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Özet: Rakka’da Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı verilen savaşta sona yaklaşılırken
gözler Deyr ez Zor’daki rejim güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki
çekişmeye çevrilmiş durumda. Yerel ve bölgesel aktörler, Rusya ve Amerika arasında zımni
bir antlaşma olduğunun ve bu antlaşmanın Fırat Vadisi boyunca bölgeyi iki etki alanına
böldüğünün farkındalar. Ancak son gelişmeler, bu iki küresel gücün stratejileri arasındaki
derin farklılıkları açık bir şekilde gözler önüne serdi. Fırat Vadisi; Türkiye, Suriye ve
Irak’ı bağlıyor ve son 7 yıl boyunca bu alan, zengin petrol yatakları üzerine gün geçtikçe
derinleşen yerel bir mücadeleye sahne oluyor. Bu bölge, IŞİD söz konusu yerel güçleri
ülkenin batısına sürmeden önce büyük ölçüde ana akım güçlerin kontrolü altındaydı ancak
şu an hem SDG hem de Suriye rejimi, bu bölgeyi ele geçirme mücadelesi veriyor. IŞİD’in
Suriye’nin doğusunda elinde tuttuğu topraklar gün geçtikçe rejim güçlerinin yanı sıra
SDG’nin kontrolüne geçerken birçok problem de gün yüzüne çıkıyor: IŞİD’den arta kalan
sorunların üstesinden gelmek, bölgeyi yeniden inşa etmek, yerlerinden edilmiş insanların
ve mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlamak ve daha birçok baskı unsuru
olan meseleden oluşuyor bunlar. Bu makale, Suriye’nin doğusundaki iktidar mücadelesinin
dinamiklerini, aşiretlerin durumunu ve SDG ile Şam’ın doğu topraklarını ele geçirirken
karşılaştığı zorlukları tespit etmeye çalışacaktır.
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Eğer Suriye’deki savaşın kendine özgü
olmakla birlikte kendisini sürekli olarak
yeniden üreten doğal bir hukuku varsa, o
da çözüme kavuşmamış çıkar çatışmaları
içerisinde düşman kuvvetler arasında kalıcı
ve devamlılığı olan antlaşmalar yapılmadığı
şeklindedir. Levant bölgesine bakıldığında,
küresel ve bölgesel güçler arasındaki
çatışmaların hemen her yere sirayet etmiş
olduğu rahatlıkla görülebilir. Tarif edilmesi
zor bir bölgesel hegemonya kurmak ya da
nüfuz alanlarını arttırmak için mücadele
ediyor olmaları fark etmeksizin, nihayetinde
egemen güçler kendi aralarındaki ihtilafları
bir şekilde Suriye’ye taşımaktalar.

Ancak geçtiğimiz yıl üst üste yaşanan
geniş çaplı hadiseler, Moskova ve
Washington’ın karşılıklı güvensizlik ve
şüphelerle yüklü geçmişlerinin ceremesini
hâlâ taşıdıklarını ortaya koyuyordu
Geçtiğimiz aylar boyunca bölgesel ve yerel
aktörlerin birçoğu nezdinde Rusların
ve Amerikalıların Suriye konusunda bir
antlaşmaya vardığı düşünülüyordu. Bu
aktörler böyle bir antlaşmanın kapsamını;
Amerika’nın savaş sonrasındaki geçiş
sürecinde Esad’ın iktidarda kalmasına zımni
olarak rıza göstereceği, Irak Şam İslam
Devleti’ni (IŞİD) ve diğer terörist grupları
mağlup etmek isteyen güçler arasında
koordinasyon sağlanacağı ve Fırat Vadisi
boyunca doğuda Amerikan nüfuz alanı ile
batıda Rus nüfuz hattı oluşturulacağı şeklinde
okumaktaydı. Ancak geçtiğimiz yıl üst üste
yaşanan geniş çaplı hadiseler, Moskova
ve Washington’ın karşılıklı güvensizlik ve
şüphelerle yüklü geçmişlerinin ceremesini
hâlâ taşıdıklarını ortaya koyuyordu.
Suriye’nin doğusunda yaşananlar, Rusya ve
ABD’nin bölgesel ve mikro ölçekli çıkarlarını
hangi yollara başvurarak koruduklarını
anlamak ve buna dönük olarak her iki ülkenin
de ortaya koyduğu siyaset tarzını kavramak
için mükemmel bir örneklik sunuyor. Diğer
yandan bu bölgenin en önemli hattı olarak
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Fırat Vadisi; Türkiye, Suriye ve Irak’ı bağlayan
bir özelliğe sahip fakat aynı zamanda IŞİD’in
başkentine de ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla
Suriye’de Fırat Nehri’nin kontrolü için Suriye
muhalefeti, Demokratik Birlik Partisi’nin
(PYD) öncülüğünü yaptığı “Suriye Demokratik
Güçleri (SDG)”, IŞİD, El Nusra Cephesi, rejime
sadık güçler ve İran destekli militanlar
arasında büyük bir çekişme yaşanıyor. Bu
makalede Suriye’nin doğusundaki iktidar
yapısını oluşturan dinamikler ve IŞİD’e
karşı savaşın son aşamasının ne denli zor
olabileceği aktarılmaya çalışılacaktır.

