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Ortadoğu coğrafyasında Türkler, Persler ve
Araplardan sonra dördüncü büyük ve dünyada
devleti olmayan en büyük etnik grup1 olan Kürtlerin
çoğunluğu Türkiye, Irak, İran ve Suriye gibi
ülkelerde yaşamlarını sürdürmektedirler. Suriye’de
nüfusun yaklaşık %8-10’unu oluşturan Kürtler,
Suriye iç savaşına kadar uluslararası kamuoyunun
dikkatini çok fazla çekmese de modern Suriye
tarihinde yaşanan etnik sorunların ana öznesi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Suriyeli
Kürtlerin, 1946’da Suriye devletinin kurulmasından
bu yana siyasi, sosyal ve kültürel açıdan ayrımcılığa
maruz kaldığı görülmektedir. Özellikle 1962
yılında yapılan nüfus sayımı sonrasında Kürtlere
yönelik vatandaşlık probleminin2 ortaya çıkması ve
Kürtlerin çoğunlukta olduğu yerleşim yerlerinin
Araplaştırılmasına yönelik izlenen politikalar bu
ayrımcılığın göstergeleri olarak sayılabilir. Bu
minvalde 12 Mart 2004 tarihinde Kamışlı’da Arap
ve Kürt takımlarının futbol maçı ile başlayan ve
sokaklara taşan olayların çatışmaya dönüşmesi
Suriye güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile
sonuçlanmıştır. Yaşanan olaylarda yaklaşık 40 kişi
hayatını kaybetmiş, onlarca Kürt öğrenci
üniversitelerden atılmış, binlerce Kürt tutuklanmış3
ve bu süreçten sonra Kürtlere yönelik siyasal,
toplumsal ve kültürel baskı daha da artmıştır.iii Bu
anlamda Kamışlı olayı, Suriyeli Kürtler için bir
dönüm noktası olarak görülebilir. Bu olaylar
esnasında atılan sloganlar Kürtlerin meseleyi bir
özgürlük/kurtuluş hareketi olarak tanımladıklarını
göstermektedir.4

Suriyeli Kürt grupların7, özellikle Demokratik
Birlik Partisi’nin (PYD)8, hem Baas rejimine hem
de muhaliflere karşı mesafeli durmasına sebep
olmuş ve uzun süredir devam eden sistematik
asimilasyon politikalarına karşı kendi siyasal ve
idari statülerini elde etmeye yönelik bir yol
benimsemeleri ile neticelenmiştir.
Kürt Gruplar Arasındaki Rekabetin Siyasi
Entegrasyona Etkisi
Kürt nüfusunun en yoğun yaşadığı yerler tarımsal
üretim, doğal kaynaklar ve su kaynaklarının yanı
sıra petrol bakımından da oldukça zengin bir bölge
olarak bilinmektedir. Bu sebeple bölgedeki rekabet
hem siyasi hem de ekonomik rekabeti beraberinde
getirmektedir. Suriyeli Kürt gruplar arasındaki bu
rekabet Esed rejimine yönelik politikalarda görüş
ayrılığını ortaya çıkarmaktadır. Bu minvalde Suriye
Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), diğer muhalif gruplar
gibi Esed rejiminin devrilmesini, bu devrimin bir
