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Önsöz 
 

Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve Suriye rejimi arasında olan ilişkiler 

birçok aşamalardan geçti, neredeyse Suriye devrimden önce kopma 

aşamasına ulaştı, özellikle Türkiye'de iktidarı (AKP) teslim aldıktan sonra 

ve Suriye -Türk ilişkilerinde bir geliştirme olduktan sonra, ancak Suriye 

devrimi başka aşamanın başlangıcı olarak taraflar arasındaki ilişkinin 

yenisi oldu, ve birçok yönler alıp iki taraf yerel, bölgesel ve uluslararası 

düzeylerde yararlandı. 

Örgüt yasaklandıktan sonra rejim parti ve kadroların önünü Suriye'ye 

dönüş başlangıcını açtı, ve silah kaldırmaya ve silahlı örgütünü duyamaya 

izin verdi, sonra güvenlik ve askeri ortaklık aşamasına taşındı, İki taraf 

ortaklaşa askeri operasyonlar düzenleme haline gelmiştir, partinin kendi 

bölgelerinde rejim karşıtlarının bastırılması için sorumluluk almıştı, ve 

kendi başına rejim karşıtı olan gösterilere karşı çıktı. 

Lakin ilişki rejim tarafından dağlarda evsiz olanlara küçük bir grup 

şeklinde bakarak başladı, sonraki aşamada başka şekiller alacaktır, rejim 

bu ilişkiyi 2011 yılında başlatarak oynadığı kağıtlardan bir kağıdı olarak 

Suriye’nin birçok yerinde yaşanan durumlara hakim olamamıştı, ve bir 

tarafa arasında yaklaşık iki savaşçı eşit güce dönüştü, ve kararı birçok 

yabancı aktörlerin elinde rehinde olmuştu, parti bu ilişkiye 2011 yılında 

girerek bir dayanak arayıp askeri gücü itibarlı olmuştu, ve yabancı 

aktörlerin bir ortağı olmuştu, rejimin kendi sponsorlarından kendilerini. 

Bu değişkenler iki tarafa koyularak taraflar arasındaki mevcut olan 

ilişkinin temellerine tekrar bakma önemini taşımaktadır, ya İki taraf 

doğrudan askeri çatışma gider, bu her iki tarafın çıkarlarına zararlı olacak, 

parti rejimden askeri, siyasi ve ekonomik destekten vazgeçemez, ve 

rejimde Kürt bölgelerine kontrol etmesi için gücü yetmez, aslen zararlı 

yüksek bir siyasi çatışmaya girmesini tahammül edemez. 

Bu raporda ilişkiyi kurmak için her iki tarafı da yardımcı olan nedenleri 

incelenmesi deneniyor, Rejim ve ana parti (PKK) arasındaki ilişkinin 

incelenmesi olabilir, ve ilişkinin kenetlenme şeklini, ve gelecekteki olası 

ilişkiyi okumak için çalışıyor. 
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İlişki Tarihi 
 

PYD ve ESAD rejiminin ilişkileri eski 1979 tarihine dayanıyor. PKK lideri 

Abdullah Öcalan Suriye’ye geçmesiyle başlamıştır, Şam’da yerleşen 

Öcalan ESAD rejiminin sağladığı ortam ve destekle çok rahat bir şekilde 

rahatsız olmadan Suriye’den1 parti (PKK) kamplarından Lübnan arasında 

intikal ediyordu. 

Kürdistan İşçi Partisi (PKK) Suriye rejiminden büyük destekler alıp 

Suriye'deki2 Kürtler arasında halk tabanını genişletmek için rejim onun 

yolunu açtı, Suriye güvenlik güçlerinden özgürce düşüncelerini yayınladı. 

Parti (PKK) Suriye topraklarında 1981 yılında ilk konferansını düzenledi, 

aynı şekilde 1982 yılında ikinci konferansı düzenledi, sonra askeri 

operasyonlar başlaması için 15/8/1984 tarihinde Türkiye’ye karşı (Silahlı 

Mücadele) adında parti (PKK) bir duyuruda bulunarak Suriye rejimi Patiye 

(PKK’ya) büyük lojistik ve askeri destek vermişti, parti (PKK) Lübnan'ın 

Bekaa bölgesinde unsurlarını eğitmek için Filistinli gruplara tabi olan 

eğitim kamplarını kullanarak Suriye'den Lübnan’a taciz edilmeden kolayca  

geçip eğitim alıyorlardı, 1992 yılında kampın kapatılmasından sonra, 

Suriye rejimi üç kampı Suriye toprakları içinde açtı, bu kamplar (Sahnaya, 

Şiba’a ve El Naşabiyye). Ve bu kamplarda binlerce Partili (PKK’lı) 

eğitilerek Suriye istihbarat gözetimi altında Türkiye’nin dağlarına ve Irak 

Kürdistan bölgesine gönderildi, ve gayri Suriyelilerden olan PKK 

kadrolarının dolaşmasında izni veya pasaport taşımayanlar Suriye güvenlik 

güçleri gözü önünde özgürce Suriye’ye giriyorlardı, onlar parti (PKK) 

saflarında savaşmak için binlerce gençleri silahlandırıp kullanıyorlardı. 

