütün saflarından kaçmış olan bir kızla 
yaptığı röportaj, 1 Haziran 2015
211.   29 Ekim 2014›te Kamışlı’nın doğusundaki Hazna Köyü’nden 1992 yılı doğumlu genç birisi olan Muhammed İbrahim Saadun, zorunlu 
askerlik yapmaya katılmayı reddetmesi nedeniyle YPG›nin kontrol noktasında öldürüldü.
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reddettiklerinden ötürü öldürüldü. Asayiş güçleri (Polis), genç erkek212 ve kızları213 okullarının 
önünde kaçıran çetelere dönüştü ve ailelerinin kabul etmemesine rağmen onları askerlik kamp-
larına kattı. Zorunlu askerlik sadece Kürtlerle sınırlı kalmadı, aynı zamanda şiddetli tepkilere 
neden olan Araplara da uzadı. Çünkü bazı unsurlar sessizce ayrılma girişiminde bulunurken, 
diğerleri ise kaçanlara yol açmak amacıyla ateş etmek zorunda kaldı.214

Parti Rakka’da ilk askerlik merkezini 17 Aralık 2018’de “Özerk Savunma Görevi” adı altında açtı. 
Ayrıca, akademiler diye adlandırılan eğitim merkezlerinin açılışına başladı. Bazı okulları mer-
kez olarak kullandı, Rakka’daki Ahmed Ali Akademisi daha önce 17. Tümen’in yerinde 22 Ocak 
2019’da ilk açılan okuldu. Ardından bunu El-Kesarat bölgesinde Beşşar Hüseyin Ceribe Akade-
misi’nin kurulması takip etti. Daha sonra, Tell Semen Akademisi, Tabka’da Cumat’ul-Nezzal ile 
El-Cerniye’deki Ridor Akademileri okulu bir askerlik eğitim merkezi olarak kullanıldı.

Bu akademilerdeki askerliğe alınanlar bazen 30 gün ve bazende 45 günlük eğitim dönemlerine 
tabi tutulmakta; aileler, çalışanlar, öğretmenler, erkekler ve kadınlar, hatta destekleyen partilerin 
üyeleri bile silah kullanımı konusunda eğitim almaktadır. Deyrizor’da, Nisan 2019’da ilk Özerk 
Savunma bürosu açıldı, askeri okullar açılmadı ve kent sakinleri, Deyrizor Askeri Konseyi’ne 
katılım isteğe bağlı olduğu için zorunlu askerliğe alım yasalarına uymadı. Deyrizor ve Rakka’da 
askerlik hizmetine tabi yükümlülerin 1990 ile 2001 doğumlular arasında sınırlanırken, Hasa-
ke’da bu 1986’dan 2001doğumlulara kadar olan yükümlüleri kapsadı. 23 Ocak 2020’de Özerk 
İdare, 1990 doğumlulardan itibaren askerlik hizmetine alınacak yükümlülerin yaş sınırlaması-
na karar verdi. Özerk yönetim savunma hizmetini, yazılı bir şeyin olduğu veya şartlarını düzenli 
hale getirmeyi ya da karşılığı nakit para ödemeyi içermediği sürece hiç kimse görevlendirilemez. 
Rejimde geçerli olan askerlik hizmeti anlayışı, federasyon içinde geçerlidir, tam tersi bir durum-
da olabilir.

Zorunlu askerlik görevini yapanlar yaklaşık 100 dolar aylık maaş alırken, gönüllü yapanlar 150 
ile 250 dolar arasında maaş kazanıyor. Koalisyon güçleri ise, Rakka, Deyrizor ve Menbiç’teki 
savaşçılara aylık 200 dolar maaş ödemektedir. 

212.   2000 yılı doğumlu çocuk yaşta olan Cafan Hassan El-Yusuf, 18 Ağustos 2014 tarihinde Kamışlı›daki Asayiş güçleri tarafından kaçırıldı 
ve Kahtaniye›nın doğusundaki Sarran Askeri Eğitim Kampı’na katıldı.
213.  14 yaşındaki Ciman Sıddık Ahmed 14 Kasım 2014›te, Kahtaniye kentindeki Hawla Bint El-Azwar Okulu yerleşkesinden Asayiş 
güçlerinin devriyesi tarafından kaçırıldı.
214.  13 Aralık 2014›te Arap asıllı Mahmud Sabh Abdelaziz, Tell Tamr›daki Kürt birliklerinin barikatından bu birliklerin dört unsurunu 
öldürdükten sonra kaçma girişiminde bulundu. Holokosat (2) Abdullah el-Neccar – Şabab Bousat, 28 Temmuz 2017. https://cutt.ly/
FtU7zfB
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� 
� Harç ve Vergilendirmeler:
PYD 2014 yılının başında özerk idare ilan ettiğinden beri, halk sakinlerine vergi ve harç 
uygulamasına başladı. Bunun ilk neticesi 2014 yılı Kasım ayının başlarında, Kamışlı kentindeki 
parti Belediyesinin, ticari ve endüstriyel mahalleri, emlak ofisleri sahiplerinden gerekli 
ruhsatları almak için lisansları karşılığı olan bir harç ödemesi başvurmalarını istediği bir genelge 
yayınlamasıydı.  Belediye ayrıca aylık aile başına 300 Suriye Lirası temizlik vergisi alırken, ayda 
dükkân, klinik ve ticari ofislerden 5 Dolara eşdeğer harç parası aldı.

Mayıs 2014’te, otomobil ve motosiklet sahipleri Özerk yönetim Trafik Departmanına 
kaydolmaya ve araçların üstünde Asayiş’e özel plakalar bulundurmaları zorunlu hale getirildi.

Parti güçleri, 2015 yılında Hasake ve Kamışlı kentlerindeki tanınmış restoranların bazılarını, 
ruhsatlarının olmadığı iddiasıyla, bu meslek gruplarına ruhsatlarını ve bunun için ödenecek 
olan harcının ödenmediği gerekçesiyle kapattı. Ağustos 2015›te parti güçleri, devrimden önce 
rejim tarafından ruhsatlandırılmış olsalar bile, bireysel silahlara sahip olabilmek için harç vergisi 
uyguladıkları bir silah ruhsat kampanyası başlattı.

Eylül 2016’da, Özerk İdareye bağlı Yasama Konseyi, Gelir Vergisi Kanunu’nu kabul etti ve 
2017’den itibaren uygulanmaya başlandı. Parti idaresi, biçerdöver ve zirai aletler üzerindeki 
vergilere ek olarak çiftçilere mazot sağlama karşılığında,  5-50 bin arasında değişen vergiler uy-
gulamaktadır. Parti, yeniden yapılanma, şehit aileleri yardımı, YPG birlikleri ve YPJ birliklerine 
yardım gibi çeşitli isimler altında harç ve vergiler almaktadır.215

İdarenin rejimle işlemleri yapamaması ve vatandaşların ihtiyacı nedeniyle; İlgili kişi iki kez harç 
ve vergi ödemek zorundadır: Birincisi, örneğin tüm tarım bankaları ve kredilerin halen faaliyette 
olduğu ve çiftçilerin geçen yaz ürünlerinin ücret karşılığını aldıkları, gayrimenkul işlerinde ve 
bankacılık işlemlerinde hizmet veremeyen idare ile ilgilidir. İkincisi, mevcut idari eşleşme oldu-
ğundan dolayı, ek olarak çifte vergilendirme ortaya çıkaran rejimdir.

215.  PYD Kamışlı kenti Pazar esnaflarına yeni harç uygulamaları getirdi, Yekiti Partisi web sit. 14 Nisan 2016. https://cutt.ly/BtU7vXS
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Resim No. (...) Mağaza sahiplerinin, eski ve usulüne uygun ruhsatlı dükkânlar olmasına rağmen, mağaza 
ruhsatlarının Özerk Yönetim idaresi tarafından alınmasını gerektiren tebligat bildirim formu.

� Arzulanan Kuruluşta Gümrükler:
Özerk idare, kuruluşundan bu yana, otomobil, çimento, şeker vb. ülke içinden veya dışından 
gelen ve kontrol alanlarına giren tüm mallar üzerinden vergi almaktadır. Kürdistan Bölgesel Yö-
netimi, daha önce Dicle Nehri üzerindeki Fişhabur Geçidi’ni, içinden geçen ithal mallar üzerin-
den Özerk Yönetimin vergiler alması nedeniyle kapatmıştı. Sadece bu vergilerin iptal edilmesi 
şartıyla açıldı216 ve buna rağmen, parti yetkilileri ihraç edilen hayvanlarına, adet başına ortala-
ma 6 dolar vergi217 uygulamaya devam etti. Suriye içinden gelen mallara gelince, Menbiç’den 
gelen mallar için ödenecek olan ile Rakka tarafından gelen mallar büyük bir engelle karşılaşır ve 
daha önce Fırat Köprüsü’nde vergileri ödenirdi. 

Uygulanan vergilerin gerçek bir resmini verebilmek adına, Halep kentinden satın alınan bir 
arabanın - örneğin, 20 bin dolar fiyatı, sahibinin idareye kaydını yaptırması ve ona kullanım izin 
belgesi çıkartması için 2 bin dolar ödediği söylenebilir.

� Arzu Edilen Kuruluşta Eğitim:� 
� PYD’nin Fırat’ın Doğusundaki Kontrol Alanlarında Uyguladığı Öğretim 
Metodları� 
2013 yılı sonbaharında sınır şeridi kontrolünü tamamlamasından bu yana, kendi özerk yöneti-
mini ilan etmeden önce bile PYD partisi, Kamışlı, Ayn el-Arab ve Afrin’de kontrolü altında olan 
alanlardaki okullara başlangıçta, Kürtçenin günde birkaç saat uygulandığı eğitim-öğretim süre-
cine erken dayatma müdahalesi başladı.

216.  Mallar üzerindeki gümrük vergilerinin kaldırılması koşuluyla Fişhabur Sınır Geçidinin yeniden açılması, Rudaw, 7 Haziran 2016, 
https://cutt.ly/8tU7nbk
217.  Suriye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticaret trafiği “Fişhabur-Semalka” Geçidi açıldı,(Savt’ul-Irak: Irak›ın Sesi), 1 Temmuz 2016 
https://cutt.ly/btU7Q8q
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Parti kendi özerk idaresini açıkladıktan sonra, 2014-2015 eğitim öğretim yılında birinci sınıftan 
başlayarak, ilkokul dönemi eğitim müfredatının değiştirilmesini içeren bir sonraki adımı uygu-
lamaya başladı. Bunu, 2015-2016 yılındaki ilkokul ikinci ve üçüncü sınıflarının müfredatını, 
ardından 20162017- eğitim yılında dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf ilköğretim okullarının 
müfredatının değişikliği takip etmiştir.

2017-2018 yılında parti, ortaokul seviyesinin eğitim müfredatının değişikliğini yaptı. Geçen 
2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Onuncu Sınıf müfredatı yayınlanarak uygulanmaya başlan-
dı. Bu yıl 2019’da On Birinci Sınıf müfredatı yayınlandı218 ve eğitime başlandı. Üçüncü Sınıf lise 
müfredatı “Bakalorya” sistemi gelecek 2020-2021 yılı için hazırlanacağı kararlaştırılmıştır. Bu 
şekilde parti tüm eğitim müfredatlarını değiştirmiş olacak.

� Kürtçe Müfredatın Kürt Olmayanlara Uygulanması:� 
İkinci adımda YPG, kendi parti müfredatını kontrol alanlarında bulunan Kürt olmayanlara 
uygulamaya başladı ve daha sonra Rakka ve Deyrizor’daki DSG güçleri tarafından kontrol edi-
len alanlarda bulunan Araplara uyguladı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında parti, uygulamanın 
ikinci adımı olarak, Arapça ve Süryaniceye çevirileri yapıldıktan sonra; Arap, Hristiyan ve diğer 
milletlerden olanlara kendi eğitim müfredatını koymaya başladı. Ve buna mecburi ders olarak 
Kürtçe’de eklendi. Atılan bu adım da karşılık bulmadı, ancak geçmişte olanlar gibi bir neticeye 
yol açmadı. Bunun yerine parti bazı okulları kapatarak karşı bir yanıt vermiş oldu.219

Ağustos 2018’de Özerk Yönetim, Süryani ve Ermeni okulları da dâhil olmak üzere, Hıristiyan 
kiliselerinin birçok özel okulunu, partinin eğitim müfredatını öğretmeyi reddettikleri için, ruh-
satlarının olmadığı bahanesiyle kapattı.220 Kamışlı’daki Süryani okullarındaki müfredat yetkilisi 
İsa Reşit de, özerk idare tarafından uygulanan eğitim müfredatına uymayı reddettiğinden, bilin-
meyen kişiler tarafından darp edildi.221

218.   Eğitim – Öğretim Kurulu Başkanı Muhammed Saleh Abdo’nun Demokratik Birlik Gazetesi’ne verdiği 11 Eylül 2019’da verdiği 
röportaj. https://cutt.ly/rtU7Yna
219.   PYD, partinin uyguladığı okul müfredatını uygulamadıkları gerekçesiyle, Hasake›deki Guviran Mahallesinde Salem Halaf ve 
Hammoud El-Abdullah Okulları’nı kapattı.
220.    Özerk Yönetim, Suriye›nin kuzeyindeki birçok özel okulu (Süryani ve Ermeni) kapatıyor, (Suriyyun Min Eclil-Hakika), Ağustos 2018. 
https://cutt.ly/8tU7IOB
221.   Süryani Konseyi, Kamışlı›daki Süryani eğitim müfredatı yetkilisine saldıran PYD’yi kınadı, El-Habur Web Sit. - 25 Eylül 2018. https://
cutt.ly/LtU7Agh
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� 
� Halkın PYD Politikasına Direnişi:� 
Yeni müfredat, parti eğitim müfredatını uygulamasına yanıt olarak, rejimin buna muhalefeti 
okulları kapatmasıyla karşılandı. Parti güçleri kilitleri kırdı ve okulları zorla açarak, kararlarına 
itiraz eden yöneticileri cezalandırdı veya rejimin eğitim hakkındaki kararlarına uydular. Yeni 
müfredat, çocuklarını Arap ilçe ve köylerinde yayılmış okullara ve hükümetin eğitim müfreda-
tını uygulayan Hasake ve Kamışlı kentlerinde, rejim kontrolü altındaki mahallelere aktarılmaya 
başlayan Kürt öğrenci velilerinin muhalefetiyle de karşılandı. Bir sınıfta mevcut sayıları 100 öğ-
renciye ulaşana kadar sınıf mevcudu kapasitesi arttı. Ailelere ulaşım ve barınma için ek mali-
yetler terettüp etti. Birçok aile evlerini rejim kontrolü altındaki mahallelere taşımayı tercih etti. 
Kamışlı ve Hasake’deki şehir merkezlerindeki güvenlik noktalarında bulunan okullar iki vardi-
yalı çalışan büyük komplekslere dönüştürüldü: Sabah ve akşam olmak üzere, binlerce öğrenci, 
birkaç yüzle sınırlı kalındıktan sonra tek öğün eğitim görmeye başladı.

Halktan varlıklı olanlar, hükümet eğitimi müfredatı olduğundan, çocuklarını Kamışlı, Maliki-
ye ve Hasake’daki Hıristiyan kiliselerinin özel okullarına kaydetmeye zorlandı. Ancak parti bu 
okulları tehdit etti ve onları Kürt olan öğrencilerini kovması için zorladı.222 Bu nedenle parti 
bu çocuklar için, ya bilimsel geleceği olmayan partizan eğitim modeli yaklaşımına ya da oku-
ma-yazma bilmeyen ve cahil kalmaya, üçüncüsü olmayan iki seçenek belirledi.