parçası olmayı ve Suriye Ulusal Konseyi’ne
katılarak uluslararası meşruiyet kazanmayı amaç
edinmiştir. PYD ise Esed rejimini devirmek yerine
rejim güçlerinin boşalttığı bölgelerde askeri ve
siyasi kontrolü sağlayarak yerel bir özerk yapı inşa
etmeye yönelik bir politika benimsemiştir. Aynı
zamanda diğer muhalif grupların Esed rejiminin
devrilmesi sonrasında kurulacak yeni düzen
içerisinde özerklik yapılanmasına sıcak bakmaması
da PYD’nin alan hakimiyeti sağlama politikasını
benimsemesine sebep olan bir unsurdur. 2016
yılında kurulan Kürt Ulusal Birliği ise PYD’nin
Kandil’den9, ENKS’nin Erbil’den yönetildiği
eleştirilerini yaparak Suriye’deki Kürt sorununun
merkezinin Şam olduğunu ve sorunun çözümünde
Suriyeli Kürtlerin etkili olması gerektiğini
savunmaktadır.10

2011 yılında patlak veren olaylar Dera, İdlib,
Humus, Şam gibi şehirlerin yanı sıra Kürtlerin
çoğunlukta olduğu şehirlere de sıçramıştır. Ancak
Kürtlerin
çoğunlukta
olduğu
şehirlerdeki
protestoların diğer şehirlerdeki kadar büyük çaplı
olmadığını belirtmek gerekmektedir. Beşar Esed
yönetimi de bu durumdan istifade edip Kürtleri
kendi safına çekebilmek adına Suriyeli Kürtlere
vatandaşlık verme hamlesini hayata geçirmiştir.5
Benzer şekilde, geçmiş yıllarda yasak olmasına
rağmen, 21 Mart 2011 tarihindeki Nevruz Bayramı
kutlamalarına Baas Partisi delegeleri de dahil
edilerek Kürtlerin rejimi desteklemesi sağlanmaya
çalışılmıştır.6 Ancak Suriyeli Kürtler olayların
başlangıcında nispeten ihtiyatlı ve yavaş hareket
etme eğiliminde olmuştur. Ayrıca diğer muhalif
gruplar Esed rejiminin devrilmesine yönelik bir
mücadele benimserken, Suriye Kürtleri Esed
rejimini devirmek yerine Kürtlerin yoğun olarak
yaşadığı bölgelerde siyasi ve askeri kontrolü ele
geçirme stratejisi benimsemiştir. Suriyeli Kürtlerin
böyle bir davranış sergilemesinin arka planında
2004 Kamışlı olaylarının psikolojik etkisinin
olduğu söylenebilir. Bu ise ilerleyen süreçlerde

ENKS ve PYD arasındaki rekabeti sona erdirme
amacıyla 2012 yılında Mesud Barzani’nin
girişimleriyle taraflar arasında Erbil Anlaşması
imzalanmıştır. Buradaki temel amaç her iki tarafın
silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve Kürtler
arasında çatışmayı önlemek için Yüksek Kürt
Konseyi’nin kurulması olarak belirlenmiştir.11
Ancak her iki taraf da bağımsız çalışma yolunda bir
politika benimsemiştir. Nitekim PKK’nın Suriye
kolu olan PYD’nin bölgede gerçekleştirdiği
yasadışı faaliyetler ve terör eylemleri Türkiye için
bir tehdit unsuru haline gelmesine sebep olmuştur.