Ekonomik Coğrafya
Fırat, Suriye’deki verimli toprakların birkaç
kilometreyi geçmediği, görece çorak arazileri
sulamaktadır. Fırat Barajı’nın aşağısındaki
az seviyedeki su akışı, Balikh ve Al Khabur
nehirleri tarafından desteklenmektedir. Fırat,
Al Khabur ile birleşip Ebu Kemal’e doğru
aktığı bölgede geniş bir tarım bölgesinden de
geçmektedir.
Her ne kadar kısa süreliğine IŞİD’in kontrolü
ele almasından itibaren petrol gelirleri baskın
bir rol oynasa da Fırat havzasındaki ekonomik
hayat büyük ölçüde “nehre bağımlı” olma
özelliği taşır. Şehirlerin ve kent merkezlerinin
dışında kalan yerel nüfus, çiftlik hayvancılığı
ve tarım ile uğraşmaktadır. Ancak tipik köy
hayatı, IŞİD’in kötü yönetimi sebebiyle
ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır.
Nehir, birçok mahsul açısından yılın belirli
dönemlerinde yükselmekte ve netice olarak
tarım büyük ölçüde yağmura ve sulama
kuyularına bağımlı hale gelmektedir. Daha
önceleri düzenli olarak sulanan arazilerde
halihazırda yaşanan sulama sıkıntısı, birçok
çiftçiyi düzensiz bir şekilde su kuyularını
açmaya yöneltmiştir. Bunun sonucunda
ise normal şartlarda zaten maliyetli olan,
uluslararası koalisyonun birçok petrol
tesisini bombalamasından sonra ise daha
da maliyetli hale gelen su çekme tesisatına
olan bağımlılık artmış ve bu mekanizmayı
besleyecek yakıtı temin etmek de daha zor
hale gelmiştir.
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Harita1- Suriye’deki petrol sahalarının haritası (Omran Center for Strategic Studies)
SDG’nin Fırat’ın doğusunda, rejim ve
müttefiklerinin de batısında kontrolü ele
almasıyla beraber nüfuz alanları yeniden
şekillenecek ve Şam, bölgenin insan
kaynağının önemli bir kısmına SDG ise daha
verimli ekonomik yatırım alanlarına sahip
olmuş olacak. Fırat’ın en büyük ve en kalabalık
şehirleri (Deyr ez Zor, Al-Muhassan, El
Meyadin ve Ebu Kemal) nehrin batı yakasında
yer alırken esas olarak daha geniş topraklara
sahip olmasıyla öne çıkıyor. Buna karşılık
doğu yakası (Al Jazeera) belirli sebeplerden
ötürü ekonomik anlamda elverişli koşullara
sahip: Örneğin Al Khabur Nehri sayesinde
daha geniş tarım topraklarının ve kapasitesi
daha büyük su kaynaklarının varlığı, geniş
ve zengin petrol yatakları ve geçmişte devlet
tarafından inşa edilmiş sanayi tesisleri (şeker,
pamuk ve doğalgaz fabrikaları) bunların
başında gelir.

Şehirlerin ve kent merkezlerinin dışında
kalan yerel nüfus, çiftlik hayvancılığı ve
tarım ile uğraşmaktadır. Ancak tipik köy
hayatı, IŞİD’in kötü yönetimi sebebiyle
ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır

Yerel Nüfus
Doğu Suriye’deki nüfus temel olarak
aşiretlerden oluşmaktadır. Bu yüzden geçmişte
birçok parti, bu aşiretlerin liderlerini siyasi
anlamda bünyesine katmaya çalışmaktaydı.
Bunun yanı sıra Doğu Suriye’deki aşiret
liderleri, Batı Irak’taki muadilleri kadar
otorite sahibi değillerdi. Rejimin yıllar
boyunca sürdürdüğü geleneksel anlamda
nüfuz sahibi şeyhler yerine kendisine sadık
şeyhleri öne çıkarma politikası, şeyhlerin
tarihsel anlamda sahip olduğu mobilizasyon
gücünü ortadan kaldırmıştı [1]. Baas Partisi’ne
sadık şeyhler ise hiçbir zaman kalıcı bir
aşiret düzeni kuracak kadar meşruiyet sahibi
olamadılar. Neticede, Suriye’deki çatışmalar
yükselirken aynı aşiretin mensupları –bazen
kardeşler ve kuzenler- savaşın içerisinde olan
farklı taraflarda yer alabilmekteydiler.
Halihazırda aşiret kimliği önemini korumakla
birlikte Deyr ez Zor’daki aşiret liderlerinin
otoritesi ciddi manada erozyona uğramıştır.