Halk birçok protesto gösterileri223 düzenledi, duymayan kalmadı. Birçok sivil toplum kuruluşları224 
ve Kürt partileri225 protesto bildirileri yayınladılar. Kürt dilinde bir müfredat uygulanmasını öğ-
rencilere karşı haksız bir karar olarak ve parti fikrini dayatan bir ideoloji olarak değerlendirildi. 
Ancak, hiçbirisi umursanmadı ve parti kararlarını aile ve çocuklarına dayatmaya devam etti. Bu 
nedenle çok büyük sayıda çocuk okul dışında kalarak gidemedi.

Suriyeli Kürtler anadillerini öğrenmeyi uzun zamandır bekliyorlardı. Çocuklarının, okul müfre-
datını geliştirmek için gerekli uzmanlık ve yeterliliklerin eksikliğinin yanı sıra, üniversiteye giriş 
ve eğitimlerini sürdürme nitelikleri olmayan, Kürtçe bile olsa, tanınmayan bir müfredat 

222.  20 Ekim 2015 tarihinde, Hristiyan okulları öğrenci velilerine yazılı mesajlar gönderdi, aşağıdaki gibidir: (Sayın Öğrenci Velisi….. 
Yarından itibaren çocuğunuzu, ne suretle olursa olsun okula lütfen göndermeyin! Sizden özür dileriz. Lütfen talimatlara uymanızı, bilgi 
almanızı için okula gelmenizi veya 426536 numaralı telefondan takip etmenizi rica ederiz. Çok teşekkür ederiz.)
223.   12 Ekim 2015 tarihinde öğrenci velileri, Amouda kentindeki okulların partizan ideolojiden uzak bir eğitim modelini talep ettikleri, 
etnik ayrımcılığa neden olabilecek yöndeki dersliklerin açılmasına karşı uyardıkları ve çocuklarına Arapça ve İngilizce›nin yanı sıra Kürtçe 
dilinin öğretilmesini talep ettikleri bir oturma eylemi düzenlediler. Aynı ayın 22›sinde Kamışlı kentinde öğrenci ebeveynleri bir gösteri ve 
26›sında Malikiye bölgesindeki bir ibadethanede ayrıca bir gösteri düzenlendi.
224.   Birçok sivil toplum kuruluşu tarafından okul ve eğitim müfredatı sorunuyla ilgili bir açıklama, 21 Ekim 2015. Kürt Yekiti Partisi web 
sitesi https://cutt.ly/utU7FBB
225.  Kürt Ulusal Konseyi, eğitim ideolojisine karşı protestoda bulunmak için, Kahtaniye, El-Cevadiye, Malikiye, Kamışlı ve Hasake›de 
çeşitli gösteriler düzenledi. Bazıları partinin Asayiş gücü tarafından tutuklanmaya maruz kaldı.
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öğrenmelerini hiç düşünmedikleri görülüyor. Bu adım, çocuklarının eğitiminin geleceğini 
güvence altına alma arzusuyla, bölgelerinin silahlı çatışma çemberinin dışında kalmasına 
rağmen, birçok Kürt vatandaşını ülkeden göç etmeye sevkeden nedenlerden biriydi.

� Fırat’ın Doğusu’nun Eğitim Programı:� 
Parti, Fırat’ın Doğusu’nda kontrolünü tamamladıktan sonra, kendi eğitim programını Arap ve 
Kürt halkına dayattığı, üzerinde durulan dört çeşit eğitim müfredatı programı vardır:

Birincisi: Rejim müfredatıdır ve kontrolü altındaki alanlarda, Kamışlı ve Hasake kentlerindeki 
iki ‘güvenlik meydanında’ okutulur ve yine bu yerlerde bulunan Süryani okulları tarafından uy-
gulanan müfredatın aynısıdır.

İkincisi: Latince harflerle hazırlanmış Kürtçe müfredat olan PYD’nin müfredatıdır. Partinin 
kontrolünden çıkmadan önce Afrin ve Hasake’nin geri kalanında ve Halep Vilayetinde Ayn el-A-
rab / Kobani’de okutulmaktadır.

Üçüncüsü: PYD’nin kendi müfratı, ancak Arapçaya çevrildi ve bu, parti kontrolü altındaki köy 
ve kasabalardaki Araplara okutulmaktadır.

Dördüncüsü: PYD’nin kendi müfredatıdır. Ancak Süryaniceye çevrilmiştir ve Süryani okulları-
na özgüdür. Bu eğitim programı, Süryanilerin ve Kiliseleri’nin itirazı ve müfredatın kendilerine 
uygulanması halinde okul ve kiliseleri kapatma tehdidinin bir sonucu olarak düşmüştür. Niha-
yet özerk idare ve okullar arasında sadece Süryanice ve müzik dersleri okutulmak üzere, rejimin 
eğitim müfredatını devam ettirmek için anlaşma yapıldı.

Rakka ve Deyrizor Vilayetleri DEAŞ’den kurtarıldıktan ve DSG güçlerinin kontrolü altında iki vi-
layete daha girildikten sonra, eğitim müfredatı daha karmaşık ve programsız bir hale geldi. Çün-
kü partinin eğitim müfredatı Hasake Vilayeti’ndeki okulların %88’inde okutulurken, Rakka’da-
ki okulların %53’inde ve Deyrizor’daki okulların % 89’unda rejimin müfredatı okutuluyordu. 
Aralık 2019’da226 yayınlanan Destek Koordinasyon Birimi’nin istatistiklerine göre, Rakka’daki 
okulların %40’ında UNICEF müfredatı okutulurken, yerel kaynaklar partinin müfredatının Ayn 
el-Arab’ın tüm okullarında, Rakka ve Deyrizour okullarının bir kısmınıda okutulduğunu belirt-
mektedir. Parti ayrıca, Deyrizour ve Rakka’daki eğitim durumundaki idari ve örgütsel kaosun 
boyutunu gösteren, “Demokratik Ulus” dersini eğitmeye de heveslidir.

Cezira bölgesinde, Özerk İdare’ye bağlı Eğitim Kurulu tarafından yayınlanan istatistiklere, Suri-
ye’nin kuzeydoğusunda 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı boyunca öğrenci sayılarının 821.544’e 
ulaştığını göstermektedir. Destek Koordinasyon Birimi, Hasake Vilayeti öğrenci sayısının 
139.237, Deyrizor’da 86.395 ve Rakka’da 91.511 öğrenci227 olduğunu tahmin etmiştir. Yani ger-
226.   Suriye›deki okulların Destek Koordinasyon Birimi yıllık faaliyet raporu, s.72 – 5.Baskı - Aralık 2019
227.    Destek Koordinasyon Birimi Faaliyet Raporu, s.94.
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çek öğrenci sayısı partinin özerk yönetimi tarafından açıklanan sayıların sadece %38’ini oluş-
turmaktadır. Birim ayrıca, 6-18 yaş grubu arasındaki tüm çocukların Deyrizor’da % 54’ünün, 
Rakka Vilayeti’nde %31’nin ve Hasake Vilayeti’nde %35’nin okul dışı çocukların oranını oluş-
turduğunu tahmin etmiştir.228 Birim, çocukların okulu terketmeleri, parti tarafından uygulanan 
müfredatlara karşı isteksizlik ve zorunlu askerlik görevine bağladı. Ve buna, yoksulluk ve çocuk 
işçiliği, okul terkleriyle mücadele etmemek, uzman eğitim ve idari personel eksikliği konularını 
da ekleyebiliriz.

Söz konusu Eğitim –Öğretim Kurulu, öğretmen sayısının 41.077 olduğunu tahmin ederken, 
gerçek sayı çok daha düşüktür. Yerel kaynaklara göre, Fırat›ın doğusundaki ‘kurula’ bağlı 
toplam eğitim kadrosunun 13 bin öğretmeni aşmamakta, bunların yarısı Hasake Vilayetinde 
bulunmaktadır. Diğer yarısı ise, Hasake, Rakka, Ayn el-Arab kırsalı ve Menbiç’tedir. Bu 
öğretmenler özerk yönetim yetkililerinden 50-60 bin Suriye lirası yani, 75 ABD dolar karşılığı 
maaş almaktadırlar.

Eğitim Kurulu, Fırat’ın doğusundaki okullarının sayısını 4230 olarak belirlerken, yerel kaynak-
lar Fırat’ın doğusunda faaliyet gösteren okulların sayısını 1650 olarak tahmin etti. Bunlardan 
350 tanesi kent merkezlerinde model okul statüsünde olup, tüm eğitim seviyeleri mevcuttur. 
Normal küçük okullar kırsal alanlarda dağılmıştır ve sadece ilköğretim seviyesinde mevcuttur.

Rejim, temel eğitim ve lise seviyesinde mezun olacak öğrenciler için genel sınavlar yaparken 
ve onlara üniversite, yüksokul /enstitülere girme hakkı veren diplomalar verirken, PYD buna 
benzer sınavları yapmamaktadır. Tüm sınıflar geçer/ başarılı olarak kabul edilir ve öğrencilere 
ne yerel ne de uluslararası tanınmayan belgeler verilmektedir. Parti, bunu performans süreci-
nin ve gerçekçi değerlendirmenin, klasik sınavlardan kaçınmaya bağlı olduğunu, ilk ve ortaokul 
dönemlerine ayrılmasına ve dönemsel, üç aylık veya yıllık olarak değerlendirme kapsamında 
eğitime paralel olarak bu yıllardaki eğitime güvenmeye bağlı olduğunu haklı çıkarır.

� Parti Tarafından Yayınlanan ve Uygulanan Kürt Müfredatının İçeriği:
 �
Okul müfredatının resmi dili olan Arapça’nın, Kürt mahalle, köy ve meclislerinde uygulanan 
eğitim müfredatının dili olan Kürtçe ile değiştirilmesine, bunun yanı sıra altıncı sınıftan itibaren 
İngilizce eğitime, dördüncü sınıftan başlayarak da ikinci bir dil olarak Arapça eğitime karar 
verilmesi partinin ilk hedeflerinden biri oldu.

Araplarla ilgili olarak, parti Kürt müfredatını Arapçaya çevirdi. Hasake’deki kontrolü altındaki 
Arap ve diğer milletlerden olanlara, daha sonra Rakka ve Deyrizor Vilayeti’nin bir kısmına bunu 
uyguladı. Ayrıca Din Kültürü dersi de kaldırıldı ve parti öğretmenlerinin Zerdüştlük dinine daha 
yakın içerik sundukları müfredatsız saatler yerini aldı.
228.   Destek Koordinasyon Birimi Faaliyet Raporu, s. 111.
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Eğitimde, Sosyal derslerin yerini, partinin fikir ve ideolojisini içine alan, PKK ve onun lideri Ab-
dullah Öcalan’ın inanç ve düşüncelerinden oluşan yeni dersler aldı. Ulusal Eğitim’in yerini par-
tinin ulusal ideolojiyi terk ettikten sonra teorisini kurduğu, “Demokratik Ulus” dersi aldı. Tarih 
ve Coğrafya derslerini içeren müfredatları, PKK savaşları, en ünlü liderleri ve dönemleri, Türk-
lere karşı köklü düşmanlık, kurtuluş mitingi, Kürdistan coğrafyası ile kapitalizm, sosyalizm ve 
çevreci toplum ve benzeri konularla, PKK ve onun Suriye uzantısı PYD’nin fikir ve kaynaklarına 
adanmışlığını amaçlayan konular olarak değiştirildi. Parti müfredatı aynı zamanda resmi Arap 
şehir, kasaba ve köylerin adlarını Kürtçe olarak değiştirmeyi ve Abdulaziz Dağı’nın “Kazwan” 
Dağı olarak adlandırılması gibi bölge Kürtleri için bile garip kabul edilen yeni Kürtçe yer isimle-
rinin kullanılmasını içeriyordu.

Destek Koordinasyon Birimi tarafından yapılan bir araştırma, bu müfredatın bilimsel belge, 
siyasi fikirler ve ortaya konulan tarih açısından Suriye’de kabul edilen diğer müfredatlardan, 
hatta muhalefet kontrolündeki alanlarda bile benimsenen müfredatlardan farklı olduğunu gös-
termiştir.229

229.   “Suriye›deki Okulların Destek Koordinasyon Birimi Yıllık Raporu,” s.71 - Beşinci Baskı - Aralık 2019.
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� 
� Eğitim Kadrosu:� 
Öğretmenler, eğitim müdürlüklerinin kararıyla, parti müfredatını okutan okulları boykot etme 
kararlarına uydu. Çünkü birinci, fikre ikna olmadıkları, daha önce belirttiğimiz nedenlerden ve 
ikincisi ise, alacakları maaş ücretlerini korumak içindi. Rejim, kendi okullarında veya belirle-
dikleri eğitim komplekslerinde olduğu kanıtlandığı sürece öğretmenlerin maaşlarını ödemeye 
devam etti. Partiyi, az sayıda olan kadrosuzların dışında üniversite diploması sahibi istihdam 
etmeyi ve Kürtçe dilinde kurslara katılım şartından sonra, lise ve orta dereceli belge sahiplerini 
ve bazen de ilkokul belgesi olanları mevcut olan personel eksikliğini tamamlamak için zorladı. 
Bu nedenle, öğretmen ve idari kadro düşük bir seviyeye ulaştı, deneyim ve tecrübesiz, gerekli 
pedogojik ve bilimsel donanımdan yoksun kaldı. Öğretmenleri atama ve seçme hususunda, dar 
politik temellerin ve insan kayırmacılığının benimsenmesinin yanında, çoğu partiye yakınlık 
derecesiyle ve rejimin ayrılmasından önce hüküm süren taraf gibi kayırmacılığa bağlandı.

Kürtçe öğretmenlerine gelince, politik, adam kayırmaclık ve akrabalık temellerine bakılarak se-
çilir ve atanmadan önce altı aylık bir kursa tabi tutulurlar. Daha sonra eğitim süresi bir yıl olan, 
Kürtçe dil kursları açıldı.230

� Kamusal Hayatta “Kürtleştirme” Politikası:
Hasake Vilayeti’nde Arap ve Kürt mahalleleri birbirine girmiş durumdadır ve Arap ve Hıristiyan 
azınlıklar da Amouda, Derbasiye, Malikiye ve Ayn el-Arab gibi Kürt çoğunluğuna sahip kentlere 
dağılmıştır. Bu şehirlerde Arap ya da Süryani okulları bulunmaktadır. Aileleri ve çocuklarını 
Kürtçe eğitim müfredatını okutan Kürt okullarına kayıt yaptırmaya zorlamaktadır. Sonuçta bu 
azınlıkların Kürtleştirilmelerine yol açmakta, anadilleri Arapça ve Süryaniceyi unutturmaktadır. 

Sosyal sözleşme Arapça, Kürtçe ve Süryanice olan üç resmi dili onayladı. Bu diller Fırat’ın doğu-
sunda, Rakka ve Deyrizor Sivil Konseyleri’nde, federasyonun resmi dairelerinde geçerli olmalı-
dır. Uygulama bakımından ise, makam ve işlerin büyük çoğunluğu Kürt çalışan ve memurların 
kontrolünde olduğundan dolayı, başvuracak kişilerin herhangi bir hizmet alabilmesi için Kürt-
çeye hâkim olması gerekir. Bazılarının alay etmek için söylediği gibi: “Özerk yönetim dairelerin-
de işlem yaparken yanımızda bir tercüman olması gerekli.”