Temmuz 2012’de rejim güçlerinin Kürtlerin
bulunduğu bölgelerden geri çekilmesiyle birlikte
Kürt gruplar arasındaki rekabette PYD daha çok ön
plana çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda PYD’nin
askeri kanadı YPG ortaya çıkan otorite
boşluğundan faydalanarak Afrin, Ayn el Arab ve
Cezire bölgelerini kontrolü altına almıştır. Nitekim
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PYD’nin kontrolü altında olan bölgelerde 2021
yılında yapılması planlanan seçimler, tutuklu
ENKS üyelerinin durumu ve Roj Peşmergelerinin
(ENKS’nin askerî kanadı) bölgeye geri dönüşü gibi
konular nedeniyle Kasım 2020’de tıkanmıştır.20 Bu
süreçten sonra PYD, ENKS ofislerine yönelik
saldırılar gerçekleştirilmiş ve üyeleri de
tutuklanmıştır. Aslında PYD, ENKS ile olan
rekabetinde bir baskı oluşturarak olası bir müzakere
masasında elini daha da güçlendirmeye
çalışmaktadır. İç savaş süreciyle birlikte saha
hakimiyetini güçlendiren ve Kürtler arasındaki
entegrasyon sürecinin ana aktörlerinden biri haline
gelen PYD, izlemiş olduğu politikalar sebebiyle de
halk nezdinde sorgulanan bir aktör olarak karşımıza
çıkmaktadır. PYD’nin Esed karşıtı Kürt
muhalefetini tasfiye eden bir politika benimsemesi,
PYD karşıtı kişi/kişilerin kaçırılması, hapse
atılması veya öldürülmesi, insan hakları ihlalleri
gibi olaylar Kürt halkı tarafından PYD’nin
sorgulanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca PYD’nin
Esed rejimi ile olan “örtülü”21 ilişkisi22, YPG’nin
bombalı araç ve roketli saldırıları sebebiyle sivil
halkın zarar görmesi, sivillerin zorla yerinden
edilmesi, evlerin yıkılması veya zorla el koyulması,
bölgenin demografik yapısının zorla değiştirilmeye
çalışılması gibi unsurlar23 da desteğin azalmasında
etkili olmaktadır. Diğer taraftan PYD’nin PKK ile
olan organik bağı da hem halk nezdinde hem de
bölgesel aktörler açısından bir sorun olarak
görülmektedir. Çünkü PYD’nin terör örgütü PKK
ile olan ilişkisi hem meşru bir aktör olmasını
engellemekte hem de diğer Suriyeli Kürt muhalif
gruplar ile ilişkilerini olumsuz etkilemektedir.
PYD’ye olan bu karşıtlık, Kürtlerin tek bir çatı
altında toplanma ihtimalini her geçen gün daha da
zorlaştırırken, PKK ile olan bağlantısı da siyasi
gücünü zayıflatmaktadır.

Kasım 2013’te de bu üç bölgeyi kapsayan ve
Rojava olarak adlandırılan bölgede PYD tarafından
fiili hükümet ilan edilmiştir.12 PYD’nin özerklik
ilan etmesi olayların başlangıcından itibaren
benimsedikleri bölgesel hakimiyetlerini sağlama ve
sağlamlaştırma amacının bir belirtisi olarak
görülebilir.
Taraflar arasındaki rekabeti sona erdirmeye yönelik
2015 yılında Duhok Antlaşması imzalansa da bu
anlaşma da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Her iki
anlaşmanın da başarısızlıkla sonuçlanması
sonrasında PYD, ENKS’nin ofislerini kapatmış ve
üyelerini ya tutuklamış ya da sınır dışı etmiştir.
Böylelikle PYD ve onun silahlı kanadı YPG
güçlendikçe ENKS üyesi partileri baskı altına
almış13 ve PYD’nin Esed rejimi ile olan çıkar
ilişkisi de taraflar arasında siyasi çözüm
üretilememesine sebep olmuştur. Ancak bu süreç
PYD’nin daha etkili bir aktör haline gelmesini
sağlamıştır. Bunun yanı sıra YPG’nin Ayn el Arab14,
Tel Abyad, Menbiç ve Rakka’da DAEŞ’a karşı
kazanmış olduğu başarı da PYD’nin nüfuzunun
artmasında etkili bir unsurdur. Bunun yanı sıra
PYD, Rusya tarafından Esed rejimine entegre
edilmesi gereken bir yapı olarak görülmekte ve
çıkar eksenli bir ilişki minvalinde yakın ilişki
kurulan bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
Nitekim Afrin, Ayn İsa gibi birçok bölgede PYD’ye
destek sağlayan Rusya, Suriye Demokratik
Konseyi’ni Moskova’da ağırlamış15, örgütün
Anayasa Komitesi içerisinde yer alması için de çaba
sarf etmiştir.16
Tüm bu gelişmeler ve ABD’nin PYD’ye olan
askeri, ekonomik ve siyasi desteği PYD’yi bölgenin
en etkili Kürt grubu haline getirmiştir. YPG’nin
kazanmış olduğu askeri başarılar ve sahada artan
gücü sebebiyle de bölgedeki bazı Kürt siyasi
partileri de TEV-DEM çatısı altına girmek zorunda
kalmıştır.17 Söz konusu bu durum ENKS’nin güç
kaybetmesine sebep olmaktadır. Her ne kadar
Suriyeli Kürt grupların benimsedikleri amaçlar18
benzer olsa da aralarındaki rekabet parçalanmayı
beraberinde getirmektedir. Ancak son zamanlarda
yaşanan gelişmeler ABD’nin bu rekabeti iş birliğine
çevirme politikası olarak okunabilir. Bu amaç
doğrultusunda ENKS ve PYD arasında ABD’nin
girişimleri ile Nisan 2020’de bir müzakere süreci
başlatılmıştır.19 Suriye Anayasa Komitesi’nde,
ENKS’den 2 üye yer alırken PYD’den üye
bulunmaması PYD’yi ENKS’ye yakınlaştıran bir
unsurdur. Çünkü ENKS ile yapılacak bir uzlaşı
PYD için bir meşruiyet zemini oluşturabilir.