Neredeyse hiçbir şeyhin kendi tabanı
nezdinde otoritesini yeniden tekeline
alması artık mümkün değildir ve aşiret
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Doğu yakası (Al Jazeera) belirli sebeplerden
ötürü ekonomik anlamda elverişli
koşullara sahip: Örneğin Al Khabur Nehri
sayesinde daha geniş tarım topraklarının
ve kapasitesi daha büyük su kaynaklarının
varlığı, geniş ve zengin petrol yatakları ve
geçmişte devlet tarafından inşa edilmiş
sanayi tesisleri (şeker, pamuk ve doğalgaz
fabrikaları) bunların başında gelir
mensupları, nüfuzu itibariyle görece zayıf
bir şeyhin talimatlarını yerine getirmektense
kendi kişisel çıkarlarına göre hareket etme
eğilimindedir. Nitekim tarih boyunca
siyasi ve ekonomik kazanımlara yönelik
fırsatların yanı sıra artan güvenlik ihtiyacı,
aşiret topluluklarını içe kapanmaya itmiştir
ve geniş makro ölçekli aşiret ilişkilerini de
zayıflatmıştır. Fırat Vadisi boyunca meskûn
aşiretleri incelerken aşağıda bahsedilecek
olan dinamikleri dikkate almak önem arz
etmektedir:
1- Devlet desteğinin olmaması ve istikrarsız
bir idari düzen yerel nüfus içerisinde çeşitli
sıkıntılara sebep oldu. Öyle ki rejime olan
sadakat bürokrasiye ama esas olarak da
devlet aygıtına daha iyi erişim sağlanarak bir
anlamda ödüllendirilmişti [2]. Doğal olarak
rejime sadık aşiretler elde ettikleri otoriteyi
suistimal ettiler ve bu imtiyazı düşmanlarına
karşı bir koz olarak kullandılar. Böylelikle
yerel topluluklar ve aşiretler arasındaki çıkar
çatışmaları devlete ve rejime yönelik derin
bir güvensizliği de beraberinde getirdi.
2- Şehirli nüfus, isyanın başlarında büyük
ölçüde barışçıl protestolara katıldı. Aktivistler
ve sivil protestocular, kırsal alanlarda rejime
sadık gruplar tarafından bastırıldı ki bu
da kentli nüfus ile taşralılar arasındaki
gerilimi derinleştirdi. Dahası, eyaletler rejim
tarafından diğer bölgeler kadar sempatiyle
karşılanmayınca, bu durum eyaletlerin
ülkenin geri kalanından bir kopuş yaşadığı
hissini doğurdu.
3- Rejime karşı silahlı direniş yoğunlaşırken
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kırsal kesimdeki nüfus devletin zafiyetinden
faydalanmak ve kendi bölgelerindeki petrol
sahalarının kontrolünü ele geçirmek için
“Petrol Tugaylarını” kurdu [3]. Fakat IŞİD,
kontrol alanını Deyr ez Zor’a ve Haseke’ye
kadar genişletince de bu grupları sürdü.
Yine de aralarından bazıları IŞİD’e biat
etmek karşılığında kazanımlarını korumayı
başardılar.
4- Rejim ve rejime sadık güçler, 2012 ve
2013 yıllarında kırsal alanların birçoğundan
çıkarıldılar ancak Deyr ez Zor’daki üslerini
korumayı da başardılar [4]. Kendi şehirlerinin
kurtuluşunu isteyen kent nüfusu ise elde
ettikleri büyük petrol gelirleri sayesinde
büyüyen “Petrol Tugayları” tarafından
kendilerini
kandırılmış
hissettiler.
Nihayetinde kentli nüfus, şehir savaşlarından
çok ciddi bir şekilde etkilendi ve büyük
çoğunluğu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Rejimin yıllar boyunca sürdürdüğü
geleneksel anlamda nüfuz sahibi şeyhler
yerine kendisine sadık şeyhleri öne çıkarma
politikası, şeyhlerin tarihsel anlamda
sahip olduğu mobilizasyon gücünü ortadan
kaldırmıştı. Baas Partisi’ne sadık şeyhler
ise hiçbir zaman kalıcı bir aşiret düzeni
kuracak kadar meşruiyet sahibi olamadılar
5- IŞİD, tüm silahlı grupları kendi yönetimi
altına almak için geniş çaplı bir operasyon
yürüttü. Buna karşı çıkan gruplar bastırıldı,
itaat etmeyen bireyler türlü eziyetlere maruz
kaldı ya da sistematik olarak hedef alındı
[5]. IŞİD, yerel muhbirlerden oluşan bir ağa
bağımlı olarak hareket ediyordu ve böylesi
bir muhbir ağının yaygın olduğu kanaati halk
içinde gün geçtikçe yayılırken güvensizlik
derinleşiyor ve sıkıntılar artıyordu.
Bugün IŞİD, Suriye’nin doğusunda her geçen
gün toprak kaybederken sürgüne gitmek
zorunda kalanlar veya rejim yahut terörist
gruplar tarafından arkadaşlarının ve ailelerinin
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öldürülmesini izlemeye zorlananlar adaletin
yerini bulmasını istiyorlar. İhtilafları çözüme
bağlayacak merkezi ve güçlü bir otoritenin
yokluğuyla birleşen bu intikam arzusu,
ülkenin doğusunda kaotik ve istikrarsız
bir savaş sonrası durumuna işaret ediyor
[6]. Dahası; aşiretler arası gerginlikleri
azaltma ve yerel nüfus arasındaki ihtilafları
uzlaştırma misyonu, tatmin edici bir siyasi
geçiş sürecinin yokluğunda daha da zor hale
geliyor.