Rejimin nüfus işleri idareleri hala Hasake Vilayetinde faaliyet göstermektedir. Nüfus işleri yet-
kilileri fiili makamların doğrudan müdahalesi olmadan doğum ve ölüm sicillerini belgelemekte, 
aile cüzdanı ve kimlik kartları düzenlemektedir. Aynı durum, hala rejimin Gayrimenkul İdari 

230.   Ağustos 2015›te parti eğitim komitesi, Kamışlı›daki Michel Saliba Lisesi’ni parti öğretmenlerine Kürtçe Dil Merkezi’ne dönüştürmeye 
ve 840 öğrenciyi diğer okullara nakletmek için zorlamaya karar verdi.
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Departmanının elinde bulunan tapu kadostra kayıt işleri için de geçerlidir.

� Tüzel Yönetim Kurumları Tarafından Sağlanan Hizmetler
Hasake Vilayeti’ndeki devlet kurumlarını devralmasına rağmen, PYD yetkilileri, rejim memur-
larının maaşlarını ödemeye devam ederken, idare ve kurumlarını idarecilerinin gözetiminde, 
temsilcileriyle birlikte tuttu. Devlet Elektrik Kurumları hizmet vermeye devam etti, ancak bu-
nunla birlikte yaşanan büyük elektrik kesintisiyle, parti Rimeylan Petrol Sahalarından ele geçir-
diği büyük devasa motorlar aracılığıyla elektrik üretmine başvurdu. Vatandaşlara, taleplerine 
göre her bir amper için belirli miktarlar ödenmesi karşılığında devlet elektrik şebekesi aracılı-
ğıyla elektrik sağlandı.

Rejimin sular idaresi ve çalışan personeli de evlere içme suyu sağlamaya devam etti. Ancak 
özerk yönetim yetkilileri vatandaşlardan devletin hizmet (elektrik ve su) fatura bedellerini tah-
sil etmektedir. Bu toplanan miktarların kaderi, yönetimin kendisi tarafından mı yoksa rejim-
le yapılan bir anlaşmaya mı dayanıyor bilinmemektedir. Biz muhtemelen ikinci olasılığı tercih 
ediyoruz. Ayrıca, fırınların devlet destekli ekmek sağlama hizmetleri devam etmektedir. Devlet 
bankaları, telefon, posta, ziraat birimleri ve eğitim kuruluşları faaliyet göstermektedir.

� PYD Güçlerinin Gaib Kişilerin Mallarıyla İlgili Teamülleri
PYD kontrolünü askeri olarak genişlettiğnden beri, rejimin geri çekilmesinin ardından elini 
vatandaşların parasına ve mülklerine uzatmaya başladı. 2013 yılının ortalarında, 4 zeytin sıkma 
makinelerine ek olarak, Kamışlı, Ayn el-Arab ve Afrin’de onlarca ev, dükkân, araba ve traktör 
sahiplerinin yokluğu bahanesiyle el konduğu bir saldırı başlattı. 2014 yılının sonunda parti, 
Rasulayn bölgesini kontrolüyle ayırdıktan sonra, Arap olan yerleşik halkını göçe zorlayarak 
yerlerinden etti, mal-mülklerine el koydu, kendi lehine onların topraklarını ekti ve işletti. Ayrıca 
buralardan kadro ve savaşçılarına geniş alanlar ayırdı.

Parti, özerk yönetimin kurulmasından sonra, bu eylemleri yasallaştırma girişimine başvurdu ve 
15 Eylül 2015’te “Göçmen ve Gaib Kişilerin Mallarını İdare ve Koruma Yasası” olarak adlandır-
dığı grekçeyi yayınladı. Bu gerekçeye göre, göçmen ve gaib kişilerin mal-mülklerini kötülük ve 
zorla sahiplenme durumundan koruyarak ve bu malların başkaları tarafından istila olaylarının 
tırmanmasını önlemek, toplumun ve özerk idare sakinlerinin hizmetine sokarak kendisini haklı 
çıkardı. Yasa, ayrılma tarihinden itibaren bir yıl boyunca yasal mazereti olmadan terk etmişse, 
tekrar hayatına terk ettiği yerde devam etmemesi durumunda her terk edeni göçmen gaib kişi 
olarak kabul etti. Yasa, yayınlanmadan önce tüm adı geçen kurumları kaldırdı, komitenin elini 
gaib olan kişi malına koymasını önlemek için sadece ikinci derece akrabalığı kabul etti. Yasa, 
onlarca yıl önce yurtdışında ikamet edenler ile ikamet ettikleri ülkelerin vatandaşlıklarını alan-
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lar dâhil tüm ülke topraklarından ayrılanları içeriyordu. Parti, Gaib Kişi Malları Yönetim Komi-
tesine, mal sahibinin dönüşünden sonra hak talebinde bulunma hakkı olmaksızın; menkul ve 
gayrımenkul mallarına yatırım ve kiralama yetkisi verdi ve gelirlerini özerk yönetim hazinesine 
devretti.

Yasama Konseyinde Süryani tebanın temsilcileri, ülke dışında ikamet eden en büyük göçmen 
ve mal sahiplerinin grubunu oluşturan Süryani ve Hristiyanların mülküne tehdit olarak gör-
dükleri yasaya itiraz etti. Asuri İnsan Hakları Gözlemevi, bunu Özel Emel Okulları’nın tesislerini 
kontrol etmeye başlayan bir dizi demografik değişimin bir halkası olduğunu düşündü.  Daha 
sonra, DEAŞ’ın Habur Nehri’nin güney şeridinde Asuri köylerinin işgali sırasında YPG güçlerinin 
kontrolü altında kalan Habur Nehri’nin kuzeyindeki Süryani köylerinde ev, kilise ve okullar yı-
kılıp, talan edilerek soyuldu.231

Aynı şekilde Süryani kiliseleri, Cezire bölgesinde varlıkları yerlerinde kalanları sindirme ve va-
tanına yeniden dönmek için göç edenleri korkutmanın yanı sıra, Hristiyan nüfusun yaklaşık 
%35’ine sahip olduğu kırsal kesimdeki tarım alanları ve gayrimenkullerini ele geçirme girişim-
leriyle, Cezire bölgesindeki Hıristiyanlar için demografik bir tehdit olarak değerlendirdi.232 

Yasa yürürlüğe girdikten hemen sonra, parti çalışanları gaib kişilerin mal ve gayrımenkulleri-
ni233 başkalarına kiraya vermeye başladı. Kiracıların bu malların vekillerine ücret ödememeleri 
ve parti tarafından ilgili komitelerin toplanmasına kadar beklemeleri istendi. Haziran 2016’da 
parti, Hasake kentinde bulunan El-Firdevs Mahallesindeki Süryani evlerini de istila etti, ancak 
daha sonra Vatikan Hükümeti’nin müdahalesinden sonra boşalttı. Çünkü bu evlerin mülkiyeti 
hala Süryani kiliselerine aittir. Partinin Halk Belediyesi, Kamışlı kentinde, mülkiyeti Hristiyan 
bir aileye ait olan, şehir merkezinde belediye binası olarak kullanılan, “Hedaye” Oteli’ni ele ge-
çirmiştir. Göçmen ve Gaib Kişilerin Mallarını İdare ve Koruma Yasası uyarınca parti, Kürt parti 
liderlerinin bazıları da dâhil olmak üzere muhaliflerinin evlerine el koydu.234

231.   Asuri Gözlemevi: Suriye’nin Hasake Vilayetinde demografik değişim serisinin yeni bir bölümü, Ankawa web sitesi, 16 Eylül 2015. 
https://cutt.ly/BtU7CQ0
232.   Suriye Cezire bölgesinde Hıristiyan kiliseleri, kurumları, siyasi partilerinden ve sivil topluluklarından kamuoyu açıklaması, 20 Ekim 
2015.
233.   PYD tarafından ilan edilen Özerk İdare, Kamışlı›daki göçmenlerin evlerini ele geçirmek amacıyla bir araştırma komisyonu kuruyor, 
Kürt Yekiti web sitesi, 18 Eylül 2015. https://cutt.ly/itU71jw
234.   “PYD, Kürt Yekiti partisi lideri Fuad Aliko›nun oğlunun evini ele geçirmek üzeredir” 15 Nisan 2017. https://cutt.ly/JtU70ML
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� 
� Arap Unsurların Fırat’ın Doğusunda Bağımsız Bir Oluşum Kurulma 
Konusundaki Konumu: 
Cezire bölgesindeki Araplar, PYD’nin projesini ister muhalif ister rejim yanlısı olsun, başından 
beri kabul etmediler. Bunu Suriye’nin bütünlüğüne bir tehdit ve bölmek için bir başlangıç olarak 
gördüler. Bu da partinin,  son yıllarda kendisine rejimin destek vermesinin yanı sıra, kişisel çı-
karları karşılığında bazı menfaatçileri projesine hizmet etme yeteneğini ortadan kaldırmamak-
tadır. Rejimin önceki yıllarda partiye verdiği desteğe ek olarak, aşiret ve oradaki farklı milletten 
olanların ona karşı sağlam bir tavır almasını engelledi. Ancak burada, Hamidi Deham (Şemmer 
Aşireti Reisi) dışında hiçbir Arap aşiret reisinin partinin projesine katılmadığı teyit edilmesi ge-
rekir.

İnternette meçhul kişiler tarafından Mart 2015’te yayınlanan ilk açıklamada, Hasake Vilayeti’nin 
Arap kısmının, Suriye topraklarının bütünlüğünü ve halk arasında herkesin hak-hukuk, gelenek 
ve inançlarına saygı gösterecek şekilde barış içinde bir arada bulunma çağrısında bulundu.235

Kürt güçleri, Mart 2015’te Tal Barak kasabasının kontrolünü ele geçirdi, halkını göçe zorlayıp 
onlara karşı katliamlar yapmasının ardından Arap aşiretleri, kendilerini bekleyen planlardan 
korunmak için kabile askeri gücü oluşturmak amacıyla Kamışlı yakınlarındaki Cermoz Köyü’nde 
bir toplantıya çağırdı. Ancak, atılacak adım durduruldu ve başarısız olmasının arkasında rejimin 
olduğuna inanılmaktadır. Arap aşiretleri de 2016 yılında parti tarafından açıklanan federasyon 
projesini kabul etmedi.236

Parti güçleri DEAŞ’e karşı uluslararası koalisyona girdikten ve DSG güçlerinin kurulmasından 
sonra, Arap aşiretleri terör örgütünü desteklemekle suçlanmaktan çekindiklerinden, Amerika 
destekli parti gücüne karşı koyamadılar. Devrim yanlısı aşiretlere gelince, hepsi ülke dışında 
ve son yıllarda Arap, Süryani237 ve Türkmenleri238 içeren birçok aşiret ittifakı kurmaya çalıştılar, 
ancak bu siyasi faaliyet çerçevesinde kısıtlı olarak kaldı. DSG güçlerinin Rakka ve Deyrizor 
üzerindeki kontrolünü sağladığından bu yana, Arap unsurların konumları, parti yönetiminden 
ayrılmasını talep eden ve bölgelerini Arap halkı tarafından yönetmesine izin veren barışçıl gös-
teriler yerini aldı. Ancak bu talepler hala Amerika tarafından cevapsız bırakılmaktadır.

235.   Açıklama No.1: Suriye Arap Cezire Bölgesi, 2 Mart 2015’te yayınlandı ve sadık aşiretler rejimin arkasında olduğuna inanıyor. 
236.  El-Meyadin Televizyonu›na verdiği röportajda Muhammed el-Faris (Tay Aşiret Reisi), PYD’nin davet ettiği Federasyon Kongresine 
Arap aşiretlerinin katılımını reddetti. 3 Nisan 2016.  https://cutt.ly/qtU73pc
237.  2 Haziran 2014 tarihinde, devrime katılan Arap ve Suryani Aşiretleri ve Cezire Bölgesindeki halk temsilcilerini içeren Türk şehri 
Urfa›da Arap Ulusal Konseyi kuruldu.
238.  5 Aralık 2015›te Arap ve Türkmen klanlarını içeren bir “Kardeşlik İttifakı” kurulduğunu duyurdu.
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� PYD’nin Siyasi, Sosyal ve Medya Faaliyetlerine Yönelik Politikaları:
Şubat 2017’de, Bilgi Özgürlüğü Yasası kapsamında geçerli Amerikan Merkezi İstihbarat Ajansı 
CIA’nın yayınladığı belgelere göre, PKK’nın tüm muhaliflerini “hain ve katil” gördüğünü ve Kürt 
halkı adına öldürme hakkına sahip olduğunu ve parti muhaliflerinin birçoğunun infazını belge-
lediğini belirtti.239

Aynı şekilde PYD’nin, birçok Kürt eylemciyi tutuklayıp öldürdü, siyaset faaliyetleri tamamen 
durduruldu, birçok Kürt partilerinin ofislerini240 patlattı, geri kalanı kapatıldı241 ve liderleri sınır 
dışına sürüldü.242  Birçok Kürt medyasını da kovuşturup-takip etti, tutukladı, sürgüne gönderdi 
ve uydu kanallarının işlerini yapmalarını engellemesi,243 Suriye’de onun faaliyetlerini destekle-
meyenlere yönelik yapmış olduğu politikasıydı.

2015’te Kurtwatch internet sitesi ve Berlin’deki Avrupa Kürt Araştırmaları Merkezi tarafından 
yapılmış Rojava’nın Rüyası adlı bir filmi, bir kısım Demokratik Birlik Partisi’nin ihlallerinden, 
Kürtleri devrimden korkutma ve sindirme yoluyla etkisiz hale getirme girişimi ve eylemcilere 
karşı siyasi, medya ve askeri şiddet uygulamalarından oluşan bir belgesel yayınladı.244

Ekim 2015 itibariyle eylemciler, çoğu Kürt örgütleri ve partileri tarafından yayınlanan 
Demokratik Birlik Partisi ve Halkı Koruma Birlikleri’ne karşı 482 adet yurtiçi ve yurtdışında ifade 
ve iddianame topladı.245

Parti güçleri, Kürt partilerinin üyelerini tutukladı, gizli hapishanelere attı ve bazılarının kaburga 
kemikleri kırılarak246 itirafta bulunmaları için onlara işkence yapıldı. Anlaşamadığı Peşmerge 

239.   CIA Belgeleri: PKK muhaliflerinin birçoğunu idam etti ve mallarını Kürt halkına vergiler uygulayarak yürüttü » Basnews, 7 Şubat 
2017. https://cuttly/etU5qAg
240.    “Kimliği belirsiz kişilerce Karaki Laki›deki Suriye Kürt Ulusal Ofisini bombalandı”; Basnews web sitesi, 15 Mart 2017. https://cutt.
ly/AtU5r1v
241.   “PYD Asayiş güçleri onlarca Kürt Ulusal Merkezleri ve partilerini kapatıyor. Karaki Laki mevkiini patlattı”; Basnews web sitesi, 15 Mart 
2017. https://cuttly/7tU5uYA
242.   Avrupa›daki Kürdistan Parti Örgütleri: Kötüye Kullanım Bildirimi (PYD), 22 Mayıs 2014, aşağıdaki kuruluşların her biri tarafından 
imzalanmıştır: Kürdistan Demokrat Partisi - Irak
Kürdistan Demokrat Partisi - Türkiye
Kürdistan Demokrat Partisi - Suriye
Suriye El-Barti’deki Kürt Demokrat Partisi
Suriye›deki Kürt Yekiti partisi
Suriye›deki Kürt Gelecek Hareketi
243.   Ağustos 2015›te parti, Kürt (Orient) ve (Rudaw) kanallarının Hasake›de çalışmasını engellemeye ve kendilerine verilen ruhsatları 
geri almaya karar verdi.
244.    Film, Berlin›deki Alman Film Salonu ile Irak›ın Kürdistan Bölgesindeki Erbil›de gösterildi.
245.   482 adet yerel ve uluslararası iddianame, Kürt koruma güçleri hâlâ ihlalleri inkâr ediyor, El-Suriyul-Cedid, 23 Ekim2015, https://cutt.
ly/JtU5sj6
246.   “İnsan Hakları Raporu Kontrol Alanlarındaki Gizli PYD Hapishaneleri ve Gözaltı Tesislerinin Ayrıntılarını Ortaya Çıkardı” Basnews, 
10 Mart 2017. https://cutt.ly/atU5njr
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güçlerine bağlı olanların izini sürdü.247 Destekçileri Kürt Ulusal Konseyi Genel Merkezi ile Kürt 
muhalefet partilerine saldırıda bulundular248 ve Kürt Kadınlar Günü kutlamalarında buraları 
yakmaya çalıştılar.249 