Böylelikle PYD siyasi müzakerelere katılmak için
bir imkan elde edebilecektir. Yapılan görüşmeler
yönetim paylaşımı, eğitim sistemi, zorunlu askerlik,

Sonuç
Modern Suriye devletinin kurulduğu 1946 yılından
bu yana önemsenmeyen ve 1962 yılından itibaren
de vatandaşlık problemi ile yüzleşen Suriyeli
Kürtler genel olarak edilgen bir yapıda olmuşlardır.
2004 yılından itibaren etken bir hüviyete sahip
olmaya çalışsalar bile, iç savaş süreciyle birlikte
yaşananlar, özellikle dış ülkelerden aldığı destek
düşünüldüğünde, Suriyeli Kürtlerin edilgen bir
yapıda kalmaya devam edeceğini göstermektedir.
Bu bağlamda Suriyeli Kürt gruplar arasında en fazla
ön plana çıkan PYD’nin ABD, Rusya gibi
aktörlerin desteği olmadan sahada çok fazla bir
varlık gösteremeyeceği DAEŞ’in Ayn el Arab
saldırılarında ortaya çıkmıştır. Her ne kadar aldığı
destek ile sahadaki askeri gücünü arttırsa da siyasi
anlamda PYD’nin zayıf bir aktör olduğu
görülmektedir. Bilindiği üzere PYD 2012-2013
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yılları arasında Şam rejimi ile örtülü bir iş birliği
süreci yürütmüş, 2014-2017 yılları arasında ise
ABD’den aldığı destek ile özerklik ilan ederek
devlet
yapılanması
kurmaya
çalışmıştır.
Benimsediği politikalar doğrultusunda da kendisine
muhalif unsurları ortadan kaldırarak bölgedeki tek
bir yapı halini almıştır. Bu noktada belirtmek
gerekir ki PYD’nin PKK’nın bir uzantısı olduğu
gerçeği herkes tarafından bilinen olgudur ve siyasi
anlamda PYD’nin elini zayıflatmaktadır. Bu
sebeple PYD bu zayıflığını gidermek ve Suriye’nin
geleceğinde söz sahibi olabilmek amacıyla ENKS
ile müzakerelere önem vermektedir. ENKS, Esed
karşıtı muhalefet içindeki Suriyeli Kürtlerin
çıkarlarının temsil edilmesinde hala önemli bir rol
oynamaktadır.24 ENKS’nin PKK ile bir bağlantısı
olmadığı ve meşru muhalefetin içerisinde yer aldığı
düşünüldüğünde PYD için önemli bir kazanım
ortaya çıkabilir. ENKS ise ABD ve Rusya
tarafından gelen uzlaşı baskısı sebebiyle
müzakerelere önem verse de olası bir anlaşma ile
Suriye
muhalefeti
içerisindeki
konumunu
güçlendirebilme fırsatını elde edebilir. Ancak
taraflar arasında rekabet devam ettiği müddetçe
siyasi entegrasyon süreci bu durumdan olumsuz
etkilenecektir. PYD’nin önem verdiği bir diğer
müzakere ise Rusya ve onun aracılığı ile Esed
rejimi ile yürüttüğü müzakerelerdir. PYD hem
Rusya’yı hem de Esed rejimini ikna ederek
Suriye’nin geleceğinde bir statü arayışı
içerisindedir. Nitekim 2018 yılından beri de bu
amaç doğrultusunda Şam rejimi ile görüşmeler
gerçekleştirilse de net bir sonuç elde edilememiştir.