 

 

                                                             
1 PKK /28/11/1978/ yılında birkaç şahsiyetlerin eliyle (Abdullah Öcalan, Mazlum 
Doğan ve   Kemal Bir) Türkiye’de kuruldu ve (Abdullah Öcalan) 1979 yılında 
Suriye’ye iltica etti, ve diğer ikisi Türk cezaevlerinde vefat etti. 
2 (PYD) PKK’nın halk tabanından yararlanmaya devam ediyor rejim kurdukları PKK 
hakkında herhangi bir sıkıntı olmadan (1979- 1998) yıllar sırasında çalışmaları izin 
verip PYD’nin birçok halk tabanını PKK’dan miras almıştır.  
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Rejim ve PKK Arasında Geliştirilmiş İlişkiler Hakkında 

Güdüler 
 

PKK ve Suriye rejimi arasında (1979-1998) yaşanan güçlü bir ilişki çeşitli 

nedenlerin, en önemlisi: 

1- Suriye rejimi Türkiye’ye karış baskı yapmak için patiyi (PKK’yı) 

koz olarak kullanmasında rağbet gösteriyordu, o zamanda Türkiye –

Suriye arasında ilişkiler bozulmuştu. 

2- Partiye (PKK’ya) Rusya tarafından desteklenmesi, esas olarak 

Rusya ve (NATO) devletleri arasındaki uyuşmazlıklar oluyordu, ve 

Türkiye NATO'da önemli bir ülke olarak sayılıyor, eski 

anlaşmazlıklar kökleri (Osmanlı İmparatorluğu) dönemlerine 

ulaşıyor, parti (PKK) kadroları Rusya'da bir sürü kolaylaştırmalar 

buluyorlar. Geçit ve ikamet gibi kolaylaştırmalar؛ ve hatta silahlar 

edinme. Ve Rusya'nın İşçi Partisi (PKK) ile yakınlaşma etkisi, 

Suriye rejimi üzerinde yakınlaşmasında ayrıca da beraber 

etkilemiştir. 

3- Kürdistan İşçi Partisi (PKK) içinde Alevi Kürt liderlerin varlığı, 

parti (PKK’nın) tarikatçılık suçlamalarına reddetmesine rağmen, 

Kürdistan İşçi Partisi (PKK) liderlerinin birçoğu (Alevi 

Kürtlerdendir)3, özellikle Dersim bölgesinde [Türkiye’de adı 

Tunceli]. Partinin kuruluş kongresinde neredeyse katılımcıların 

yarısı Alevi Kürtlerdendir, bu Alevi Kürt liderlerin örneği: (Mazlum 

Doğan) Partinin (PKK’nın) kurucularından biri, ve (Cemil Bayek) 

Parti’de şu anda (PKK’da) askeri komutan, Alevi kadın unsurların 

tamamen4 partinin kadın kanadına kontrol etmiştir (Tablo No 1 

Bakınız). 

4- Rejim Irak'ın Kürdistan bölgesinde problem yaratmak için PKK’yı 

kullanmayı denedi, özellikle 1991 yılından sonra ve Amerika 

                                                             
3 Partinin tarihi, varlığı gerçekliği ve ittifakı Alevi unsurlarında mezhepçi yönleri 

bulunarak vurgulanmaktadır, son zamanda Suriye rejimi destekleyen (Cemil 
Bayek’in) askeri kapında problemler yaşandığı hakkında bilgiler sızdı, Murat 
Karayılan (Sünni Kürt) kanadı bu işbirliği bozulması için bir sınır koymak istemiştir. 
4 Bazı gözetimciler, Suriye Demokratik Kürt Birlik Partisi (PYDKS) ve Demokratik 

Birlik Partisi (PYD) arasında iyi olan ilişkiyi birlik partisi (PYDKS) ve rejim arasında 
olan ilişki, Afrin’den parti sekreteri (Muhittin Şey Ăli’in) mezhebi Alevi oluğu için 
iyi olduğunu görüyorlar. 
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Birleşik Devletleri tarafından Irak'ın kuzey ve güney alanlarda uçuşa 

yasak bölge empoze edildi, ve (Irak Kürdistan Bölgesinde) özerklik 

ilan edildi, ve bu gerçekte oldu, PYD ve PKK arasındaki ilişkiler 

kötüleşti, ve 1998 yılına kadar çekiştiler ؛   bu yılda Abdullah Öcalan 

Suriye dışına çıktı. Daha sonra iki Kürt arasındaki mücadele 

sonucunda yüzlerce kişi öldürdü, bu mücadelenin sonuçları bu güne 

kadar Kürdistan Bölgesi ve Demokratik Birlik Partisi (PYD) 

arasındaki kötü ilişki belli oluyor. 