1416-15- Mart 2017 tarihlerinde üç gün boyunca parti güçleri, sivil toplum örgütleri ve 
sivil toplum hareketleri, kadın grupları, Kürt, Süryani ve Asuri gençleri ve muhalefet siyasi 
partilerine ait 44 merkez ve ofisleri kapattı. Bazıları partinin kendi idaresinden ruhsatlı olmadığı 
bahanesiyle mühürledi.250

Mart 2013’te Yekiti Medya raporunda, Kürt Ulusal Konseyi’nin ofis ve partilerine 66 adam 
kaçırma, 18 saldırı, tüm ofislerinin kapatılması olayları, parti güçleri ve destekçileri tarafından 
ölüm tehditleri yaptıkları belgelenmiştir.251

247.  “PYD’li militanlar, Kürdistan›ın batısındaki Peşmerge›deki çocuklu aileleri evlerini boşaltmaları konusunda uyarıyor.” Basnews, 9 
Mart 2017 https://cutt.ly/xtU5m66
248.   İnsan Hakları Merkezi PKK›yı yasadışı çete saldırılarını, yasadışı tutuklamaları ve adam kaçırmalarını durdurmaya çağırıyor.” Rojava 
News web sit. 7 Mart 2017. https://cutt.ly/utU5EpP
249.   “PYD’li militanlar, Kürdistan›ın batısındaki Peşmerge›deki çocuklu aileleri evlerini boşaltmaları konusunda uyarıyor.” Basnews, 9 
Mart 2017. –Geçen Kaynak.
250.  “Kürt Özerk İdaresi, kuzey Suriye›deki muhaliflerinin parti merkezlerini kapatıyor” Şark’ul Avsat, 17 Mart 2017. https://cutt.ly/JtU5Tkf
251.    “Yekiti Medya Aylık Raporu .. 66 kaçırma olayı ve tüm ofislerin kapatılması ile Konsey ofis ve partilerine 18 saldırı.” - Yekiti Partisi 
Web Sitesi, 2 Nisan 2017. https://cutt.ly/mtU5Ul6
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YEDİNCİ BÖLÜM:
DEMOKRATİK SURİYE GÜÇLERİ’NİN KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERİN 
EKONOMİK DURUMU

Fırat’ın Doğusunun ekonomisi, petrol ve tarımın yanı sıra, güvenilir bir ekonomi oluşturmayan 
küçük sanayi işletmeleri ve zanaat işlerine dayanmaktadır. Bu nedenle bölgenin ekonomisi 
dolayısıyla petrole ve dolayısıyla tarıma dayanan bir rant ekonomisidir.

� Tarım:
Fırat’ın Doğusunda buğday, Suriye’deki gıda güvenliği için stratejik bir ürün sayılır. 2011 yılı 
itibariyle Hasake Vilayeti, ülkenin buğday üretiminin %50’sini oluşturan yıllık 1,5 milyon 
tondan fazla olurken, Deyrizor Vilayeti bunun %10’unu ve Rakka %15’ini üretmektedir. Bu 
Suriye’deki buğday üretiminin %75’i Fırat’ın Doğusunda üretildiği anlamına gelmektedir. Aynı 
şekilde mercimek, arpa, pamuk ve şeker pancarı ürünleri genel olarak Suriye ekonomisi için 
temel ve gerekli ürünlerdir.

Savaş yüzünden Rakka ve Deyrizor’daki geniş alanlar yatırım kapsamı dışında olduğundan Fı-
rat’ın Doğusundaki tarımsal üretim geriledi. Pamuk ve şeker pancarı gibi bazı tarımsal ürünle-
rin üretimi, ulaşım kesintisi, pamuk çırçır ve şeker fabrikalarının hizmetten çıkması nedeniyle 
durduruldu. Enerji eksikliği (elektrik - yakıt) sonucunda, sulanan arazilerin yüzdesinde genel 
olarakta, tarımsal üretimde bir azalmaya neden oldu. Geçtiğimiz 2019 sezonunda, Hasake Vi-
layetinde buğday üretiminin 1 milyon ton olacağı tahmin edildi, ancak buğday hasadı 400 bin 
tonu geçmedi ve rejim ile Kürt özerk yönetimi arasında paylaşıldı. Yüz binlerce hektar olduğu 
tahmin edilen buğday üretimi yapılan geniş alanlarda yangınlar meydana geldiğinden, fiili yö-
netim makamları bunun nedenlerini bilemeden ve failleri bulamadan arazi sahiplerinin zarar-
larını telafi etmedi.

� Petrol ve Gaz:� 
� Petrol ve Gaz Üretimi:� 
Suriye petrol kaynaklarının çoğu Fırat’ın doğusunda yer almaktadır. Uzmanlar, petrol ve 
gaz servetinin % 80’inin Deyrizor ve Hasake Vilayetlerinde DSG güçlerinin kontrolü altında 
olduğunu tahmin ediyorlar.
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Deyrizor petrol kuyularının %80’nini DSG işletmektedir.252 Özellikle El-Omar ve El-Tank Alan-
larından, yerel çalışan ve tüccarlara göre, günlük 50 bin varilden253 fazla hafif petrol üretim 
kapasitesiyle, Kasım 2019’da Deyrizor Vilayeti Sivil Konseyi Başkanı tarafından belirtilenden 
daha fazladır. Deyrizor petrol üretiminin günlük 30 bin varil254 olduğu tahmin edildiğinde, bu 
çıkarılan petrol miktarına yönelik açıklamaların ilk el alındığı olarak kabul edilir. Üretmiş oldu-
ğu ağır petrolü pazarlayamaması nedeniyle255 Rimeylan kuyularının sadece %5’ine256 yatırım 
yapılırken; buna bağlı olarak, Rimeylan’ın üretimi, Malikiye yakınlarında bulunan Blok 26’daki 
Rami Mahluf’un sahibi olduğu Golf Sands Şirketi’nin257 günlük ürettiği yaklaşık 18 bin varile 
ek olarak, günlük 12.500 ile 15.000 varil olduğu tahmin edilebilir. Diğer El-Cebse ile El-Hawl 
alanlarına gelince, üretim şu anda günlük sadece 3000 varili geçmemektedir. Böylece Fırat’ın 
doğusunun üretimi en az 8090- bin varil olduğu tahmin edilmektedir. Amerikalılar şu anda 
kuyuların geri kalanını onarıp muhafaza etmekte ve geliştirmektedir.258 Bu nedenle üretimin 
artması beklenmektedir.

Hasake Vilayetinde,  Suriye Petrol Şirketi şu anda Rimeylan Petrol Sahalarında faaliyette 
bulunurken, Çinli şirket Kahtaniye ve Tell Awde’de259 faaliyet göstermektedir.  El-Suveydiye ve 
Rimeylan kuyularının sayısı1300 civarındadır ve hepsi faaliyet göstermekte olup, kuyuların iyi 
bir kısmı otomatik pompalama sistemiyle çalışmaktadır. Çalıştırma ve üretim miktarı ise talep 
hacmine bağlıdır. Örneğin, petrol talebi olmaması nedeniyle, bir noktada sadece beşi işletilen 
yaklaşık 100 kuyu bulunmaktadır.260

252.   Bölgeden yerel kaynaklara ve petrol tüccarlarına güvenilerek yapıldı.
253.   Bölgeden yerel kaynaklara ve petrol tüccarlarına güvenilerek yapıldı.
254.   “Suriye petrolü hakkında heyecan verici rakamlar… Fırat›ın doğusunun gizli geleceği” Al-JazeeraNet, 23 Kasım 2019.
255.   Rimeylan Petrol Sahalarındaki 100 kuyu örneğine dayanarak, kaynak pazarlanamaması nedeniyle sadece 5 kuyu yatırımını sayıldı.
256.   Temmuz 2019›da Lübnan haberleri, Suriye Demokratik Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed›in “Moti Kahana” belgesini 
yayınladı. İsrailli işadamı, Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerde Suriye petrolünün satılmasıyla ilgili tüm 
konularda konseyi temsil etmesi için yetkilendirdiği “İşçiler Derneği” nin başıdır.
257.   Ekonomik yaptırımlara uygun olarak, şirket çalışmayı durdurdu ve üretime devam etmesi için Genel Petrol Şirketi›ni zorunlu kıldı.
258.   Aralık 2019›da yerel kaynaklar, bir grup Suudi Aramco mühendisinin buradaki kuyuların durumu ve nasıl geliştirilebilecekleri üzerine 
bir çalışma yürütmek için Deyrizor›a geldiğini bildirdi.
259.   Yerel kaynak.
260.    Yerel bir kaynak Eylül 2019›da araştırmacıya konuştu.
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Fırat’ın Doğusunda bulunan en önemli petrol ve gaz alanlarının 2011 yılı üretim 
miktarları:

Sıra Alanlar Bulunan Kuyu 
Sayısı

Koordinatları Üretim Miktarı

1 El Omar Sahası 381 35.083095; 40.590659 92000 varil/gün
2 El-Tank Sahası 144 34.910358; 40.822695 46800 varil/gün
3 Rimeylan Sahası 406 37.001698; 41.963106 86250 varil/gün
4 El-Suveydiye 

S a h a s ı
255 36.948047; 42.127086 86500 varil/gün

5 Şeddadi 166 36.055014; 40.721387 22000 varil/gün
6 El-Cebse 84 36.139804; 40.812615 14500 varil/gün
7 El-Hewl 47 36.374471; 41.149811 7500 varil/gün
8 El-Yusufiyye 21 --- 4500 varil/gün
9 Rimeylan Gaz 

S a ha s ı
39 36.998612; 41.950151 4.2 milyom m3

10 Conico Gaz Tesisi 17 35.344378; 40.318386 2 milyon m3

� 
� Petrol Üretimi Gelir Paylaşımı:� 
2013 yılı ortalarında Rimeylan petrol alanlarının PYD ’ye teslim edilmesinden bu yana, rejim 
ile parti arasında petrol kar oranlarının %65’i rejime, %35’i partiye olmak üzere paylaşılıyordu. 
Deyrizor’un DEAŞ’tan kurtarılmasından sonra, 2018 Ağustos ayında Cord Street haber ağı 
tarafından bildirilen yerel kaynaklara göre, Fırat’ın doğusunda rejim, Amerika ve parti arasında 
petrolün taraflara üçte birlik oranlar halinde paylaşılacağı yeni bir anlaşma yapıldı.261 

Rejimin petrol payı 17 Aralık 2019’da, Suriye Hükümeti’nin, petrol tesislerini262 kontrol eden 
DSG güçleri aralarında bir anlaşma olmamasına rağmen pay aldığını doğruladığı, DSG güçleri 
Komutanı Mazlum Abdi tarafından da bahsedildi. Rejimin suskunluğu, kendisinin onayı 
olmadan petrol satışı ve kaçakçılığının gerçekleştiği hususunda onu haklı çıkarmaktadır.

� Üretilen Petrolün Tüketimi:� 
Petrol tüketimi ve ihraç edilmesi aşağıdaki gibi şekillenmektedir:
Yerel Tüketim: Fırat’ın doğusunda günde 1,5 milyon litre mazot ve benzin tüketilmektedir, yani 
bu da 10 bin varile eşdeğerdir. Bir kısmı Rimeylan’daki Tell Avda petrol alanında özerk yönetim 

261.  Nazdar Muhammad, “Özel: Bir kaynak (Kord Street) Şam toplantısında tartışılanların kulis bilgilerini açıklıyor ve Mustafa Maşayih 
açıklıyor,” Kord Street, 14 Ağustos 2018.
262.  Mazlum Abdi: 110 Bin savaşçımız bulunmaktadır… Gelecek Suriye Ordusu’ndaki güçlerimizin yapısına bağlı kalıyoruz. Şark’ul-Awsat 
Gaz. 17 Aralık 2019.  https://cutt.ly/jtU5CJA
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rafinelerinde işlemi yapılmaktadır. Burada özerk yönetim yaklaşık 30 adet petrol rafinerisine 
sahiptir.263 Geri kalanı ise, Deyrizor’da şahıslara ait ilkel rafineriler (brülörler / yakmaçlar)de, 
petrol tacirleri ile petrol ürünlerinin bir kısmını Rimeylan yakınlarında bulunan Tell Avda’da 
özerk yönetime geri vermeyi taahhüt ettikleri işletme sözleşmeleri yapılarak rafine işlemi sağ-
lanmaktadır. Gerisini müşterilerine satarak tasarruf edebilmektedirler.

Kuzey ve kuzeybatıdaki muhalefet kontrol bölgelerine ihracat: El-Bab ve Cerablus (Fırat 
Kalkanı) bölgelerinden Azez, Afrin, Halep batı kırsalı ile İdlib ve kırsalı ile rejim geçen yaz 
kontrol altına almadan önceki Hama kuzey kırsalına kadar uzanmaktadır. Bu geniş bölgeler, 
ihtiyaçlarını finanse etmek için doğudan gelen mazot ve benzine bağlıydı ve tüketimin günde 
5 bin varilden fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarlar Barış Pınarı Operasyonu’ndan 
sonra azalmıştır.

Rejim Bölgelerine İhracat: El-Katırci Ulaşım Şirketi vasıtasıyla Rakka Vilayeti üzerinden, 
günde 30 bin varile eşdeğer petrolü Rimeylan’daki Tell Ades İstasyonundan Humus’taki rejim 
kontrolündeki bölgelere taşıyan 150 tank bulunmaktadır. Tam olarak tahmin edilemeyen diğer 
miktarlara ek olarak, Deyrizor’daki Fırat Nehri üzerinden yapılan kaçakçılık batmayan feribotlar 
ve plastik tüpler kullanılarak yapılmaktadır. Bunu Suriye İnsan Hakları Ağı264 uzun bir raporda 
belirtti ve yerel kaynaklar da doğruladı. Plastik borulardaki otomatik pompalar aracılığıyla, 
petrolün püskürtülmesi sağlanmaktadır. DSG gücü unsurları, yüzlerce küçük tankın kuyudan 
kaçak yerlere petrol taşıdığı en az dört lokasyonda, Fırat Nehri’nin doğu yakasından batı yakasına 
kadar uzatmış ve bu işlem gün boyunca gerçekleşmekte olup, gecenin geç saatlerine kadar 
devam etmektedir. Bu yerlerde DSG güçlerinin elinde onlarca petrol boru hattı bulunmaktadır. 
Suriye İnsan Hakları Ağı, ayrıntılı bir raporda, DSG güçlerinin Suriye rejiminin petrol ve gaz 
hususunda desteklenmesine büyük katkıda bulunduğunu belirtti.265

Kürdistan Bölgesi’ne İhracat: Çapı 10 inc ve uzunluğu 9 km olan petrol boru hattı vasıtasıyla, 
Rimeylan Rafinerisi’nden Irak’taki Zemmar sınır bölgesi Mahmudiye Köyü’nde bulunan Sufiyye 
Rafinerisi (Alyuka) ’ne kadar uzanmaktadır. İhraç edilen günlük petrol miktarının, varil başına 
ortalama 15-20 dolar fiyatla satıldığı ve 20 bin varil olduğu tahmin edilmektedir.