Birçok kişi, IŞİD ile belirsiz bir
geleceğin sonuçlarıyla yüzleştikten ve
Rusya’nın yanı sıra ABD öncülüğündeki
uluslararası koalisyon uçaklarının hava
bombardımanlarının yoğunlaşmasından
sonra başka yerlere sığınmayı tercih
etti. Ancak yine de kendilerini farklı
otoriter bir odağın (SDG veya rejim)
kontrolü altında buldular
IŞİD yönetimi altında, eyaletlerdeki aşiret
topluluklarının çoğu örgütün elinde tuttuğu
topraklarda kurduğu devlet benzeri düzene
uyum göstermeyi tercih etti. Aşiret üyelerinin
birçoğu ekonomik sebeplerden veya içerisinde
oldukları durumdan kurtulmanın tek
yolunun Esad’a karşı savaşmaktan geçtiğini
düşündüğü için IŞİD’e katılmayı tercih etmişti.
Ancak bu durum, derin bir sadakat ilişkisinin
kurulmasını engelledi. IŞİD de bu gerçeğin
son derece farkında olarak yetişkinler yerine
gençlere kendi fikri dünyasını aşılamaya
gayret gösterdi. Birçok kişi, IŞİD ile belirsiz
bir geleceğin sonuçlarıyla yüzleştikten ve
Rusya’nın yanı sıra ABD öncülüğündeki
uluslararası koalisyon uçaklarının hava
bombardımanlarının
yoğunlaşmasından
sonra başka yerlere sığınmayı tercih etti.
Ancak yine de kendilerini farklı otoriter bir
odağın (SDG veya rejim) kontrolü altında
buldular.
SDG, 8 Aralık 2016’da Deyr ez Zor Askeri
Konseyi’ni (DAK) kurdu ve Konsey’in başkanı
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olarak da Ahmad Al-Khbeil (Abu Khawla AlDeiri) seçildi [7]. Bu karar, Deyr ez Zor’un yerel
nüfusu tarafından ciddi bir şekilde eleştirildi.
Bunun başlıca sebebi SDG’ye duyulan
güvensizlikti ve diğer sebep de eski bir petrol
tugayı olan ve kendi aşireti dışında toplumsal
bir desteği olmayan Abu Khawla’nın konsey
başkanlığı gibi bir pozisyona atanmasıydı
[8]. Bölgesel olarak ise bu ilan ya fark
edilmedi ya da umursanmadı. Deyr ez Zor,
ülkenin kuzeyindeki SDG merkezlerinden
çok uzaktaydı ve Konsey’in meşruiyeti yerel
desteğin azlığından ötürü oldukça zayıf kaldı.
Konsey aynı zamanda Al Shaddadi şehrinin
yakınlarında bir üs kurdu ve Haseke’de yaşayan,
ülke içerisinde yerlerinden edilmiş genç
erkekleri ve 2014 yılında IŞİD topraklarından
kaçmış eski Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)
savaşçılarını bünyesine katmaya başladı
[9]. Konsey’e kaç savaşçının katıldığına dair
kesin sayı bilinmiyor fakat 800 savaşçının
Ahmad Al-Jarba öncülüğündeki “Suriye Özel
Kuvvetleri”nden ayrılıp SDG’ye katılmasıyla
birlikte Konsey ciddi bir güç kazandı [10]. Bu
kuvvetler, Rakka’nın doğusunda ve Haseke
kırsalının güneyinde bulunan Al-Baggara
ve Al-Shaitat aşiretlerinden oluşan 7 birliğe
sahipti ve bunların arasında Al-Baggara
aşiretinden, genç ancak oldukça saygın genç
bir lider olan Yasser Al-Fayyad da vardı.
Rejimin
Deyrezzor’da
kontrol
ettiği
üssün etrafındaki kuşatmayı kırdığını
duyurmasından üç gün sonra SDG, IŞİD’i
Fırat’ın kuzeyindeki ve doğusundaki tüm
alanlardan çıkarma amacı taşıyan “El Cezire
Fırtınası” adlı operasyonu başlattı [11]. Birkaç
gün içerisinde Fayyad’ın öncülüğündeki
kuvvetler hızlı bir şekilde ilerledi ve Deyr
ez Zor’un kuzeyindeki güçlendirilmiş sanayi
kentini ve birkaç gün sonrasında da Vadi’nin
doğusundaki Conoco gaz yataklarını başarılı
bir hamleyle ele geçirdi [12].
Yasser Al Fayyad, başarılı bir şekilde ve
hızla ilerliyorken “askeri disipline uymadığı”
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gerekçesiyle SDG askeri polisi tarafından
tutuklandı [13]. DAK içerisindeki Al-Baggara
savaşçıları mezkûr suçlamayı reddetti ve
SDG’yi, Fırat Kalkanı’na katılan gruplar
ile diğer ÖSO savaşçılarını IŞİD’e karşı
savaşmaktan alıkoymakla suçladı. Genç
kumandan, bildirildiği kadarıyla birkaç
gün sonra serbest bırakıldı ve savaşçıların
şartlarının iyileştirilmemesi durumunda
IŞİD karşıtı operasyona katılımının askıya
alınacağı ile tehdit edildi. Bu olayla ilişkili
olarak SDG’nin Deyr ez Zor’daki potansiyelini
değerlendirmek için aşağıda değinilecek olan
dinamikleri gözden geçirmek son derece
önem taşıyor:
1- Abu Khawla Al-Deiri gibi şaibeli bir ismin
DAK’ın başına atanması, YPG’nin Konsey
üzerindeki halihazırda zaten güçlü olan
kontrolünü korumak maksadını taşıyan
keyfi bir adımdı. Al Fayyad gibi bir ismin
onun emrinde bir kumandan olarak
yükselmesi onun otoritesini ve meşruiyetini
sorgulatmıyordu. Bu durum ayrıca DAK’ın
tamamen veya kısmen SDG’den ayrılması
sonucuna da yol açabilirdi.