Böylece iki taraf arasında bu iyi ilişki sürmedi, 1998 yılında eğer Suriye 

Abdullah Öcalan’ı Türkiye’ye teslim etmese Türkiye Suriye’ye askeri 

müdahale edeceğini tehdit etti, gerçekten Suriye rejimi Abdullah 

Öcalan’ı Suriye’den kovdu, ve kendisi 10/10/1998/ yılında Suriye’den 

çıktı, birkaç durakta ve uluslararası başkentler kendisini kabul 

etmedikten sonra Kenya'nın başkentinde (Nairobi’de) yerleşti, sonra 

1999 yılında Türk ve ABD istihbaratı arasındaki ortak bir operasyon 

düzenleyip (Nairobi’de) tutuklandı (kaçırıldı), ve o zamanda Türkiye 

ile iyi bir ilişkisi olan İsrailli MOSSAD’ın katılımı olduğunu söylenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analiz Raporu 

 

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Ve Suriye Rejimi Ortaklik Çekişmemi? 
 

 

 
 

7 

www.jusoor.co 

 

 

 

 

 

 



Analiz Raporu 

 

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Ve Suriye Rejimi Ortaklik Çekişmemi? 
 

 

 
 

8 

www.jusoor.co 

Tablo No 1 

PKK'nın Alevi üst düzey liderlerin bazıları 

Görevi Adı 

(PKK’nın) ilk kurucularından, Diyarbakır  

cezaevinde öldü. 

Mazlum Doğan 

(PKK’nın) kurucularından, ve kurucu 

konferansa katıldı, ve kendisi  boşanmaktan 

önce Abdullah Öcalan'ın eşidir. 

Kasira Yıldırım 

(PKK’nın) kurucularından, ve kurucu 

konferansa katıldı, ve kendisi Paris’te  2013 

yılında bir suikast sonucu  öldürüldü 

Sakine Cansız 

Kürdistan toplumu  yönetiminin genel 

başkanlık konseyin üyesi, (PKK’nın) 

kurucularından ve kurucu konferansa katıldı. 

Ali Haydar Kaytan 

(PKK) liderlerinden ve  Ali Haydar Kaytan’ın 

eşidir. 

Cemile Mergıt 

(PKK’nın) kurucularından, ilk saflarında 

komutan, kandil dağında kurucu konferansa 

katıldı ve kandil dağında öldürüldü. 

Muhammed Kara 

Singo 

 
Muhammed 

(PKK) liderlerinden ve kurucularından,  

Diyarbakır  cezaevinde öldü.  

Muhammed Hayri 

Durmuş 

 

(PKK) liderlerinden ve kendisi (PKK’nın ) 

Avrupa örgütünün sorumlusudur, 1984 

yılında İsveç’te  bir suikast sonucu  öldürüldü. 

Çetin Güngör 

(PKK) kurucularından, kendisi kurucu 

konferansa katıldı ve 1990 İstanbul’da 

öldürüldü. 

Şahin Dönmez 

(PKK) kurucularından ve kendisi kurucu 

konferansa katıldı. 

Rıza Altın 

PKK) kurucularından ve kendisi kurucu 

konferansa katıldı. 

Hamili Yıldırım 

PKK) kurucularından ve kendisi kurucu 

konferansa katıldı. 

Şahin Dönmez 
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Kendisi 1990 yılından beri PKK’nın merkezi 

konseyin üyesi  

Mustafa Kara Su  

 

Ayrıca ekim 1998 yılında Suriye ve Türkiye arasında (Adana5) 

anlaşması imzalandı, bu anlaşmanın maddelerinden biri (Suriyeli 

olamayan parti (PKK) kadrolarını gözaltına alıp Türkiye’ye teslim 

etmek) ve gerçekten 1998 yılından 2010 yılında kadar Suriye rejimi 

parti (PKK) kadrolarından yaklaşık (100) kişi Türkiye’ye teslim etti. 

Bunların arasında büyük şahsiyetler var (Hibat Amed) Suriye’de parti 

(PKK) sorumlusu gibi şu an kendisi Türkiye’de müebbet hapis cezası 

çekiyor ve Suriye’de parti (PKK) engellendi.  