Kürtçe yayın kuruluşu olan uydu kanalı Rudaw, daha önce bu süreçle ilgili bahsederken, PYD 
yetkilileri bu anlaşmayı kendi adlarına imzalamadığını, aksine petrol alanında işletmeciler aracı-
lığıyla yapıldığını; bir yandan Kürdistan Bölgesel Yönetimi Hükümeti’nin imzalamadığını, ancak 
özel bir sözleşme imzaladığını belirtti. Büyük olasılıkla Irak›taki PKK örgütünün destekçisinea-

263.  Sayı yerel kaynaklara göre tahmin edildi.
264.  “Demokratik Suriye Güçleri, ABD ve Avrupa yaptırımlarını ihlal ediyor. Suriye rejimini petrol ve doğal gazla destekliyor.” Suriye İnsan 
Hakları Ağı Raporu, 15 Eylül 2019.
265.   Aynı Kaynak



107

HARMOON ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

ittir ve aylık peşin olarak ödeme işlemini gerçekleştirmektedir.266 Petrol, Dicle Nehri üzerindeki 
El-Suveydiye ve Fişhabur Geçitleri üzerinden tankerlerle kuzey Irak’a taşınmaktadır. Irak Kürdis-
tan bölgesinin plakalarını taşıyan tankerlerin Hasake-Deyrizor yolunda ilerlediği görülmüştür.

Gaz: Fırat›ın doğusundaki gaz alanlarında üretilen miktarlar şu anda bilinmemektedir. Deyrizor 
Alanlarından Humus Vilayetindeki rejiminin kontrolü altında olan Candar Elektrik Üretim 
Santrali’ne büyük miktarlarda gaz ihraç edilmekte, böylece rejim halka elektrik satan ve bunun 
bedelini ödeyen DSG kontrol bölgelerine elektriği yeniden ihraç etmektedir. El-Suveydiye Gaz 
Tesisi Üretim Kaynakları, günlük 6500 adet ve Şeddadi’de bulunan El-Cebse Tesisi’nin yaklaşık 
5000 adet mutfak tüpü ürettiği tahmin edilmiştir. Bölge halkının tüketim ihtiyaçların karşılama-
maktadır.

� Petrol Ürünleri Satış Fiyatları:
 �
Demokratik Suriye Güçleri, küçük işletmeciler olan brülör sahiplerine ham petrolü varil başına 
29 Dolara267 satarken, rejime 12 Dolara satmaktadır.  Mazotun varil fiyatına gelince, 21 dolar 
karşılığı 17 bin Suriye Lirası halka satılırken, benzinin varili 125 dolara eşdeğer gelen yaklaşık 
100 bin Suriye Lirasına, ev tipi mutfak tüpleri 3000 Suriye Lirasına satılmaktadır. Böylece Özerk 
Yönetimin petrol ve gazdan, idarenin rejime sağladığı gaz yerine ücret aldığı elektrik faturaları 
hariç, elde edilen günlük gelirin yaklaşık 700 bin dolar, yani ayda 21 milyon dolar olduğu 
tahmin edilmektedir. 

� Petrol ve Gaz Sektöründe Çalışanlar ve Ücretleri: � 
Çift başlı yönetim ve denetim, rejime ait olan Suriye Petrol Şirketi hala varlığını sürdürmekte 
ve PYD ile ortaklaşa Rimeylan Petrol İşletmesi sürecini yönettiği Rimeylan’da kendi varlığını 
dayatmaktadır. Şirketin Tarad El-Salim adlı mevcut yöneticisi Şam kentinde ikamet etmekte 
olup işlerini oradan yönetmektedir. Aynı zamanda şirketin bölüm şefleri de Şam’dan veya 
ikamet ettikleri vilayetlerden birimlerini uzaktan idare etmektedirler. PYD’ye bağlı Özerk İdare, 
Genel Müdür Tarad’e ek olarak bir de, Azad (kod adı) adında şirketin genel denetçi amirini ve 
ayrıca, rejim tarafından atanmış bölüm şeflerinin yanı sıra diğer amirleri de atadı.

Geçmiş 2012 yılı ortasından bu yana, Suriye Petrol Bakanlığı’na bağlı Rimeylan Petrol Enstitüsü 
mezun öğrencileri dışında yeni bir mühendis veya teknisyen ataması yapılmadı. Çifte yönetim 
ve denetimin olduğu gibi, çifte maaş ve ikramiye ödemeleri de vardır, Rimeylan Petrol Alanla-
rında çalışanlar rejimden maaş, özerk idareden ikramiye adı altında bir başka maaş alıyorlardı. 
Mühendisler rejimden 60-70 bin SL’ye kadar, özerk yönetimden de aynı şekilde maaş ücreti al-

266.  PYD, Kürdistan Bölgesi›nden ayda 10 milyon doları aşan petrol geliri elde ediyor.” Rudaw web site, 21 Eylül 2015. https://cutt.ly/
etU6eIV
267.   Bu fiyatlar, çalışma hazırlanırken ABD doları üzerinden değerlendirilmiştir.
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maktadırlar. İşçiler ise, rejimden yaklaşık 4555- bin SL ücret almakta ve neredeyse aynı miktarda 
özerk yönetimden de bir ikramiye olarak kendilerine ödenmektedir. Ağır vasıta operatörlerine 
gelince, en yüksek 100 bin Suriye Lirasına yakın ikramiye almaktalar.

Rimeylan petrol alanlarında çalışanlar için ikamet yerleri de şirket tarafından kendilerine 
sağlanmaktadır ve hükümet çalışanlara iş yerlerine gidip gelmeleri için ulaşım araçları tahsis 
etmektedir. Mevcut savaş koşulları ile ekonomik ve güvenlik koşullar nedeniyle, birçok çalışan 
işlerini ve oturdukları lojmanları terk etti, böylece buraları özerk yönetim tarafından atanan 
denetçiler doldurdu, aksi takdirde petrol işçileri kendilerine verilen devlet lojmanlarında ikamet 
edeceklerdi.

� Deyrizor Petrolleri:� 
DSG güçleri, rejimin Deyrizor ’da işletmesini yaptığı toplam petrol kuyusunun yaklaşık %80’ini 
işletmektedir. Petrol üretim ve satışını denetleyen parti tarafından yetkili Şahin (kod adı) 
denen birisine bağlı kişiler, petrol satış ve işletme sürecini takip edip, tüketicilerle anlaşmalar 
yapmaktadırlar. Örneğin, El-Omar Petrol sahasında Adnan İbrahim isminde bir şahıs 
bulunmaktadır, onun da bu sahayı denetlemesine yardımcı olan İbrahim adında birisi vardır, 
El-Tank Petrol sahasındaki yardımcısı ise, Havker (kod adlı)’dir.

� Tüccarlarla Petrol Sözleşmeleri:� 
Petrol, -çoğu Deyrizor bölgesinin halkından olan- tüccar ve gelir sağlayıcılarla, DSG arasında 
imzaladıkları günlerde belirlenen geçici sözleşmelere göre, tüccarlar tarafından bilinen petrol 
kalitesi ve kuyuların üretim kapasitesine göre bilinen fiyatlar karşılığında satışı yapılmaktadır.
Fiyat veya ücretler, işletmecinin sözleşme tarihinin bitiminde geri alacağı, ortalama olarak 25 
bin dolarlık sigorta tutarına ek olarak, kuyunun günlük kapasitesine göre, kuyuya iyi bir yatırım 
ve sözleşmeye bağlılık garantisi olması için tahmini olarak ödenir. Yatırımcı tüccar ayrıca, Ha-
sake ’den genelde Kürt birisi olan, tüccarla yetkili arasında yapılacak olan sözleşmeye aracılık 
eden komisyoncuya 15 ile 20 bin dolar arası rüşveti de öder. Daha sonra yatırımcı sürekli olarak 
gündüz ve gece hiç durmadan tankerlerle petrolü çekerek, yerel pazara tedarik eder. Birçok yatı-
rımcı, Fırat Nehri’nin iki yakası arasında hortumlar uzatılarak El-Busayra, El-Şuhayl ve Ziyban’da 
yoğunlaşan kaçakçılar aracılığıyla rejime petrol tedariki sağlar. Koalisyon güçleri kaçakçılık ya-
pan tankları birçok kez tahrip etti, ancak kaçakçılık halen devam etmektedir.
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� Rejim bölgelerine petrol sağlanan geçitler:

Geçit Adı Koordinatlar Taşıma Şekli Faaliyet Durumu
Layez Bölgesi 35.071454; 

40.466792
Nehir Boruları İyi, neredeyse bu geçitten 

ithalat hiç durmadı.
El-Meyadin 

Geçidi
35.015004;
40.484363

Nehir Boruları İyi.

Menbiç Yolu 36.638284;
38.269399

Tankerler Askeri duruma göre 
(Ara l ı k l ı )

El-Zebari Geçidi ;35.122410

40.423393

Nehir Boruları İyi, neredeyse en faal

Rakka Yolu 35.932036

39.010645

Tankerler  Nispeten güvenli yol göz
önüne alındığında iyi

� PYD ’nin Tahmini Mali Kaynakları:� 
Özerk Yönetimin finansal gelirlerini doğru bir şekilde tahmin etmek mümkün değildir. Ancak, 
ayda on milyonlarca dolar tutarındadır. Petrol gelirleriyle gaz ihracat girdilerine hızlıca bir bakış, 
yalnızca özerk yönetimin aylık mali kaynaklarının hacmini tahmin etmek için yeterlidir. Bunun 
ancak çok az miktarını, çalışanlarına ve DSG güçlerinin bir kısmının maaş ödemelerine harca-
maktadır, geri kalan kısmını ABD ve koalisyon ülkeleri ödemektedir. 

Rejim ekonomik krize rağmen, Hasake Vilayetinin ekmek yardımıyla, hastane ve kliniklerde 
sağlık destekleri vermeye ve oralardaki doktor, çalışan ve hatta belediye işçilerinin çoğunun 
maaşlarını ödemeye devam etmektedir. Benzer şekilde öğretmenler, PYD’nin vilayetteki eğitim 
sürecinin kontrolünü ele geçirdiğinden bu yana evlerine kapanmış olsalar dahi, maaşlarını 
almaya devam etmektedirler.

Birçok kaynak, tüm petrol gelirlerinin Kandil’deki PKK liderliğine gittiğini doğrularken, cari 
harcamalar idarenin topladığı vergiler ile sattığı elektrik-su faturalarından ve diğerlerinden 
topladığı ücretlerle karşılanmaktadır.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM:
FIRAT’IN DOĞUSU’NDAKİ KOŞULLARIN GELİŞİM SENARYOLARI

� Giriş:
PYD, liderleri Abdullah Öcalan’ın268 da tıpkı yönlendirdiği gibi, Kürtlerin özerk yönetimi elde 
etmesi karşılığında, devrimin karşısında rejimin yanında durdu. O zamanki parti yetkilileri, 
özerk yönetimi Suriye yasalarında belirtilen bir yerel yönetim olarak yorumlarken, rejim bu 
yorumları önemsemedi ve onun çabası Kürtleri devrimden uzaklaştırmak ve devrim karşısında 
kendisini destekleyen askeri milisler kazanmaktı.

DEAŞ örgütünün ortaya çıkmasına ve ona karşı uluslararası koalisyonun oluşmasına kadar, par-
tinin kontrolü, rejimin geri çekildiği alanlarla sınırlı kaldı. Afrin, Ayn el-Arab, Hasake Vileyeti Şeyh 
Maksoud ve Eşrafiyye Semtleri, Malikiye, Rimeylan alanları, Amouda ve Derbasiye kentleri ile 
Kamışlı ve Hasake’nin Kürt mahallelerini savaşmadan onlara teslim etti. Rejimin, söz konusu iki 
şehir merkezi de dâhil mahallelerin geri kalanı kontrolü altında kaldı. Daha sonra parti –rejimin 
desteğiyle- batıda Rasulayn’ı kontrol etmeyi başardı ve Özgür Suriye Ordusu ile İslami grupları 
buradan sürdü.

Bu kontrolün sınırları, Rakka ve Deyrizor Vilayetleri’nin kuzey kesimine ilaveten, tüm Hasake 
Vilayetini kontrol eden koalisyonun desteğiyle DEAŞ’e karşı uluslararası koalisyon ile DSG güç-
lerinin oluşumuna kadar yürürlükte kaldı. Bu şekilde, Fırat Nehri’nin batısında yer alan Men-
biç ve Tabka’ya ek olarak, nehrin doğusundaki tüm alanları kontrol etmeye başladı, Kamışlı ve 
Hasake’deki rejimin kontrolünü daraltarak, sadece şehir merkezlerindeki iki güvenlik kontrol 
noktalarıyla sınırlandı.

Batı bölgelerinde parti, Rus uçakları ve rejim güçlerinin desteğiyle Azez kent sınırlarına 
ulaşıncaya kadar Halep’in kuzey kırsalındaki bölgeler üzerindeki kontrolünü Özgür Suriye 
Ordusu’na rağmen genişletti.

Parti güçlerinin DEAŞ’e karşı uluslararası koalisyon çerçevesine girişiyle hedefleri yükselmeye 
başladı. 2016’da kuzey Suriye’de bir federasyon ilan etti, Deyrizor ve Rakka’yı DEAŞ’ten 
kurtardıktan sonra kendisine bağlı iki konsey kurdu. Talepleri, yerel yönetimin ötesinde, savuma, 
dışişleri ve güvenlik hususlarında yetkilerini sürdürdüğü, siyasi adem-i merkeziyet temeli 
üzerinde, özerk yönetim ya da federasyon -yönetim şekli ne olursa olsun- temsil edilen yarı 
bağımsızlığa yöneldi. Bu, Suriye devletinin hakimiyetini azaltmak ve idari ademi merkeziyetçilik 
denilen şeyin ötesine geçmekti.

268.  “İnsanların nedenine inanır ve onu yürütürseniz, ne yapmanız gerektiğine dair bir dizi önceliğiniz olmalıdır: Liderin avukatıyla olan 
röportaj metni” ; Kürdistan Halk Savunma Güçleri web sitesi, 13 Nisan 2011.
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� PYD’nin Talep Ettiği Coğrafi Hudutlar:
Partinin Fırat’ın Doğusunun tamamı için özerk yönetim talebinde bulunmaması doğaldır. Çün-
kü bu kısımdaki yerleşik Kürt nüfusunun beşte biri kadar bile değildir. Geniş bir Suriye talep-
lerinin reddiyle çatışmasına ek olarak, projenin düşmesini tehdit etmektedir. Ayrıca Rakka ve 
Deyrizor kentlerini ikiye ayırmak mümkün değil. Nehrin güney kısmı Şam’a, kuzeyi ise Suri-
ye’nin kuzeyindeki Kürt Federasyonu’na aittir. Bu nedenle partinin talepleri, 1 Ağustos 2017’de 
yayınladığı “İdari Taksimat Yasası” na göre, kuzey Suriye’de federasyon olarak adlandırdığı coğ-
rafi hudutlarla sınırlıdır ve aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

1. Hasake Vilayeti: Deyrizor sınırındaki Merkada hariç, “Cezire Bölgesi” olarak adlandırılan 
vilayetin tamamını, sonra kuzey makasına kıvrılarak, Malihat Zour Kasabası ve Abdulaziz 
Dağı’nı geçerek federasyondan çıkar. Tell Tamr ve Rasulayn’ı içine alır.