2- SDG’nin Suriye ordusunun Fırat’ın batısında
(Al-Shamiya) ilerlemesi ile eş zamanlı olarak
hızla Fırat’ın doğu yakasından Deyr ez Zor’a
yönelmesi, Rusya’nın Fırat boyunca kabul
edilen sınırlara riayet edeceğine dair güven
eksikliğini göstermektedir. Bu güvensizlik,
daha sonraları Abu Khawla tarafından
verilen bir beyanatta da ortaya konmuştu.
Nitekim Abu Khawla söz konusu beyanatında
DAK’ın rejim kuvvetlerinin nehrin doğusuna
(El Cezire) geçmesine izin vermeyeceğini
belirtmekteydi [14].
3- Usud El Şarkiyye ve Maghawir Al-Thawra
da dahil olmak üzere birçok eski Deyr
ez Zor menşeli ÖSO grubu, topraklarını
IŞİD’den kurtarmayı istediklerini göstermişti.
ABD öncülüğündeki koalisyon ise bunun
karşılığında söz konusu grupların SDG ile
iş birliğine gitmesini şart koşmuştu. ABD,
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bu grupların tasfiye olup bir araştırma
sürecinden sonra bireysel bazda DAK’a
katılmasını da talep etmiş ancak bu talep
kabul edilmemişti [15]. Fakat Khabur Vadisi’ne
erişme söz konusu olduğu vakit, kategorik
olarak reddedilen birçok ÖSO savaşçısının
DAK’a katılması da beklenmektedir.
4- IŞİD’e karşı olan sürgündeki Deyr ez Zor
Bölge Konseyi ise hem rejimin hem de SDG’nin
bölgeyi kontrol etme planlarını kınamıştır.
Çünkü SDG’nin, tıpkı Rakka’da olduğu gibi
kendisine sadık sivil konseyler oluşturması
ve ana akım muhalefet aktörlerinin
etkin bir şekilde temsilini yasaklaması
beklenmektedir. Bu konseyleri uzlaştırmak
hususundaki başarısızlık ise yerel nüfuz
nezdinde meşruiyet sorunu doğuracaktır.
Nitekim bu durum bilhassa rejim yanlısı ve
mülteci durumundaki topluluklar için ciddi
sorunları beraberinde getirecektir.

Moskova’nın hava saldırıları,
Rusya’nın SDG’yi rejimin bölgedeki
ilerlemesini engellediği suçlamalarının
hemen akabinde gerçekleşti. Bu hadise,
Suriye’nin doğusunda iki taraf arasında
cereyan eden ilk münakaşa değildi
5- SDG açık bir şekilde Amerika’nın ölümcül
hava bombardımanları yoluyla kitlesel olarak
nüfusu yerinden etmekle suçlanmaktadır.
Ancak yerel nüfusun duyduğu güvensizliğe
rağmen daha iyi bir alternatifin yokluğunda
SDG, bir nevi küçük şeytan olarak
görülmektedir ve en nihayetinde SDG’ye
gösterilen
hoşgörü,
yönetimin
yerel
temsilcilere aktarılması şartına sıkı sıkıya
bağlıdır.
SDG’nin doğu yakası boyunca ilerlerken karşı
karşıya kalabileceği iki risk vardır. Birincisi,
tahmin edileceği üzere rejim güçleri ile
karşı karşıya gelme ihtimalidir. SDG, Rus
Hava Kuvvetleri’nin 25 Eylül’de Conoco gaz
yatakları yakınındaki mevzilerini hedef
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aldığını söylemişti [16]. Moskova’nın hava
saldırıları, Rusya’nın SDG’yi rejimin bölgedeki
ilerlemesini
engellediği
suçlamalarının
hemen akabinde gerçekleşti. Bu hadise,
Suriye’nin doğusunda iki taraf arasında
cereyan eden ilk münakaşa değildi.
Nitekim bu saldırılar, ABD ve Rusya’nın
petrol zengini El Cezire bölgesi üzerinde
anlaşmaya vardığına dair varsayımları
da boşa çıkarmıştır. İkinci risk ise DAK’ın
Doğu Haseke’nin Shaddadi kentindeki SDG
merkezinden koptukça koalisyon saflarında
savaşan Arap kumandan & savaşçıların da
kendi gruplarını kurma konusunda daha
istekli hale gelecek olmasıdır. Zira böylesi bir
girişim ana akım muhalefet, Türkiye ve hatta
Rusya tarafından bile desteklenebilir. Dahası,
böyle bir durum petrol ihracatıyla daha da
sürdürülebilir kılınabilir ve böylelikle yerel
halk bir nebze de olsa otonomi elde edebilir.