Arat arta gelen bu icraatlar PKK kendi kadrolarından binlerce kişiyi 

kandil dağına çekmesiyle sonuçlandı, ama Suriyeli (PKK’lı) unsurlar 

güvenlik güçleri tarafından kendilerini kovalama sonucunda ve 

herhangi bir siyasi işe engel koymaları nedeniyle birçok faaliyetlerini 

durdurdu. 

Bu tabloda taraflar arasındaki kötü ilişki olmasına rağmen ؛   parti (PKK) 

Suriye rejim ile olan iyi ilişkiye muhafaza ederek yürütme konseyin 

üyesi ve PKK’nın ikici adamı olan (Cemil Bayek) 1998 yılında Şam’ı 

birkaç kez ziyaret etti. 

Bu ilişki Hafız Esad döneminden bugüne kadar partinin (PKK’nın) 

davranış edebiyatına yansıtılır, örneğin partinin (PKK’nın) yürütme 

konseyin üyesi ve PKK’nın birinci adamı (Murat Karayılan) Öcalan 

tutuklanmasından sonra medya ile yaptığı bir röportajda (Hafız Esad 

döneminde Suriye rejimi ve PKK arasında iyi ve samimi bir ilişki 

olduğunu söyledi) Öcalan’ı Suriye dışına kovmasında ve gözaltına 

alınmasında neden olan Esad’ı mazur görerek o dönemde olan iyi 

ilişkiye tekrar dönmek için arzuda bulundu, Karayılan: bizim 

yanımızdan şu ana adar Hafız Esad’ın duruşlarını büyük  bir değer 

olarak takdir ediyoruz ve ilişkiler eskide6 olduğu gibi teker dönmesini 

istiyoruz) dedi. 

 

                                                             
5 Suriye El Vaeid, Imzalanmasının 14. Yıldönümü: ‘’gerecekte’’ Gizli ekleri ile 

Suriye ve Türkiye arasındaki "Adana anlaşma’’ metnini yayını: https://goo.gl/sJLLjv 
6 (PKK’nın) yürütme konseyi başkanı Hayat gazetesinde 31/07/2007/ (AKP) Kürtleri 
kandırdığını hakkında ithamlarda bulundu https://goo.gl/NcWPZN 

https://goo.gl/sJLLjv
https://goo.gl/NcWPZN


Analiz Raporu 

 

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Ve Suriye Rejimi Ortaklik Çekişmemi? 
 

 

 
 

10 

www.jusoor.co 

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Kuruluşundan Sonra 

İlişkisi 
 

1997 yılında Suriye Demokratik Kürt Topluluğu adı altında Suriye 

istihbaratı ve PKK’nın ortak  bir parti projesi meydana çıktı PKK’nın 

Suriye’ye kolunu oluşturan bir yapı ve Suriye Rejimi bu yapı için 

Suriye patisi görünümü olarak öne sürdü, Suriye’nin dışına hiç bir 

bağlantısı olmadığını  10/12/1998 tarihinde Abdullah Öcalan 

Suriye’den çıktıktan iki ay sonra (Mervan Zeki) başkanlığında  ilan 

edildi kendisi Suriye istihbaratına çok yakın olan bir ismidir, Ömer Osi 

Suriye parlamentosunda bir millet vekilidir ve Salih Müslim siyasi büro 

üyesi olarak görev almışlardır. Ancak  adana anlaşması sonucu Türkiye 

ve Suriye ilişkileri iyileşmesi parti projesini başarıya ulaşmadı ve 2003 

tarihinde kandil dağında PKK’nın içinden PYD kurulduğu Demokratik 

Birlik Partisi (PYD’nin) kurulması  , PKK içindeki bir reform 

hareketinin bir parçasıydı, bu Reform hareketi Kürdistan'ın dört 

parçasında partiler kurulmasını içerdi, 2002 yılında Kürdistan Çözüm 

Patisi (PÇDK) kurularak bu parti Irak’ta (PKK’nın) koludur, 2003 

yılında Demokratik Birlik Partisi (PYD) bu parti Suriye’de (PKK’nın) 

koludur,2004 yılında Kürdistan Özgür Hayat Partisi (PJAK) bu parti 

İran’da (PKK’nın) koludur, bu partilerin bütün kurucu konferansları 

kandil dağında gerçekleşerek partilerin liderler eskiden PKK 

liderleridir. 

Böylece, Demokratik Birlik Partisi (PYD), Kürdistan İşçi Partisi’nin 

(PKK’nın) doğal düşüncesini ve politikalarının uzantısı oluşturmuş ve 

yerel ve bölgesel ilişkilerini miras etmiştir. 