3- Jordi Tejel, Syria’s Kurds History, Politics and Society, London and
New York, Routledge, 2008, s:116.
4- Ibrahim Hamidi, “Syria’s Stability May Well Be in Kurdish Hands”,
The Daily Star, 06 Mayıs 2005.
5- Omar Hossino; Ilhan Tanir, “The Decisive Minority: The Role of
Syria’s Kurds in the Anti-Assad Revolution”, A Henry Jackson Society
Report, March 2012, s:3.
6- Nadia Sarah Azani; Yon Machmudi; Mulawarman Hannase, “The
Interest and Strategy of the Syrian Kurds in the Post-Syrian Uprising
2011”, Conference Paper, Conference: Proceedings of the 2nd
International Conference on Strategic and Global Studies, Indonesia,
2018, s:8.
7- Suriyeli Kürt grupları üç ana eksene ayırmak mümkündür:
a. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (PYD karşıtı muhaliflerin 26-27 Ekim
2011 tarihinde Erbil’de kurdukları yapıdır.)
b. Kürt Ulusal Birliği (Suriye Kürt Demokrat Birlik Partisi, Suriye Kürt
Uzlaşı Partisi, Islah Partisi ve Kürt Sol Partisi’nin kendilerini
“Bağımsızlar” olarak tanımlaması ile ortaya çıkmıştır.)
c. PYD’nin ana bileşeni olan TEV-DEM (Tevgera Civaka Demokrat Demokratik Toplum Hareketi). (İdeolojik olarak PKK ile bağlantılıdır.)
8- Örgütsel olarak PYD, PKK öncülüğünde kurulan, PKK ve PJAK’ın
(PKK’nın İran kolu) da üye olduğu çatı örgüt olan Kürdistan Topluluklar
Birliği’nin (KCK) üyesidir.
9-PYD, PKK ile bağlantılı olmadığını iddia etse de ideolojik olarak PKK
ele başı Abdullah Öcalan’ı lider olarak görmesi, onun demokratik
özerklik fikrini benimsemesi, kontrolü altındaki bölgelerde Öcalan
posterlerinin hükümet binaları, karakollar ve sınıflara asılması taraflar
arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
10- İbrahim Kerman; Ertan Efegil, “Terör Örgütü PKK/PYD’nin
Suriye’de İzlediği İç Savaş Stratejisinin Değerlendirilmesi”,
ANKASAM-Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 2017,
s:169.
11- Renad Mansour, “The Role of Iraqi Kurdistan in the Syrian-Kurd
Pursuit of Autonomy”, Report: Al-Jazeera Center for Studies, 2012, s:4.
12- Rojava: Suriye’nin kuzeyinde ‘Özerk Kanton’, BBC, 21 Ocak 2014.
13- Serhat Erkmen, “Fırat’ın Doğusunda Yeni Denklem: Kürtler
Suriye’nin Geleceğine Nasıl Hazırlanıyor?”, FikirTuru, 22 Mayıs 2020.