Rejim Kuvvetleri
14 Temmuz 2017’de, rejime sadık güçler
Rakka’nın güneyinde bir saldırı başlattılar
ve Resafa kentinin güneyine ilerleyip
Humus bölgesinin idari sınırına eriştikten
sonra Sukhnah’ın 70 kilometre yakınına
kadar gelebilmeyi başardılar [17]. Bu sırada
Rus Hava Kuvvetleri Rakka, Deyr ez Zor ve
Humus’ta rejimin ve müttefik kuvvetlerin
ilerleyişine yardımcı olmak için büyük çaplı
bir hava bombardımanı başlattı. Rejime sadık
güçler üç temel hatta ilerledi: Deyr ez ZorHumus otoyolunu kontrol altına almak için
Palmira ve Sukhnah, Suriye Çölü’ndeki ana
akım muhalif güçlerin Ebu Kemal’e girmesini
engellemek için Humaynaj ve ABD-Rusya
sınır çizgisi olduğu varsayılan Fırat Vadisi
boyunca seyreden Resafa-Madan.
Filistinli Kudüs Tugayı, Ahbab Zeynep, Çöl
Kartalları, An Nujabaa Kuvvetleri ve diğerleri
gibi İran destekli militanlar, Suriye Çölü’nde
Palmira ve Sukhnah ile Humaynaj hattı
üzerindeki IŞİD cephelerinde bilhassa aktif
oldular [18]. Öte tarafta ise Cumhuriyet
Muhafızları, Kaplan Kuvvetleri, Suriye
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Filistinli Kudüs Tugayı, Ahbab Zeynep,
Çöl Kartalları, An Nujabaa Kuvvetleri
ve diğerleri gibi İran destekli militanlar,
Suriye Çölü’nde Palmira ve Sukhnah
ile Humaynaj hattı üzerindeki IŞİD
cephelerinde bilhassa aktif oldular
Ordusu’ndaki Rusya destekli 5. Müfreze ve
Hizbullah, Deyr ez Zor’daki IŞİD kuşatmasını
kırmak için Fırat boyunca ilerledi [19]. 4
Eylül’e kadar rejime sadık kuvvetler, Deyr ez
Zor’un vuruş menzili içerisindeydi ve şehir
üzerindeki kuşatma da ertesi gün Kaplan
Kuvvetleri şehrin batı sınırlarında konuşlu
olan 137. Tugay’a ulaşınca kırıldı. 1 Ekim’de
IŞİD misilleme yaptı ve Humus’taki alQaryatayn şehrini tekrar ele geçirip 217 rejim
askerini öldürerek ve bildirildiği kadarıyla iki
Rus askerini rehin alarak karşı hücuma geçti
[20].
Rejimin bölgedeki misyonunu değerlendirmek
için Suriye Çölü’ne dair şu dinamikleri göz
önüne almak önem arz etmektedir:
1- Aşiret liderleri, yerel düzeyde uzlaşma ve
eleman kazanma süreçlerinde önemli bir rol
oynamaya devam etmektedir. Şam, aşiretler
arasındaki eski otoritesini canlandırmak
için çabalarını arttırmaya başlamıştır.
Rejim ve Devrim Muhafızları, yeni liderleri
yanlarına çekmek için finansal teşviklere
başvurmaktadır ve Suriye Ordusu’na ve
yerelde Ulusal Savunma Kuvvetlerine (NDF)
katılmaları karşılığında af sözü vermektedir.
2- Rejim, ana akım muhaliflere karşı daha
önce yaptığı operasyonlarda, “karıncalar
sürünüyor” ismini verdiği bir askeri strateji
uygulamıştı. Bu strateji, muhaliflerin direncini
zayıflatmak için hava bombardımanını
kullanmaktan, yüksek alanların kontrolünü
ele geçirmekten, birbirine bağlı ovaların
üzerinde ilerlemekten ve bir sonraki askeri
hedefe doğru yol almaktan oluşmaktaydı.
Bu strateji geçmişte, rejime sadık kuvvetlerin
kazanımlarını korumalarını ve muhalifleri
birkaç kez kuşatmasını sağlamıştı. Geniş
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ovaları, birkaç dağı ve uzun destek
rotalarıyla Doğu Suriye’nin coğrafyası,
rejim kuvvetlerinin benzer bir stratejiyi
uygulamasına müsaade etmeyecektir. Şam,
bunun yerine Fırat boyunca dağılmış yerleşim
bölgelerini ele geçirmeden önce buraları
tamamen yok edecek olan Rus hava gücüne
büyük ölçüde bağımlı hale gelmiştir. Yine de
rejim güçleri kendi destek rotalarını korumak
için gayret etmektedir ve böylelikle IŞİD’in
saldırı düzenleyebileceği bir şekilde birkaç
noktada bir anlamda açıkta kalmaktadır.
3- IŞİD üyeleri, Suriye Çölü’ne aşina yerel
rehberleri kullanıyor ve bölgeye girip çıkan
kaçakçılık rotalarını kontrol ediyorlar.