Suriye rejimi PYD ile davranışı PKK ile davranışı gibi değişmemiş ve 

engelli kalmıştı,  ve liderlerin takipleri devam ediliyordu, Bşar Esad 

cumhurbaşkanı olduktan sonra ve Türkiye ile ilişkiler iyi olduktan sonra 

rejim tarafından partiye baskılar arttı, özellikle Türkiye’de 2002 yılında 

iktidarı (AKP) teslim aldıktan sonra, ve Suriye cezaevlerinde kalan 

Partisi tutukluların sayıları yaklaşık 1.400 tutukluya ulaştı, ve 

Suriye’nin Türkiye’ye teslim edilenlerin sayıları yaklaşık (100) 

kadroyu geçti. Buna rağmen parti ve Suriye liderleri arsında ilişkiler 

gizli kaldı özellikle güvenlik güçlerin liderleri, ve İşçi Partisi’nin (PKK) 

ikinci adamı olan (Cemil Bayek) Şam’ı birçok kez ziyaret etti, ancak 
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devrim öncesinde iki taraf arasında ilişikliler açık değildi ve durgunluk 

hali devam ederek bunun nedeni bütün düzeylerde Suriye ve Türkiye 

arasında yakınlaşma olmuştu. Ve Suriye devriminin başlamasıyla 

birlikte iki taraf hiçbir şey olmamış gibi eski döneme dönüler.   

 

2011 Yılından Sonra İlişki 
 

2011 yılından sonra Demokrat Birlik Partisi (PYD) ve Suriye rejimi 

arasındaki büyük bir şekilde ilişkiler açıkça çıktı, bu ilişkileri bütün 

düzeylerde ve alanlarda görebiliriz, kesenleri ayrı ayrı göstermeye 

çalışacağız:  

 

Askeri Eksen 

2012 yılında Suriye’nin Kürt bölgelerinde Halk Koruma Birimleri 

(YPG) kuruldu bir zamanda rejimin o böğlerde emniyet şubeleri vardı, 

bu emniyet şubeleri kendileri için kolaylaştırmalar göstererek 

(YPG’nin) eğitim kamplarını ve Kürt bölgelerinde olan gençleri zorla 

alıkoyup savaştırmak için yapıkları uygulamaları emniyet şubeleri 

görmezden geliyorlardı, bölgede rejimin hizmet ve güvenlik kurumları 

olmasına rağmen, (YPG) bir söz ve karar sahibi olmak için bölgede 

nüfuz sağladı. 

Bunun karşılığında (YPG rejime güvenlik ve askeri hizmetler verdi, 

Gösterilerin karşında durarak protestocuları bir kereden daha fazla 

dayak attılar ve öldürmelerine kadar ulaştı bazen bu olaylar 27/06/2013/ 

tarihinde Amude şehrinde yaşandı, ve savaşçı muhalif gruplara karşı 

çıkarak, 08/11/2012/ tarihinde (Ras El Ayin) şehrinde giren silahlı 

muhalif gruplar, Halk Koruma Birimleri (YPG) rejimin yanında 

durarak şehirde bu gruplarla savaştı. 

İki taraf arasında askeri ilişkiler çok gelişerek 2013-2014 yıllarında 

Daeş’e karşı beraber savaştılar, ve Demokratik Suriye Güçleri kurulana 

kadar, DAEŞ’e karşı savaşmak için Uluslararası güçler Halk Koruma 
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Birimleri (YPG’ye) destekledi, rejim ve Halk Koruma Birimleri (YPG) 

ilişkileri rejim ve ÖSO arasında olan birçok savaş seyrini etkiledi 

özellikle Halep ve kırsalı, rejim ÖSO’ya tabi olan  mevzileri 

bombalamak için  Koruma Birimlerini (YPG’yi) kullanıyordu, yani 

Halk Koruma Birimleri (YPG) rejim tanında durduğu için ÖSO’yu 

bombalamak zorunda kalıyor, (Kastello) yolunun kesilmesinde ve 

ÖSÖ7 kontrolünde olan Halep şehrinin kuşatılmasında Halk Koruma 

Birimlerinin (YPG’nin) büyük rolü vardı. 

Bu ilişki iki taraf arasında bütünleşme ve ortaklaşma durumunda sona 

erdi, rejim, YPG, Asayiş ve Özerklik Yönetime tabi olan emniyet 

güçlerin kontrol noktaları birbirilerine yakın olarak görüyoruz, ve 

Kamışlı’da emniyet bölgesinde rejimin emniyet güçleri bulunarak 

Özerk Yönetimin mevzileri birkaç metre uzaktır, Hasake şehrinde de 

aynısı vardır, iki tarafın kontrol noktaları yakın olarak değer tarafın 

kontrol noktalardan rahatlıkla, problem ve sıkıntılar olmadan 

geçiyorlardır, ayrıca rejim güçleri (emniyet, askeri ve siyasi) Asayiş ve 

Halk Koruma Birimlerinin (YPG’nin)  kontrol noktalardan herhangi bir 

engel veya problem8olmadan Hasake ve Kamışlı şehirlerine geçiyorlar. 