2. Rakka Vilayeti: Rakka sınırında Federasyona girişinde harita kuzeye eğilir, Ayn el-Arab269 ile 
coğrafi bağlantı sağlayarak, Tell Abyad bölgesini zorunlu keser. Vilayetin geri kalan toprakları 
federasyonun dışında kalır. 

3. Halep Vilayeti: Tell Abyad’dan sonra, federasyon makası Ayn el-Arap yönüne doğru takip 
eder, Sarin İlçesini de içine alarak, Menbiç ve Cerablus bölgeleri ile yakınındaki El-Şuyuh İlçesini 
dışında bırakır.

Sonra federasyonun coğrafi bağlantısı, Fırat Nehri’nin batısında, Cerablus’tan el-Raiy ve el-
Bab’dan kesilir ve sonra Azez’e; Afrin’i içine alan Afrin Bölgesi başlar. Sonra Azez bölgesinden 
Tell Refat ilçesini keserek içine alır.

Harita, Arap olan grupların çıkarılmasını, uluslararası alanda bilinen en basit idari bölünme 
standartlarıyla çelişen ve mantıklı bir coğrafi bölünmenin olmadığı ve sınırları içinde bir Kürt 
nüfus çoğunluğunu ilhak etme girişimini göstermektedir. Rakka ve Deyrizor Vilayetleri açısın-
dan, bu ikisi DEAŞ’tan arındırıldıktan sonra kurulmuş olan Şehir Konseyleri’yle yönetimleri sağ-
lanmaktadır. Partinin rejim ile müzakere görüşmeleri bağlamında, her iki konsey temsilcileriyle 
de karşılıklı konuşulmasını talep etmektedirler.

� PYD’de Güçlü ve Zayıf Unsurlar:
PYD’nin bölgedeki ilk ve en önemli gücü, ona hava koruması sağlayan Amerikan’ın varlığıdır.Bu 

269.  2012›de PYD›ye yakın siteler, Ayn el-Arab›ın Hasake ile bağlantısını güvence altına almak için Tell Abyad›ı ilhak etmenin gerekliliği 
hakkında konuştukları bir plan ve «Rojava» haritası yayınladı. DEAŞ kurulduktan sonra Tell Abyad bölgesi, 21 Ekim 2015›te Ayn el-Arab›a 
bağlıydı ve her ikisinin de Suriye idari birimlerine göre iki bölge olarak kabul edildiğini biliniyordu.
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sayede, Suriye Demokratik Güçlerinin lideri270 ve Suriye Demokratik Konseyi yürütme kurulu 
başkanı271 tarafından açıklanan Amerikan koruma sözlerine ek olarak, ilan edilmeyen uçuşa ya-
sak bir bölge sessizce güvence altına alındı.

Amerikan güçlerinin de kalma talepleri doğrultusunda, Araplar Rakka ve Deyrizor Vilayetlerin-
de, halka karşı katliam tehdidi nedeniyle rejimin kendilerine tekrar dönmesini reddetti. ABD’de-
ki yetkililerin çoğu, Suriye’deki güçlerinin ülkelerinde kalmasını, DEAŞ tehdidini ortadan kaldır-
mayı, İran’ın genişleme politikasını durdurmayı, rejim ve Rusları Suriye krizine siyasi bir çözüm 
bulmaya zorlamak için baskı yapmayı da desteklemektedir.

Buna, ABD’de, Amerikan güçlerinin kalmasını destekleyen ve İsrail Başbakanı Benyamin Netan-
yahu tarafından Kürtlere yardım teklif edildiğini de ifade eden, «İsrail›in ilgisi Suriye’nin doğu 
yerleşim bölgesinin korunmasında yattığına”272 inandığını bir İsrail yanlısı yayın ilave etti. Tekli-
finin bir milletvekiline göre olumlu olarak karşılandığı, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı’na göre, 
“İsrail’in, özellikle diplomatik ve insani alanlarda birçok yardım talebi aldığını” da sözlerine
 ekledi.273

Bu aynı zamanda İsrail’deki gazilerin, Tel Aviv’deki Türk ve Amerikan büyükelçiliklerinin önün-
de, Kürt birliklerinden bir temsilcinin Barış Pınarı Operasyonu’na karşı protesto gösterisine 
katıldığı, İsrail Hükümeti’nin Suriye’nin doğusunda Kürtlere gerekli mühimmat, istihbarat ve 
askeri istişareler sağlamak, Türkiye üzerindeki baskıları artırmak ve gerekirse Türk Ordusu’nu 
vurmak üzere talepte bulunduğunu doğruladı.274

Bu görüş, Amerikan’ın geri çekilmesini arkadan yapılan bir ihanet ve alçaklık olarak 
nitelendirmektedir. Yeni Ortadoğu projesinin bir parçası olarak, Türklerin nefretini ve Suriye’yi 
bölme arzusu ile bölgede kalma, Suriye’nin kuzeyinde bağımsız bir devlet, federasyon, özerklik 
ya da özerk yönetim kurulması, Kürtlere Suriye pastasının bir kısmını verme talepleri, düşmanca 
bir ortamda küçük bir oluşuma yol açarak onu İsrail’in müttefiki haline getirmektedir.

Suriye krizinin Amerikan’ın önem listesinin en altına geldiğini bilirsek ve bu Amerikan 
Başkanının geri çekilme arzusu ile ifade edilirse; zira önceki tüm unsurların sonucunun, PYD’ye 
ayrılıkçı oluşumunun esaslarını gerçekleştirme fırsatı vermek amacıyla bölgede kalan Amerikan 
kuvvetlerinin çıkarına olduğunu söyleyebiliriz.

270.  “Mazlum Abdi: 110 Bin savaşçımız bulunmaktadır… “ - Geçen Kaynak.
271.   İlham Ahmed: Özerk İdarenin resmi olarak tanınmasını sağlamaya çalışıyoruz. - Geçen Kaynak.
272.   Jonathan Spire, “Suriye›nin Doğusunun Geleceği ve İsrail›in Çıkarı”, Jerusalem Post, 13 Ağustos 2018.
273.  “Yetkili: İsrail, Suriyeli Kürtlerin Amerika ile görüşmelerde yardım ediyor ve onları savunuyor,” Reuters, 6 Kasım 2019. https://cutt.
ly/LtU6bdq
274.  Adnan Ebu Amir, “İsrail›in Barış Pınarı Operasyonu Hakkındaki Endişeleri” TRT Arapça web sitesi, 17 Ekim 2019. https://cutt.ly/
FtU6UPo
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İkinci unsur, askeri çözümün dışlanmasıdır. Rejimin bölgeden çekilmesini ve yedi yıl önce 
partiye teslim edilmesnin nedenleri hala geçerlidir. Bilakis bazıları daha zorunlu hale geldiğini 
ifade etmektedir.

Rejimin güçleri üzerindeki askeri yük, tükenen gücü yıllarca süren savaşlardan sonra daha da 
arttı. Muhalefeti kucaklayan Türkiye’yi işgal etme ve şantaja devam etme arzusuna ek olarak, 
Kürtleri etkisiz hale getirme, devrimi tek bir ulusal ve dini motifli olarak gösterme hedefi hala 
devam etmektedir.

Üçüncü unsur, partinin kontrol ettiği bölgenin coğrafi konumunun doğu sınırları, PYD için 
ekonomik ve politik bir arter oluşturan coğrafyası, maddi imkânları ve beşeri potansiyeli ile Irak 
Kürdistan bölgesine dayanmaktadır. Zaman zaman siyasi farklılıklar olmasına rağmen, her iki 
partinin de Kürt kamu yararı uğruna kolayca üstesinden gelebileceğini geçmiş yıllarda kanıt-
lamıştır. Kuzey sınırı da, yüzlerce Kürt’ün Suriye’deki parti güçlerinin yanında savaşa katıldığı 
gerçeğini gösterdiği gibi, partiye sırtının bir düşman tarafından desteklenmediğine dair güven 
veren sınır hududunun karşı tarafındaki Türkiye’deki Kürtlere dayanmaktadır. 

PYD’ye baskı yapan zayıf faktörlere gelince; birincisi saf bir Kürt bölgesinin olmaması ve mevcut 
Kürt gruplarının Arap, Süryani, Türkmen, Asuri, Ermeni ve Çeçenler dâhil Kürtlerin dışındaki 
diğer Suriyeli grupların arasına dağılmış olmasıdır. Buna ek olarak, doğu ile batı arasındaki 
uzun mesafeler boyunca Suriyeli Kürtlerin birbirinden ayrılması, Cezire toplumlarının Rakka 
ile Halep Vilayeti’ndeki Ayn el-Arab’da sadece biraz dağınık olan Suriyeli Kürt toplumundan 
binlerce kilometre karelik nüfus topluluklarından ayrılmaktadır. 

Benzer şekilde, Ayn el-Arab Suriyeli Kürtlerin varlığının çok az olduğu köy ve şehirlerden 100 
km’den daha fazla mesafede olan Afrin’den ayrılmaktadır. Bu faktörlerin hepsi partinin siyasi 
adem-i merkeziyetçi temelinde bir varlık kurma çağrısında karşılaştığı varolan gerçeklerdir. 
Buna, sınırlarındaki “ayrılıkçı projeyi” yok etmeyi planlayan ve “Barış Pınarı” Harekâtı’nın 
kesinlikle son turu olmayacağı belirlenen Türkiye’nin konumu da eklendi. Parti, PKK ile 
sürdürdüğü organik bağıyla Ankara’ya hala müdahale gerekçeleri sunmaya devam etmekte ve 
partinin kendisini ana partisinden ayırmadığı da kabul edilmektedir. Bu şekilde, parti ABD’yi 
sonuna kadar savunamayacağı utanç verici bir konuma getirmeye devam etmektedir.

Bu bağ, bir partinin temsil ettiği azınlık ile bir milletin temsil ettiği azınlığın yetkisi aracılığıyla, 
rejim veya DEAŞ örgütünün geri dönüşü korkusu dışında inanmadığına ve inanmayacağına, bu 
toplum bileşenlerinin275 değişiminin engellenmesine, Kürt olmayanlarla olan ilişkiye de yansı-

275.  Uluslararası Kriz Grubu›nun 28 Nisan 2017 tarihli “DEAŞ ile Mücadele: Rakka ve Ötesine Giden Yol” adlı raporunda, Demokratik 
Suriye Gücü yetkilileri, Kürt olmayan koruma güçlerinden Kürt Koruma güçlerine ait askerlerin çoğunun PKK ideolojisine inanmadığını 
kabul ediyor. Oradaki insanların ruh hallerini okurken, Kürt olmayan tüm unsurların, Kürtlerde de olduğu gibi, bu ideolojiye inanmadığını 
vurgulamak isteriz.



114

Araştırma Birimi 

maktadır. Hala Kürtlerin PYD elinde etkili liderliği korumakta ısrar eden Amerikan’ın sağladığı 
destekle güvenlik istikrarını koruma arzusu, çoğunluğun egemenliğindeki meşru olmalarının 
kaynağına inananlar, hâkim olan güven ve düzen derecesinde rahat oldukları kadar, PKK’nın 
güvenlik ve askeri güçlere hâkim kadrolarına karşı dikkatli görünmektedir.276

Parti, Kürtler de dâhil Suriyelilerin özgürlüklerine kadar tüm siyasi haklarını gaspeden, Şam re-
jiminin yarı bağımsız bir yönetim düzeninin kurulmasına müsamaha etmeyeceğini ve son yıl-
larda verdiği tavizlerin en küçük kayıbı en büyük kayıpla ödeyerek yararlanacakları bir manev-
radan başka bir şey olmadığını bilmektedir. Bu nedenle, gücünü eline aldığında tüm vaatlere 
karşı düşmanca bir tavır alacaktır. Ayrıca, rejim ile Rusların DSG’nin farklı oluşumlar arasındaki 
bağları başarılı bir şekilde ayırma çabalarının, ya Arap aşiretlerini onlardan çekilmeye iterek ya 
da Rusya’nın PYD’yi tüm oluşmuş unsurlara yönelik kapsamlı taleplerini terk etmeye ikna etme 
başarısı, sadece Kürt unsurlarıyla ilgili talepleri benimsemesi beklenmektedir. Bu, PYD’nin ve 
YPG birliklerinin Amerikan desteği almak için kullandığı gücün en önemli unsurlarından birinin 
kaybını tehdit edeceği, bölgedeki varlığını yıllarca haklı çıkardı.

Partinin Kürt oluşumuna yönelik azınlık talepleri lehine geniş taleplerini terk etmesi, Suriye 
için hazırlanan Rus anayasasında daha önce bahsedilen kültürel özelliklerle sınırlamak, fede-
rasyon ve özerk idare gibi talepleri bırakmak ve hatta bazı ülkelerde uygulanan idari adem-i 
merkeziyetçilik anlamına gelmektedir. Fırat’ın doğu sınırlarında bulunan diğer aktör İran’ın 
konumuna gelince, çeşitli etnik ve yarı-demokrafik olarak eşit milletlerden oluşmuş tehlikeli 
bir yapısı var. Bölge üzerindeki kontrolünü pekiştirmek için PKK ile derin bağlarına ve zaman 
zaman geçici olarak kullanılmasına rağmen; 1940’lardan Irak Kürdistan Bölgesi’nde, hatta iki yıl 
önce son bağımsızlık girişiminden, kendi topraklarında Kürt ulusal canlanmasından korktuğu, 
tarihsel olarak olumsuz bakış açısı olduğu bilinmektedir. 

� Amerikan’ın Rejim’e Uyguladığı Baskı Unsurları:� 
Ekonomik yaptırımlara ve yakın zamanda çıkarılan Sezar Yasası’na ek olarak; Amerikan’ın rejim 
üzerindeki baskıları, bir devrimin habercisi olan ekonomik bir kriz ışığında, Türkiye sınırları 
dışında Fırat’ın doğusu boyunca uzanan DSG güçlerinin mevzilerine yaklaşmasını ve onu petrol 
alanlarından mahrum ederek engellemeye devam etmektedir.

Aynı şekilde, DSG güçlerine yönelik Amerikan desteğinin devam etmesi, Fırat’ın doğusundaki 
mevzisini değiştirdikten ve Rus arabulucunun DSG ile rejim arasındaki bir anlaşmanın sağlan-
ması görevini zorlaştırdıktan sonra bile, Rusya ve rejim için -en azından öngörülebilir bir 

276.  Bir önceki KAYNAKTAKi raporda Uluslararası Kriz Grubu şunları söyledi: Nüfus, hâkim olan güvenlik ve mevcut rejimle rahat 
görünmektedir, ancak aynı zamanda PKK kadrolarının liderliğindeki Kürt hâkim Asayiş güçlerine karşı da ihtiyatlı davranmaktadır.
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gelecekte- kolay yutulan bir lokma bırakmayacağını göstermektedir. Diğer yandan, neler olup 
bittiğinin anlaşılması, Kürtler rejime katıldığında Amerikan’ın geri çekilmesinin kaçınılmaz ol-
duğunu, rejimin şu anda yasaklanmış petrol alanlarına geri dönmesini ve Suriye krizine zor bir 
çözüm olarak görünen alanının yeniden üretilmesinin yolunu açtı.