Elimize ulaşan son raporlara göre IŞİD, elinde
kalan güçlerini hızlı hareket edebilecek
ufak gruplar şeklinde böldü. Bu şekilde bir
yeniden yapılandırma, bu grupların rejim
hatlarının gerisine hareket edip onları orta
ve kısa menzilli silahlarla hedef almasını
sağlıyor. Dahası IŞİD, çöl ve çevresi boyunca
yerel simsarlardan oluşan bir ağ oluşturdu.
Bu ağ, bol finansal kaynakları sayesinde
halihazırda örgüte zaruri askeri ekipmanı
temin etmektedir.
4- Yerel halkın son derece şüpheci yaklaştığı
İran destekli militanlar ve Hizbullah da
rejimin son operasyonlarında aktif olarak
yer alan esas aktörlerdi. Devrim Muhafızları
tarafından mobilize edilen ve finanse edilen
bu gruplar, büyük ölçüde Irak, Afganistan
ve Pakistan’dan gelen Şii savaşçılardan
oluşmaktadır. Deyr ez Zor’daki birçok yerel
topluluğun kendilerini bağlı hissettiği Iraklı
gruplar, Irak’ın batısındaki insan hakları
ihlalleri sebebiyle bilhassa problemlidir. Bu
grupların katılımı, IŞİD’in söylemini daha
çok beslemekte ve siviller arasında derin bir
korkuya sebep olmaktadır.
Deyr ez Zor’da sona eren IŞİD kuşatmasının
ardından, Suriye Cumhuriyet Muhafızları’ndan
Tümgeneral İssam Zehreddin, katıldığı bir
televizyon programında şunları kaydetmiştir:
“Suriye’den başka ülkelere kaçanlara bir daha
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Suriye’nin doğusunda göç eden mülteciler ve
ülke içinde yerinden edilmiş insanlar hâlâ
isyanın ilk aşamasında rejim kuvvetlerinin
uyguladığı insan hakları ihlallerini net
bir şekilde hatırlarında tutmaktalar.
Zehreddin’in intikam içerikli beyanatı da
bu korkuları teyit etmekle birlikte rejime
karşı bir direnişe de zemin hazırlamaktadır
geri gelmemeleri için yalvarıyorum! Hükümet
sizi affetse de bizler affetmeyeceğiz. Sizin için
iyi olan hiçbirinizin geri dönmemesidir” [21].
Suriye’nin doğusunda göç eden mülteciler ve
ülke içinde yerinden edilmiş insanlar hâlâ
isyanın ilk aşamasında rejim kuvvetlerinin
uyguladığı insan hakları ihlallerini net
bir şekilde hatırlarında tutmaktalar.
Zehreddin’in intikam içerikli beyanatı da
bu korkuları teyit etmekle birlikte rejime
karşı bir direnişe de zemin hazırlamaktadır.
Bombalanan şehirlerden kaçan sivillere karşı
katliamcı uygulamaların yapılmış olması,
rejimin bu şehirlerin kontrolünü eline alması
durumunda sivil yerleşimcilerin akıbetine
dair hatırlatıcı bir işlev görmektedir. Böyle
ölümcül bir şiddetle karşı karşıya kalmak
durumunda SDG kontrolündeki topraklarda
yaşamak ve hatta IŞİD ile empati kurmakla
damgalanmak bile siviller için tek alternatif
gibi gözükmektedir.

Sonuç
IŞİD; Suriye’nin doğusunda alternatifi
olabilecek her türlü girişimin altını oymaya
hazırlanıyor ve bu sebeple savaş sonrası
istikrarı sağlama, yeniden inşa ve idari yapı

IŞİD; Suriye’nin doğusunda alternatifi
olabilecek her türlü girişimin altını oymaya
hazırlanıyor ve bu sebeple savaş sonrası
istikrarı sağlama, yeniden inşa ve idari yapı
tesis etme süreci ciddi zorluklarla karşı karşıya.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler’in (BM) ikna
edici ve kalıcı bir ulusal siyasi geçiş sürecine
aracı olmadaki başarısızlığı IŞİD’i askeri olarak
mağlup etmeye yönelik uluslararası ve bölgesel
çabaları baltalamaktadır
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tesis etme süreci ciddi zorluklarla karşı karşıya.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler’in (BM) ikna
edici ve kalıcı bir ulusal siyasi geçiş sürecine
aracı olmadaki başarısızlığı IŞİD’i askeri olarak
mağlup etmeye yönelik uluslararası ve bölgesel
çabaları baltalamaktadır. Ancak bu çabaların zayi
olmaması için tabanda kökleşmiş yapıların ve
yerel idari birimlerin güçlendirilmesi çok büyük
önem arz etmektedir.
Suriye’de etkili bir aşırıcılık karşıtı strateji
geliştirmek
oldukça
zor
görünmektedir
çünkü savaşın hâlâ cereyan ettiği bölgelerde
mağdurlara adalet temin etmek, geçmişte
IŞİD tarafından kullanılan gençleri rehabilite
etmek ve temsil gücü yüksek bir idari yönetim
oluşturmak yahut yerele özgü sadık bir güvenlik
birimi tesis etmek mümkün olmamaktadır. Bu
sorunlara uygulanabilir çözümler üretilmesi,
IŞİD’in mevcudiyetinin etkili bir şekilde ortadan
kaldırılmasına dek ertelenmemesi gereken hayati
bir meseledir.