 

Siyasi Eksen 

Siyasi düzeyde patinin yeni fikirlerini ve tekrar halk tabanını 

genişlettirmek için rejim 2011 yılında bir alan açtı, kandil dağından 

yaklaşık (900) parti9 kadrolarından Suriye’deki Kürt bölgelerine girdi, 

ve (PKK’dan miras aldıkları) halkın temelleriyle iletişim kurmaya 

başladılar, Suriye emniyet tarafından istenen (Salih Müslim) kandil 

dağından Kürt bölgelerine mayıs/2011/ yılında güvenlik güçleri 

kendisine sıkıntı yaratmadan geri döndü. 

                                                             
7 Washington Enstitüsü: Fabrice Balanche, 29/07/2016/ Halep’te Kürt güçler Esad’a 

destek veriyor, http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/kurdish-
forces-bolster-assad-in-aleppo 

8 Haseke ve Kamışlı arasında olan yola Asayiş güçleri ve (YPG’nin) kontrolü altında 
olarak rejim unsurları, komutanları, bunların arasında vali ve büyük generaller bu 

yolda olan kontrol noktalarından geçiyorlardır. 
9 Bu sayı resmi olmayan istatistiklere göredir, bazı kadroların toplantılar ve kitlesel 
toplanmalar sırasında dediklerine göredir. 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/kurdish-forces-bolster-assad-in-aleppo
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/kurdish-forces-bolster-assad-in-aleppo
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Partiye verilen geniş yetkiler, Kürt vatandaşlarına sınırlı olmamıştı, 

rejimin güvenlik güçlerini aşmıştı, pati kadroları ile problem 

yaşanmaması için birçok ‘’polis’’ ve ‘’devlet güvenlik’’ şubeleri 

bundan kaçınmıştı, ve problem yaşandığı zaman güvenlik güçleri 

önemli olarak çekilmek, susmak ve sakinleşmek10 için emirler gelir. 

Rejim bu ilişkiyi inkar etmemişti, ve Halk Koruma Birimleri (YPG) 

vatansever Kürtler olduklarını vasıf ederek kahramanlıkları hakkında 

medyada övmek için gayret gösterdi, ikinci tarafa (Demokratik Birlik 

Partisi ‘’PYD’’) bu inkar sınırlı olmuştu, her zaman rejim ile kendisi 

arasında ilişki olduğunu inkar etmişti. Ama birçok yetkililer başka 

şeyler açıklıyorlardı, bunlardan eski Hasake şehrinin valisi 

(Muhammed Zaal El Ali) Suriye televizyonun verdiği bir röportaj 

sırasında (Suriye hükümet Özerk Yönetime birçok hizmetler verdi, ve 

bunun karşılığında onlarda rejime hizmetler verdi) diyerek vali 

(Demokratik Birlik Partisi’nin ‘’PYD’nin’’) ve (Demokratik Toplum 

Hareketi’nin) komutanı olan (Eldar Halil’i) vatansever11 bir şahsiyet 

olduğunu tanımladı. Aynı şekilde Cizre bölgesinin eş hakimi (Hamidi 

Daham El Hadi) ekim/2016 yılında Hasake kentinin (Rımeylan) 

şehrinde (Demokratik Suriye’nin Diyalog Buluşmasında) kendisi 

Özerk Yönetimin yetkilileri önünde Beşar Esad’a (Sayın Başkanım12) 

diyerek hitap etti. 

Bütün yazdıklarımız hakkında ek olarak, rejimin hizmet kurumları, 

partinin kontrolü altında olan bölgelerde çalışmaya devam etmektedir, 

ve Özerk Yönetime tabi olan kurumlar ile koordinasyon ederek günlük 

rutini çalışmaları yapmaya devam etmektedir, ve her taraf kendi 

çalışanlarına maaşlarını veriyor, aynı şekilde rejime tabi olan 

(mahkemelerin) çoğu Kürt bölgelerinde çalışmaya devam ediyor, 

                                                             
10 Birçok subay ve yetkilileri rejimden ayırdıktan sonra polis emniyetinde itiraf ettiler, 

27/04/2014/ tarihinde eskiden (Ras El Ayin) şehrinde   Suriye istihbaratında olan 
Mahmut Nasır ile KurdWatch: röportaj yaptıkları zaman  
http://www.kurdwatch.org/?a3117 
11 Hasake valisi Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve rejiminin ilişkisi hakkında 

konuşuyor YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZsnCG4TY1jU 
Suriye televizyonunda Hasake şehrinin valisi(Muhammed Zeaal El Ali) ile tam 
röportaj  https://www.youtube.com/watch?v=KFZQI2y0G38 
12 Zaman El Vasıl: Cizre bölgesinin eş hakimi Beşar Esad’a (Sayın Başkanım) diye 