14- Ayn el Arab’a yönelik DAEŞ saldırısında YPG çok fazla direniş
gösterememiştir. Ancak olaylara ABD, Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi’nin dahil olmasıyla birlikte bu durum tersine dönmüştür. ABD
hava saldırıları ve YPG’ye silah yardımı ile, Türkiye sınırlarını açarak
IKBY’ye bağlı Peşmerge güçlerinin ağır silahlarla birlikte Ayn el Arab’a
geçmesine izin vermesiyle destek sağlamış ve Ocak 2015’te Ayn el Arab
DAEŞ’ten tamamen temizlenmiştir.
15- Gülsüm İncekaya, Uzmanlara Göre Rusya, YPG’yi Yanına Çekmek
İstiyor, Anadolu Ajansı, 01 Eylül 2020.
16- Muhammed Yusuf; Ethem Emre Özcan, Suriye Muhalefeti Başkanı
Hariri: Rejim ve Müttefikleri, İdlib’e Yönelik Askeri Operasyon
Konusunda Israrcı, Anadolu Ajansı, 24 Aralık 2020.
17- Kerman ve Efegil, a.g.m., s:168.
18- Kendi kaderlerini tayin hakkını elde etmek, eşit bir ulus olarak
tanınmak yani Kürt ulusal kimliğinin anayasal olarak tanınması, Kürtçe
konuşma ve Kürt okulları açma yasağı gibi ayrımcı yasa ve politikaların
yanı sıra ademi merkeziyetçi hükümetin kaldırılması gibi talepler
mevcuttur.
19- Böyle bir sürecin başlatılmasında TSK’nın gerçekleştirdiği Barış
Pınarı Harekatı ve Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını
açıklaması etkili olmuştur.
20- Sibel Dündar, “Suriye’de PYD-SKUK Birlik Görüşmelerinin Arka
Planı”, ORSAM, 03 Şubat 2021.
21-Esed rejiminin yasaklı olan PYD yöneticisi Salih Müslüm’i
Suriye’ye davet etmesi, Suriye hapishanelerindeki terör örgütü
mensuplarını serbest bırakmaya başlaması, Esed rejiminin çekildiği
bölgelerde PYD’nin alan hakimiyetini kazanması ve zaman içerisinde
güçlenmesi gibi unsurlar taraflar arasında iş birliğinin göstergesi olarak
sayılabilir.
22- Yıldız Nevin Gündoğmuş, PYD/PKK ve Esed Rejimi Çıkar İlişkisi
İçinde, Anadolu Ajansı, 17 Şubat 2018.
23- Amnesty International, “Syria: ‘We had nowhere to go’- Forced
displacement and demolitions in Northern Syria”, 2015, s: 6.
24- Özlem Kayhan Pusane, “How to Profile PYD/YPG as an Actor in the
Syrian Civil War: Policy Implications for the Region and Beyond”,
Özden Zeynep Oktav ; Emel Parlar Dal; Ali Murat Kurşun (Ed.), Violent
Non-state Actors and the Syrian Civil War The ISIS and YPG Cases,
Springer International Publishing, 2018, s:80.

Şam rejiminin PYD’nin özerklik isteğine karşı
federal bir sistemi kabul edebileceği düşünülebilir.
Ancak mevcut şartlar göz önünde tutulduğunda
Suriyeli Kürtlerin hem Suriye’ye entegre olması
hem de kendi içlerinde bir bütünlük oluşturarak
ortak hareket etmeleri yakın zaman içerisinde
mümkün gözükmemektedir. Çünkü Kürt gruplar
arasındaki rekabet entegrasyon sürecini engelleyen
bir unsur olarak önemini korumaya devam
edecektir. Ayrıca PYD 2012’den beri elde ettiği
kazanımları kaybetmek istemeyecek, hatta bu
kazanımları anayasa ile garanti altına almaya
çalışacaktır. Esed rejimi ise 2015 yılında Rusya’nın
olaylara doğrudan dahil olmasıyla birlikte
benimsediği amaç doğrultusunda Suriye’nin toprak
bütünlüğünü sağlamaya yönelik girişimlerine
devam edecektir.
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