� Çözüm İçin Muhtemel Senaryolar:
Muhtemel senaryoların çoğu, Fırat’ın Doğusu meselesinin halledilmesi genel olarak, Suriye 
krizine yönelik çözümden bağımsız olarak yapılamayacağı varsayımından başlar, ancak bunun 
olmasını engelleyecek hiçbir şey yoktur. 

� Birinci Senaryo: Halen Fırat’ın Doğusundaki Devam Eden Amerikan Varlığı-
nın Gölgesindeki Rus Çözümü:� 
Geçen sene 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı süreci, Suriye krizinin çözümü için Amerikanın 
şartlarında bunu başarması adına Rusya’ya yetki vermesini içeren yeni bir senaryo aşağdaki 
gibidir:

Türkiye’nin Endişelerini Azaltma ve DSG’nin Korunması:
Bu senaryo, 9 Ekim’de Rasulayn ve Tell Abyad bölgelerinde DSG güçlerine karşı başlatılan “Barış 
Pınarı” Harekâtı’na göre, Türkiye’nin Suriye Ulusal Ordusu ile birlikte kontrol ettiği endişele-
ri hafifletmeyi içermektedir. ABD güçlerinin bu bölgede bulunan üslerinden çekilmesinden iki 
gün sonra, geçen 17 Ekim tarihinde Ankara’da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir anlaş-
ma yapıldı. Buna göre, ateşkes kabul edilerek, Türk tarafından yönetilen güvenli bir bölgenin 
tanınması kararlaştırıldı ve sınırdaki ayrılıkçı unsur hakkındaki endişeleri hafifletildi.

ABD’nin geri çekilmesiyle, Rusların Türk sınırına yeni güvenli bölgeye konuşlanmasına ve Tür-
kiye, DSG güçleri ve Suriye rejimi arasında arabulucu olarak görev yapmasına izin verdi. Bu da, 
ilk anlaşmayı güçlendiren, Ruslarla Türkler arasında 22 Ekim Soçi’de ikinci bir anlaşmanın ya-
pılmasını da içeriyordu ve DSG’nin Suriye rejim güçlerinin kendileri yerine konuşlanmasına izin 
verdiği üçüncü bir anlaşma eklendi. Rejim güçleri on kilometre derinliğe geri çekildi.  Bir yandan 
Türklere güven vermeyi ve diğer yandan DSG güçlerini olası Türk saldırılarına karşı korumayı 
amaçlayan ortak bir Rus-Türk devriyelerinin yürütülmesini kabul etti.

Böylece ABD, Rusların etkisini güçlendiren bir planla, batı bölgesinden çekilip doğuya yeniden 
konuşlanarak ve Uluslararası Kriz Grubu277 tavsiyesinin uygulandığı görülen, Türk sınırından 
uzaklaşarak uzun zamandır başaramadığı iki hedefe ulaştı.

277.   “Suriye›nin Kuzeydoğusundaki Güvenlik Kontrol Noktaları”, Uluslararası Kriz Grubu, 31 Temmuz 2019. https://cutt.ly/CtU6Zou
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DSG İle Suriye Rejimi Arasındaki Politik Bir Anlaşmanın Yapılması:

Bu senaryoya göre; Ruslar, adem-i merkeziyetçi yönetimin tanınması karşılığında, rejimin ku-
zeydoğuya yeniden döneceği ve DSG güçlerini saflarına dâhil edeceği, DSG ile rejim arasında 
bir anlaşma yapılmasına aracılık etmelidir. Bununla birlikte, bu müzakere masasında oturmak 
demek, aynı anda üç blokla görüşmek anlamına gelmektedir. Yani, bunlar PYD’nin Özerk İda-
resi, Rakka ve Deyrizor Şehir Konseyleridir. Bu da aynı anda üç vilayetin temsilcileriyle beraber 
müzakere yapmak anlamına gelir. Sonuç olarak, Kürtlerin talepleri ile Özgür Suriye Ordusu’nun 
daha önce kurtardığı ve halkı devrime katılan iki vilayetin temsilcilerinin sınırlarını aşan tavizler 
vermelidir. Bu da, rejimin reddettiği Suriye krizine bir bütün olarak çözüm müzakere etmeye 
benzemektedir. 

Rejim de Kürtlere, kapanması kolay olmayan bir kapı açabilecek istisnai bir statü verememekte-
dir. Rejimin kalması ve kontrolünün yeniden sağlanması ışığında, birçok bölge ve belki de tüm 
vilayetler, istisnai durumlarda, kendilerini korumak için Kürtlere benzer şekilde, kendi gizlilikle-
rine atıfta bulunarak rejimin askeri ve güvenlik teçhizatından korunmak talep edecektir.

Türkiye’nin Çözüme Dâhil Edilmesi:
Bu senaryo’ya göre; Moskova, Suriye rejimi ile sınırlarda güvenlik istikrarı sağlayacak ve Kürt-
lerin korunmasını güçlendirecek bir anlaşmayla sonuçlanması gereken önerilen çözümü so-
nuçlandırmak için Türkiye›de katılmalıdır. Ankara’nın (Fırat Kalkanı, Barış Pınar ve Zeytin Dalı 
bölgelerinde gerçeklik haline) en azından hükümde yer alması yönündeki Suriye muhalefetinin 
katılımına ilişkin taleplerinin gerçekleşmesini içermektedir. Bu bağlamda Ali Memluk ve Hakan 
Fidan buluşması gelir.

İdlib›deki Rus askeri tırmanışına eşlik eden Türk-Rus medya tırmanışı, Türkiye›nin Suriye rejimi 
ile ilişkilerin yeniden kurma konusundaki Rus teklifini reddettiğini gösteriyor. Son günlerde 
Hasake’deki Rus devriyeleri üzerinde Amerikan kısıtlamaları, yeni üsler oluşturma eğilimine 
ek olarak, belki de ABD, Suriye rejimini Hasake’den278 çıkarmaya ve ABD’nin Ruslar karşısında 
Türkiye’nin yanında yer almaya yöneltti.

İran ve Milislerinin Suriye’den Çıkarılması:
Bu senaryoda Ruslar, krizi çözme çabaları çerçevesinde Hizbullah ve İranlı milisleri Suriye’den 
çıkarma yetenek ve ciddiyetleri konusunda net işaretler vermelidir. Bu senaryo, ABD’nin 
Saddam Hüseyin’i devirip daha sonra ülkeyi İran’a teslim ettiği Irak deneyiminden çıkarılan 
derslere dayanmaktadır ve bunu ABD Suriye’de tekrarlamak istememektedir.

278.  «Amerikan güçleri Hasake kentinde... Rejim güçlerini onlardan çıkarmayı mı planlıyor?” Jisr Gazetesi web sitesi, 27 Ocak 2020.  
https://cutt.ly/ItU6MX3
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Bu ciddiyet ve gücün bir teminatı olarak, Moskova mezhepçi milisleri Ebu Kemal üçgeninden 
sürülmeli ve Fırat Nehri’nin diğer tarafındaki sınırdan DSG’yi çıkarmalıdır. Bu çerçevede, Rus-
ya’nın askeri inzibatını Suriye rejim güçlerinden Lübnan ile Suriye sınır yönetiminin üstlenmesi 
talebi, bu yönde de değerlendirilen Kasım Süleymani’nin ölümünden iki gün önce gelir. DSG ile 
9 Ocak 2020’de, Deyrizor’daki Salihiye Geçidi’ni, askeri inzibatın güvenlik konusundaki dosyayı 
üstlenmesi,  rejim ve İranlı milisleri Ebu Kemal üçgeninden çıkarılması için, tıpkı Şam kırsalı ve 
bazı uzlaşma bölgelerinde güvenlik hususunu üstlendikleri gibi; Fırat Nehri’nin diğer tarafında-
ki rejim ve İran mezhepçi milislerin kontrolü altındaki yerlerinden edilmiş göçmenlerin şehir ve 
köylerine geri gönderilmeleri için anlaşma yapması gereklidir. İran milislerinin Ebu Kemal üçge-
ninde bilinmeyen uçaklarca tekrarlanan bombardımanı da Rusya’nın çabalarına yardımcı oldu.

Ancak, Rusların bu yöndeki attığı adımlar çekingen ve yavaş görünüyor. Bu konuda ciddiyet ve 
çözüm yeteneği ifade etmiyor. Lübnan ile sınırlar henüz teslim edilmedi ve mezhepçi milisler 
Deyrizor’dan ayrılmadan önce yerlerinden edilmiş göçmenlerin geri dönüşü muhtemelen ol-
mayacak.

Konunun Tartışması:
Şimdiye kadar, Rusya sadece ilk koşulu ve Amerikan yardımını da yerine getirmeyi başardı, 
ancak koşulların geri kalanını ihmal etti veya başarısız oldu. İdlib’deki askeri ilerlemesinin 
Amerikan koşullarının uygulanmasıyla aynı doğrultuda olması gerekiyordu, bu gerçekleşmedi. 
Bir tarafta gösterilen ciddiyet diğer tarafta eksikti, yani Amerikan koşullarının gerçekleşmesinde 
ne ciddi ne de dürüst olmadı.

Ruslarla rejim, Fırat’ın Doğusu’nu geri almanın yolu, İdlib’i ve kurtarılan bölgelerin geri kala-
nını yeniden kazanma başarısından başka bir şey olmadığına inanmaktadır. Bu nedenle DSG 
ile siyasi bir anlaşma imzalama konusunda ciddi değiller ve Amerika’nın çekilmesinin ülkede 
yapılacak seçimlerinden önce gerçekleşeceğine güvenmektedirler.

O zamana kadar, Ruslar gizlice sızmaya çalışarak, Amerikan üslerinin petrol sahalarının yakı-
nında bulunan doğuya doğru adım adım genişlemektedirler. Amerika’nın varlığı DSG güçleri 
için destekleyici içerikten feragat ettiren, DSG’yi vazgeçirmek için onu Rusların kucağına iterken 
ve öncelik listesinde yer alan koşullarının kabulü, Kürt taleplerini DSG’nin diğer unsurlarının 
taleplerinden ayırmak ve sadece ilk olanı talep etmektir. Ardından güçlerini Suriye rejim güç-
lerine birleştirmek ve onlarla birlikte silahlı muhalefete karşı savaşmak için onay gelir. Diğer 
yandan, Ruslar Arapları DSG ‘den ayrılmaya kışkırtmakta ve Suriye rejim güçlerine katılmaya 
teşvik etmeye çalışmaktadır. Bununla birlikte, Amerikan güçleri kontrol ettiği (Kamışlı - Hasake 
- Deyrizor) hattının 15 km batısındaki Tell Baydar’daki gelişmiş üslerini güçlendirdiğinden, bu 
sızma girişimleri başarısız olacaktır.279

279.  Amerikan güçleri, yaklaşık 270 km uzunluğundaki (Kamışlı - Hasake - Deyrizor) hattının yaklaşık doğusunda yer almaktadır ve 
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Ayrıca, devriyelerini hattın 45 km batısındaki Tell Tamr kasabasına kadar yeniden yürüttü ve 
Rus devriyelerinin daha önce Kamışlı’nın doğusuna girmelerini, El-Yağrabiya ve Rimeylan’a sız-
malarını engelleyerek, doğuya nüfuz etmelerini önlemede daha sağlam bir hale geldi. Çünkü bu 
devriyelerin sadece Türk sınırına yaklaşmasına izin verilmişti.

Ayrıca, DSG güçlerinin tutarlı olması, rejim ve İran’ın desteğiyle, 26 Aralık 2019’da aşiret liderle-
rinin İran›a yaptığı ziyarette, Ali Memluk “El-Khelabiah”un davetini onaylamaması, askerlerinin 
DSG güçlerinden geri çekilmesi ya da kendilerini savaş hazırlığında olduklarını göstermektedir. 
İran›ın çıkarları, kendi güçlerinin Ruslara ihtiyaç duymasında ve dördüncü koşulu gerçekleştir-
mede başarısız olmalarındandır. Tıpkı rejimin çıkarlarının, tek başına kalmak isteyen Rusya’ya 
karşı bir denge kurmasını gerçekleştirmesi için İran’ın şu anda bu topraklarda kalmasına bağlı 
olduğu gibi. Böylece, Ruslar planlarını uygulamada başarısız olacak ve müzakereler yoluna 
tekrar dönmenin ikinci senaryosuna geçecekler.

� İkinci Senaryo: Amerikan Mevcudiyetinin Devamıyla Müzakerelere 
Dönülmesi
Rusların hâlihazırda devam eden birinci senaryoyu uygulamadaki başarısızlığı, ya Cenevre ro-
tasını etkinleştirmek ya da rejimin tercih ettiği anayasa kurulu yolunu takip etmek suretiyle, re-
jim ile muhalefet arasındaki müzakerelere geri dönüşüne zorlayacak. DSG güçleri Rus planının 
başarısızlığını farketmiş gibi görünüyor, bu nedenle uluslararası kararlara göre, PYD’nin Haziran 
2015’te kurucularından biri olduğu Kahire Platformu üzerinden siyasi bir geçişe yol açan ge-
lecek müzakerelere katılmaya kendisini hazırlamaktadır. DSG güçlerinin temsilcisi bir sonraki 
heyete dâhil edilmezsa bile, koalisyondaki Kürt ve Kahire Platformu temsilcileriyle razı olması 
muhtemeldir. Dolayısıyla, sonuçları ne olursa olsun, kesinlikle ayrılma ya da PYD’nin istediği 
federalizm de dâhil, çözüm Suriye biçimindedir.

Bu senaryo Cenevre kararlarına göre, geçici bir hükümetin kurulması, tüm güçlerin ve yabancı 
savaşçıların geri çekilmesinin yolunu açan, rejim ordusunun tüm Suriye topraklarına konuşlan-
dırılması, mülteci ve göçe zorlanmış olan kişilerin geri dönmesi, demografik değişimin kaldırıl-
ması; Suriye için Suriye çözüm kapısını açmaktadır. Mutabık kalınan esaslara göre, tüm halk 
unsurlarının rıza göstereceği idari adem-i merkeziyetçiliğin, siyasi ve kültürel hakların onayını 
içeren yeni bir anayasanın hazırlanmasının yolunu açtığı gibi, DSG güçlerinin çözüme kavuştu-
rulması veya bunların ordu ve güvenlik güçlerine katılmalarını içermelidir. 280

Hasake Vilayetinden Irak sınırına 50 - 90 km arasında uzanan zengin tarım alanlarının dörtte üçü geride bırakılmıştır. Tüm petrol sahalarını 
ve gaz tesislerini içeni alır.
280.  Harmoon Araştırma Merkezi: “Suriye›de gelişen durum senaryoları” Jeron web sitesi, 28 Aralık 2019.
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Ancak bu yol da risklerle doludur.  Rejimin sadece askeri çözümün dışında başka çareye inan-
madığı için tekrar tıkanması muhtemel olduğu gibi, DSG güçlerinin heyette temsilci bulun-
durmasına uyulması, özellikle de PKK’ya aidiyeti yönüyle bilinen bir kişiyse, müzakerelerin 
aksamasına neden olabilir. Bu da Türkiye’nin kışkırtılma ve provoke edilmesine neden olacak, 
müzakerelerin başlamadan başarısız olmasına ve ardından Türklerin suçlanması anlamına gelir 
ve bu bilinmektedir. Bu yüzden Yüksek Kurul’da bulunan “Kürt Ulusal Konseyi” temsilcilerini 
müzakereler için tatmin etmek zorundalar.