hitap etti https://www.zamanalwsl.net/news/73980.html 
YouTube, Orient News, (Rımeylan) toplantısında (Hamidi Daham El Hadi) Beşar 
Esad’ı davet etti https://www.youtube.com/watch?v=kD2QrOHOqow  

http://www.kurdwatch.org/?a3117
http://www.kurdwatch.org/?a3117
https://www.youtube.com/watch?v=ZsnCG4TY1jU
https://www.youtube.com/watch?v=KFZQI2y0G38
https://www.zamanalwsl.net/news/73980.html
https://www.youtube.com/watch?v=kD2QrOHOqow
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(Kobani) hariç, ve bu bölgelerde olan hakimler Suriyelilerin birçok 

yasal işlemlerini yapmaya devam ediyor.  

 

Ekonomik Eksen 

Demokratik Birlik Patisi (PYD) ve ona çok bağlı olan askeri ve hizmet 

kurumları, doğrudan veya dolaylı olarak rejimin ekonomi desteğinden 

yararlandı, başlangıçta ekmek ve yakıt dağılımı hakkında gözetim 

yapmak için kendilerine görev verildi, parti yararlanmak için fiyatlarını 

arttırmıştı, daha sonra Cizre bölgesinde – Rımeylan ve civar bölgelerde 

olan - petrol yatakları teslim edildi, aynı şekilde (El Suveydiyye) 

bölgesinde olan ev gazı fabrikaları Demokratik Birlik Partisine 

(PYD’ye) ve Halk Koruma Birimlerine (YPG’ye) 2012 yılında teslim 

edilerek kendileri petrol üretip satıyorlar ve kazındıkları paralardan 

istifade ediyorlardı. Onlar tarafından günlük olarak satılan petrol 

hakkında kesin rakamlar bulunmamasına rağmen bazı tahminlere göre 

petrol satışından elde edilen gelir ayda13 en az 10 milyon $ dolardır. 

Aynısı gaz tüpleri gibi (El Suveydeiyye’de) olan gaz fabrikalarında 

üretilen gaz tüplerinin sayısı ortalama günlük (7000-15000) arasında 

değişiyor, üretilen gaz miktarına göre olan rakam değişikliği petrol 

çıkarma ile birlikte geliyor, ve her bir gaz tüpün fiyatı (2000) Suriye 

lirasıyla satılıyor, bu günlük sadece gaz gelirlerin sayısı (14-30) milyon 

Suriye lirası arasında değişiyor. 

Parti ve askeri kurumlar petrol yataklarına kontrol etmesine rağmen, 

rejimin memurları petrol ve gaz üretilmesi için bu petrol yataklarında 

çalışmaya devam edip maaşlarını Suriye14 rejiminden alıyor. 

                                                             
13 Resim dergileri, ferid edoar, Rımeylan yatakları Kürt uzmanlar tarafından 
yönetiliyor ve petrol kuyuları yabancı şirketlerin gözetiminde hala: 

https://goo.gl/4rc7l4 
14 Rejim memurların yanında Özerk Yönetime tabi olan memurlarda maaşlarını 
alıyorlar 

https://goo.gl/4rc7l4
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Yanı sıra bu petrol yataklarında, rejim (Malikiyye/ Derik) bölgesinde 

devletin geniş tarlalarından partiye teslim etti, parti bu tarlalarda ekinler 

ekip üretiminden yararlanıyorlardı, ayrıca Hasake şehrinde rejim 

kendilerine bulunan tahıl (siloların) depolarını teslim etti. 

 

İki Taraf Arasında Geliştirilmiş İlişkiler Hakkında 

Güdüler 

Suriye devriminden sonra ilişkilerin tekrar dönmesinde birçok nedenler 

bulunuyor, bu nedenlerin en önemlileri: 

 Rejim Kürt bölgelerinde kendilerinden yararlanmak için müttefik 

ve güçlü bir Kürt oluşumuna hacet göstermektedir, diğer 

bölgelerde rejim tarafından kurulan milislerin yedeği olarak iki 

taraf arasındaki tarihsel ilişkiden dolayı parti kedileri için en iyi 

seçenektir, ve hala iki taraf arasında  güvenlik liderlerinin 

düzeyinde ilişkiler devam etmektedir. 

 Suriye rejimi Suriye devriminden Kürt bölgelerini nötrleştirmek 

için rağbet gösterip, Suriye toplumundan bütün kesimler 

olmadan sanki sadece (Sünni Arapların) istekleri yansıtılarak 

rejim devrimi mezhepçi göstermek istemiştir, ve bu yüzden 

patinin önünü açtı ve Kürt bölgelerinde rejime karşı çıkan 

gösterilerde ve faaliyetlerde rejimin güvenlik güçleri kendilerine 

engel olmamıştı çünkü bu görevi partiye bırakmıştı. 

 PKK eski dönemde olduğu gibi Suriye ile ilişkiyi eski haline 

getirmek istemiştir, ayrıca Suriye durumundan yararlanmak için 

halk tabanını tekrar kazanmak Kürt bölgelerinde bazı çıkarlarını 

elde etmek istemiştir, ve halk tabanını tekrar kazanmak 

istemiştir. 

  Parti (PKK) (Kandil) kamplar finanse etmek için (PKK) 

Suriye'de Kürt bölgelerinde ekonomik kazanımlar elde etmek 

istemiştir. 

 İran – Suriye ve Türkiye arasında ilişkiler iyileşmesi nedeniyle 

(PKK) 2011 yılından önce kandil dağında dayatıldı kuşatmayı 

azaltmak istemiştir, yanı sıra Türkiye ile Irak Kürdistan bölgesi 

ilişkileri iyileşmişti, Suriye devrimi partiye (PKK’ya) bir fırsat 
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olarak bunun karşılığında kuşatmayı azaltmak için hizmetler 

verecekti. 

 

İlişkinin Geleceği 
 

Parti ve rejim arasında eskiden ilişki olduğu 2011 ve 2012 yılarında gibi 

değildi, çünkü partiye büyük uluslararası destekçileri sahip çıktı, ve 

çelişkili ilişkiler kurmakla başladı (ABD ve Rusya) ve rejim eskisi (2011) 

yılında oluğu gibi güçlü kalmamıştı. 

Bu denklemlerin değişikliği iki taraf arasında uyuşmazlığı göstermeye 

başladı, 2016 yılın sonunda rejim ve (YPG), Asayiş arasında Hasake ve  

Kamışlı15 şehrinde birçok çatışmalar yaşandı, iki taraf birbirilerine siyasi 

konuşmalarını değiştirdiler. Ve rejim 2016 ilk defa (YPG’ye) ve Asayişe 

terör16 örgütü olan PKK’nın (askeri kolu) olduklarını söyledi. 

Lakin düşünülmektedir ki kısa ve orta vadede taraflar arasındaki ilişkinin 

tam çatışma derecesini ulaşamayacaktır, çünkü bir sürü ortak çıkarlar 

nedeniyle ilişkiler devam etmektedir, özellikle Suriye’de gelecekte siyasi 

uzlaşmada her taraf  müttefiklerine muhafaza edecektir, ya Hasake’de veya 

dışında birbirilerine muhtaç olacaklardır, Özerk Yönetim memurların 

maaşlarını vermek için rejime muhtaç olacaktır çünkü kendileri maaşlarını 

Suriye rejiminden alıyorlar, rejim memurların aylık maaşlarını durdurursa 

Özerk Yönetim maaşlarını vermek için gücü yetmemektedir, ayrıca 

rejimde partinin siyasi ve güvenlik gücüne muhtaçtır, Halep ve kırsalında 

da aynı şekilde bu güçler rejime yanlısı rolünü oylamaktadır çünkü rejim 

bu güçlere tazminat veremez. Parti hala bir müttefik ve siyasi taraf olarak 

rejim yanlısı olan Ruslar ve İranlılar ile müttefiktir.  

                                                             
15 Reuters: Suriye uçakları ilk defa Kürtlerin kontrolü altında olan bölgeleri 
bombalıyor 
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN10T11H?pageNumber=1&virtualB
randChannel=0 
16 SANA Ajansı: Ordunun Genel Komutanlığı: PKK’nın askeri kolu Hasake şehrinde 
provokasyonlar yaparak tehlike tarattı ve bu yüzden Suriye ordusu münasip bir cevap 
vermek için hareket etti 19/08/2016/. http://www.sana.sy/?p=419560 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN10T11H?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN10T11H?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0
http://www.sana.sy/?p=419560
http://www.sana.sy/?p=419560
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Orta vadede iki taraf arasındaki ilişki hakkında değişen hedefleri ve 

çıkarları görebilirsiniz, Türkiye'de mücadele eden PKK’lılar için lojistik 

desteği Suriye rejiminden almak isteyip rejim ile ilişki kurmak istiyordu, 

ama şimdi bir parti Suriye'de coğrafi ve siyasi kazanımlar elde etmek 

istemiştir, ve rejim Türkiye’ye baskı yapmak için PKK'yı kullanıp 

destekliyordu, son zamanlarda Suriye muhalefeti yıllar sonra partinin 

ulaştığı kuvvet büyüklüğü farkında vardı, bu nedenle eşit olarak bir ilişkiye 

dayalı taraflar yeni bir ittifak başlatabilirler. 
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