� Üçüncü Senaryo: Amerikan’ın Devam Eden Varlığının Gölgesinin Altında 
Müzakerelerin Başarısızlığı:
Bu senaryo, DSG güçlerini kontrol eden ve tüm kılcallarını istediği gibi yöneten PYD ve YPG 
birlikleri tarafından arzulanmaktadır. Halen havada asılı kalan ayrılıkçı projenin sahte bir hale 
geldiği yerde, Amerikan varlığının uzun vadeli olduğuna dair birçok gösterge olmasına rağmen, 
süresiz olarak Amerikan varlığının sonuna kadar devam edip etmeyeceğinden emin değildir.

Suriye krizinin çözüme kavuşması için bir Rus-Amerikan anlaşmasına varılamaması, yarı ba-
ğımsız oluşumun Amerikan korumasının altında ayrılıkçı desteklerinin perçinlenmesinde, DSG 
güçlerine sağlanan desteğin sürekliliği ve diğer halk unsurlarına rağmen Kürtlerin kontrolü-
nün güçlendirilmesi anlamına gelmektedir. Kötü ekonomik ve yaşam koşulları altında, cüzi bir 
miktar karşılığında evlatlarının askere alınmaları, tüm taraflara uygulanan bir kuşatma: Batı ve 
güney bölgelerinden rejim ve İranlılar, kuzeyden rejim ve ortak devriyelerdir.

Bu durumda, Kamışlı bölgesi ve kırsalında sıkışan Kürtler ile güneyde Deyrizor’a uzanan Araplar 
arasında ortak yaşam, kendi kendine yeterliliği ve güvenilirliği, birkaç yıl içinde süregelen 
durumun genel memnuniyetini sağlayan karşılıklı çıkarlar doğuran ve hatta onu korumak ve 
savunmak için çalışan ekonomik, politik ve sosyal ortaklıklara yol açar. Suriye’nin geri kalan 
bölgeleriyle olan herhangi bir bağlantısının kesintiye uğraması durumunda, Suriye fiili olarak 
“bölünmüş bir federasyon” haline geldiği sözünü pekiştirmiş olur.

Bu senaryoyu destekleyen şey, ABD’nin DEAŞ’ı ortadan kaldırsa bile DSG güçlerine destek ver-
meye devam etmesi ve bölgenin en büyük nüfus unsuru olan Arapları aykırı bir toplum haline 
getirmeye, kendini yönetme kararı ve petrol kaynaklarını kullanmasını engellemeye DSG de-
vam etmelidir. Onları temsil eden sosyal aşiret düzenini dağıtmak, rakipleri pahasına sadık aşi-
ret reislerini güçlendirmek ve kontrolü dışında herhangi bir askeri veya siyasi blok oluşumunu 
önlemektir.

Bu eğilimin canlılığı ve ciddiyeti, Kürt liderlerin Başkan Trump’ın daha önce vaat ettiği Amerikan 
arabuluculuğu ile Türklerle ilişkilerin düzeltilmesine olanak sağlayan güvenin devam etmesidir.  
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Bu belirtilerin ilki, 4 milyon Suriyelinin yükünü taşıyan ve iyi niyet ifade etmek isteyen Türkiye 
üzerindeki baskıyı azaltmak için İdlib’den göçenlerin kabulü oldu. Diğeri ise, DEAŞ tutuklula-
rından Türklerle elde edilen istihbarat bilgilerinin de Türk topraklarında konuşlanan örgüt hüc-
relerin korunmaları amacıyla karşılıklı değiştirilmesi mağdur olan Kobani açıklaması281 güven 
inşa etmenin bir işareti oldu.

Ayrıca bu eğilim, özerk yönetimle ilişkileri geliştirmek ve Türkiye’yi Irak Kürdistan Bölgesi’nin 
deneyiminin tekrarında fiili durumu kabul etmeye itmek için, Tell Abyad Geçidi yoluyla Suriye 
petrolünün pazarlanmasını içeren282, Amerikalılar tarafından Türklere yapılan bir teklifin konu-
şulduğu bazı sızan haberlerle de desteklenmektedir. Özellikle PYD ile Kürt Ulusal Konseyi ara-
sında bir anlaşma sağlanırsa,  Ankara’nın kabul edeceği siyasi bir örtü olarak kabul edilmektedir.

Bu senaryo gölgesinde, herhangi bir politik geçiş olmayacağı gibi, göçe zorlanıp yerlerinden edi-
lenlerin dönüşü ve yeniden bölgenin imarı da olmayacak. Türkiye ulusal güvenliğini korumak 
için doğuya doğru sınırı aşmaya devam edecek. Belki de, PKK unsurlarını takip etmek için kulla-
nacağı bir tampon bölge oluşturabilir ve sınır şeridi askeri operasyon alanına dönüşebilir.

� Dördüncü Senaryo: Amerikan Güçlerinin Geri Çekilmesi Durumunda;
Amerikan güçlerinin geri çekilmesi demek, rejimin Fırat’ın doğusunu da içini almak üzere tüm 
bölgelerin kontrolünü yeniden sağlamak için Rus askeri çözümünün devamı anlamına gelmek-
tedir. Ayrıca, herhangi bir anlaşma yapılmadan önce Amerikan güçlerinin geri çekilmesi, DSG 
güçlerini Rusların ve rejimin kollarına itmek anlamına gelir. Onlara yapıp ettiklerinden mem-
nun ve Kürtlere lütuf ve minnet ifadesi olarak verilecek olan, bazı resmi kültürel ve idari imti-
yazları aşmayacaktır. Güçlerini ordularına katmak, onunla birlikte devrimin kalıntılarını ortadan 
kaldırmak ve otoritesinin harap unsurlarını sabitlemek için kullanmak, savaşması karşılığında; 
zorunlu olarak sınırda faaliyetlerini artıracak olan PKK unsurlarını takip ederek ulusal güvenli-
ğini korumak için birbirini takip eden Türk müdahaleleri gerektirecektir. Suriye topraklarından 
başlayarak, ona karşı operasyonlarını yürütmesini yapamayacak ve o vakitte Adana Mutaba-
katı’ndaki taahhütlere uymamış olacaktır. Çünkü onları takip edemediği veya tutuklayamadığı 
için bu, Türkiye›nin tüm sınırı işgal etmesine neden olabilir.

Fırat’ın doğusundaki Araplara gelince, bölgenin geri kalanında garantisiz olarak sonuçlanmış gibi, ön-
lerinde içi boş uzlaşmalardan başka yol yoktur. Talep edenler, rejim ve Rusların bölgedeki ku-
şatmaları altında DEAŞ’e yönelebilir, bu da DEAŞ’ı tekrar faaliyetlerine dönmesiyle tehdit eder.

281.  “Suriye Demokratik güçleri Komutanı, eğer Ankara samimi ise Kürtlerin diyaloga hazır olduğunu söyledi.” Monitör web sit. 23 Ocak 
2020. https://cutt.ly/dtIqrjs

282.  18 Kasım 2019›da, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Suriye petrol paylaşımıyla ilgili teklif aldığını, ancak insana 
karşılık petrol tercihinden dolayı reddedildiğini” açıkladı, Anadolu Haber Ajansı. https://cutt.ly/FtIqhnR
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Bu durumda, göçe zorlanıp yerlerinden edilenler ve mültecilerin dönüşü olmadığı gibi, yeniden 
bölgenin imarı ve ekonomik iyileşme de olmayacak. Suriye sarsılmış, zayıf bir rejim tarafından 
yönetilecek, asla istikrar sağlayamayacak ve uluslararası atılımlara karşı savunmasız kalacak.

� Beşinci Senaryo: Amerikan Varlığı Gölgesinde Rejimle PYD Arasındaki Tek 
Taraflı Anlaşma
Amerikan’ın geri çekilmesinin arka planı ve Suriye meselesinden elini çekmesi üzerine, rejim 
Rusya’nın askeri ve siyasi çözümünü gördüğü gibi tamamlamasına izin verdi. Rejim, sanki on-
lara kendi dillerinde eğitim hakkı vererek, Arapçayı kaldırarak, PYD tarafından temsil edilen 
Kürtleri Rakka ve Deyrizor temsilcilerinden ayrı olarak tutmaya başvurabilir. Kürtler de dâhil 
azınlıkların haklarını içeren anayasal bir ifade de olmak üzere, kendilerine uzun vadeli bir ittifak 
garantisi vererek bulundukları yer üzerinde idari ve yetki kontrolü sağlamak gibi yol açabilir.

Ancak bu anlaşma, Amerikan’ın onayı olmadan da yapılmayacak, DSG güçlerinin açıkça 
terk edilmesi, Arapların ihanetine yol açacak ve onları rejime kolay bir lokma olarak da terk 
etmeyecek. Bu senaryoda hiçbir politik geçiş olmayacak, göçe zorlanıp yerlerinden edilenler ve 
mülteciler, Kürdistan bölgesindekiler bile olsa geri dönmeyecek ve YPG birlikleri rejim güçleriyle 
birleştirilecek. Bu çözümle Türkiye’nin endişeleri devam edecek ve YPG meşru örtüsüyle askeri 
bir kol haline geldikçe daha da artacaktır, bu da kuzey sınırını rahat bırakmayacaktır.

Bu senaryo, Rusların, özellikle Deyrizor ve Rakka konseyleri anlamına gelen diğer DSG unsur-
larının hakları belirtilmeden, yalnızca Kürtlerin haklarını talep etmeye ikna etme girişimlerin-
den bahseden sızan haberleri desteklemektedir. Ancak, bu senaryoda Kürtlerin farkında olduğu 
tehlikeler vardır ve rejimin vaatlerini tutacağına dair bir garanti olmadığından ve diğer muhalif 
gruplarla varılan geri dönüş anlaşmalarının kaydı bunun en büyük kanıtıdır.
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SONUÇ:

Suriye’nin kuzeydoğusundaki geniş bölgelerde, Demokratik Birlik Partisi (PYD)’nin çıkarına 
olan, Amerikan koruması altında kontrol etmesini sağlayan faktörler yanyana geldi. 

Türkiye’deki Kürt PKK ve Suriye’de bulunan şubesi PYD, Suriye rejiminin Kürt kamuoyunu-
nu kontrol etmek ve Suriye halkının ayaklanmasına katılmasını engellemek amacıyla, Suriye 
Kürtlerine, genel olarak bölgedeki Kürtlere ve bu partiye rüşvet vermek için acele eden, Suriye 
rejimine şantaj yapmak için hizmetlerine ihtiyaç duymasını büyük bir fırsat bildi. Suriye devri-
mine karşı sempati duymak için, yabancılara Suriye vatandaşlığı tanıyan 2011 tarihli 49 sayılı 
Kararnamenin çıkarılması, Suriyeli Kürtleri 1963’ten beri var olan Baas yönetimine karşı böyle 
bir karar verme konusundaki isteksizliğine rağmen, 1962 istatistiğine göre nüfus sayımını evlat-
larını ve torunlarını Suriye vatandaşlığından mahrum bıraktı. Rejim ayrıca partiye mal, silah ve 
mekân temininde bulundu ve özerklik otoritesinin kurulmasına hazırlık olarak, sahte oyunlar 
içinde Suriye’nin kuzeyindeki geniş alanlar üzerinde kontrol transfer etti.

Aynı şekilde, Suriyeli Kürtler arasındaki Kürt milli duygusu, Türkiye, Irak ve İran bölgelerinde 
genel Kürt ulusal duygusu ve Suriyeli Kürtlere karşı rejimin uyguladığı ayrımcılığın 2011’den 
önce uyguladığı ayrımcılıktan ve bu hakların temsil ettiği Suriye ulusal taleplerinin artmasından 
etkilendi. Kürtçe konuşma, kendi okullarına sahip olma ve onları bilgilendirme hakkı da dâhil 
olmak üzere kültürel rejim ile temsil edilen rejim, Kürt kültürünü yok etmek, Kürt şehirleri ve 
köylerinin adlarını Araplaştırmak ve onlara karşı yüksek askeri ve emniyet konumlarında ça-
lışmalarını kabul etmemek gibi ayrımcılık diplomatik görevlerden, üniversite öğretiminden ve 
ulusal kimliklerini ifade etme hakkını inkâr etmeyi içermektedir. Bu ayrımcı politika, Kürtlerin 
kendilerini farklı hissetmelerine, Suriye’ye olan bağlarına zayıflatmasına ve bağımsızlıklarına 
hazırlık olarak Suriye halkının devriminden sonra, Kuzey Irak bölgesine benzer şekilde genişle-
tilmiş bir özerk yönetime doğru ilerlemeye yol açtı.

İsrail’in kuzeydoğu Suriye’de yarı bağımsız bir Kürt oluşumunun kurulmasına verdiği destek, 
Amerikan yönetiminin konumlarını etkilemede özellikle önemli olan yardımcı bir faktördü. 
Amerikalıların DEAŞ’le savaşmak için kara kuvveti ihtiyacına ek olarak, Kuzey Irakta’da yarı ba-
ğımsız örnek bir Kürt bölgesel modelinin varlığıyla teşvik edildi.

Tüm bu faktörler Fırat’ın doğusunda geniş alanlarda, rejimden bağımsız olarak otoritesini kade-
meli olarak güçlendirmek için PYD’nin yararına oldu. İran ve Ruslardan aldığı politik destek ve 
en önemlisi Amerikan’ın DEAŞ’la mücadelesi kapsamında Suriye’nin kuzeydoğusundaki geniş 
bölgelerine, tüm Fırat’ın doğusunu kapsayan yarı özerk bağımsız bir oluşumun kurulması, önce 
rejimden sonra Amerikalılardan elde ettiği silahların varlığıyla güçlü bir şekilde kontrol eder.



123

HARMOON ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Suriye devriminin başladığı ilk andan itibaren, Fırat’ın doğusunun konumu Anadolu “Türkiye” 
sınırlarına adım atacak nokta arayan ve halen araştırmakta olan, tüm uluslararası müdahaleler 
için bir cazibe merkeziydi. Fırat’ın doğusu artık, DSG güçleri olarak bilinen unsurlara ek olarak, 
Amerikan ve Rus üsleri, rejim güçleriyle İngiliz ve Fransız güçlerinin yanı sıra, Barış Pınarı ile 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki Türk güçlerini ve Halep-İdlib kırsalında konuşlanmış 
Türk gözlem noktalarını içine almaya başladı. Bunların hepsi Fırat’ın Doğusunda çok karmaşık 
bir bölge haline getirmekte ve durumu tüm beklentilere açık hale getirmektedir.

Yukarıdaki beş senaryoya rağmen, birbirinden müstakil ya da birbirine bağlı ya da hepsinin bir 
araya gelmiş olmasıyla, diğer çözümlerin uygulamasını engellemez. Eğer uluslararası toplumun 
rejimi iktidardan edecek çözüm yolunu hissettiği bir anda, kendisini kurtarmak ya da masayı 
herkese devretmek, sanki bir diplomatik belge vermek ya da Kürtlerle bir anlaşma yapmak ve 
akabinde Suriye’yi federal bir devlete dönüştürmek için zorunlu çözüm yollarına da başvurabilir. 

PYD’nin bölme projesinin kaderi, Amerika’nın korumasının sürdürülmesine bağlı, Amerikan 
varlığının devam edebileceği önerimizle, Suriye’nin durumu hakkında bir anlaşmaya varılma-
dan, rejimin diyalogdan uzak bir askeri çözüm üzerinde ısrar etmesi; Fırat’ın Doğusunda devam 
eden durumun aynı kalmasını bekliyoruz. Bu gerçek, kesinlikle Amerika’nın acziyetiyle değil, 
Suriye’nin durumundan başlayarak, Ortadoğu’yu bölmeye çalışan çevrelerin arkasında duran 
ülkeyi bölme arzusuyla açıklanabilir.
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