IŞİD sonrası dönemde zayıf meşruiyet temellerine
sahip bir düzenin ortaya çıkmaması için IŞİD’i
bölgeden çıkaran güçlerin yerel topluluklardan
oluşması gerekir. Herhangi bir otoriter yönetim
biçimi yerel halk tarafından geniş ölçüde
reddedilecek ve bölgede istikrarın tesis edilmesini
sekteye uğratacaktır. Benzer bir şekilde, yerel
yönetimler bağımsızlıklarını muhafaza etmeli
ve yerel hukuk otoriteleri ile terörizm karşıtı
birimlerin kurulması için uluslararası destek
almalıdırlar.
Aşiret bağları Deyr ez Zor’un yerel karakteri olarak
önemini sürdürmektedir: Bu bağlar bir gurur
kaynağı olup mensuplarına minimum ölçüde
de olsa emniyet hissi veren bir motivasyondur
da. Ancak aşiretler uzunca bir süredir emirkomuta zincirini kaybetmiş durumdadır. Bununla
beraber, rejim de 40 yılı aşkın bir süredir herhangi
bir şekilde de olsa öne çıkan bir şeyhin kendi
etki alanında otorite kurmasını etkin bir şekilde
engellemiştir.
Suriye’deki çatışmaların başlangıcından bu yana
var olan merkezi otoritenin yokluğu sebebiyle yerel
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Yerel yönetimler bağımsızlıklarını
muhafaza etmeli ve yerel hukuk
otoriteleri ile terörizm karşıtı
birimlerin kurulması için
uluslararası destek almalıdırlar
aşiretler içe dönük bir hüviyet kazanmıştır ve
aynı aşiretin mensupları birçok kez, birbirine
hasım taraflara katılmıştır. IŞİD; 2014 yılında
Fırat havzasının kontrolünü eline aldığında
muhaliflerin safında yer alan birçok savaşçı
kentlerinden kaçmış ve nüfusun geri kalanı da
bölgede IŞİD tarafından empoze edilen yeni
düzene uyum sağlamak zorunda kalmıştır.
IŞİD’in Suriye’nin doğusunda her geçen gün
güç kaybetmesi, SDG’nin Fırat’ın batısında,
rejimin ise Fırat’ın doğusunda kontrolü ele
almaya başlamasıyla beraber yeni nüfuz
alanları şekillenmektedir. Buna karşın yerel
halk iki yapıya da derin bir güvensizlik
beslemekle beraber her iki yapı arasında
zor da olsa bir seçim yapmak durumunda
kalmaktadır.
Suriye’nin doğusunda göç eden mülteciler
ve ülke içinde yerinden edilmiş insanlar hâlâ
isyanın ilk aşamasında rejim kuvvetlerinin
uyguladığı insan hakları ihlallerini net
bir şekilde hatırlarında tutmaktalar.
Bombalanan şehirlerden kaçan sivillere
uygulanan katliamcı uygulamalar, rejimin bu
şehirlerin kontrolünü alması durumunda sivil
yerleşimcilerin akıbetine dair hatırlatıcı bir
işlev görmektedir. Dolayısıyla yerel halk için
güvensizlik besledikleri SDG kontrolündeki
bölgede yaşamak bile tek alternatif seçenek
olabilir. Fakat SDG’nin otoritesini yerel
idare ve yönetimlere kadar genişletmesi
durumunda SDG’nin bizzat kendisi de bir
tercih olmaktan çıkacaktır.

12

Suriye’nin Doğusunda Eksen Kayması

Referanslar
[1] D. Chatty, "The Bedouin in Contemporary Syria:
The Persistence of Tribal Authority and Control,"
Middle East Journal, cilt. 64, sayı. 1, s. 34, 2010.
[2] K. M. Kheder Khaddour, "Eastern Expectations:
The Changing Dynamics in Syria’s Tribal Regions,"
28 Şubat 2017.
[3] L. A. Deirani, "Deir al-Zour: A struggle over
oil," Enab Baladi, 23 Şubat 2014. [Online]. Bkz:
https://www.enabbaladi.net/archives/15515.
[4] "Syria: Largest Oil Field 'Captured By Rebels,"
Sky News, 23 Kasım 2013. [Online]. Bkz: http://
news.sky.com/story/syria-largest-oil-fieldcaptured-by-rebels-10426957.
[5] O. Kayid, "Survivors tell for the first time
the killing of 800 in the massacre of the
Shuitat clan," Al Hayat, 3 Ekim 2014. [Online].
Bkz:
http://www.alhayat.com/Articles/487169
4/%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%86%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8
%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D9%82%D8%AA%D9%84-800-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AC%D8%B2.
[6] S. Direct, "In eastern Syria, fears of revenge
killings, tribal clashes after defeat of Islamic
State," Amman, 2017.
[7] H. Hassan, "The Battle for Raqqa and The
Challenges After Liberation," Combating Terrorism
Center, 2017.
[8] "Who is Abu Khawla Al-Diri that appeared
recently as the commander of the SDF-linked Deir
Ezzor Military Council ?," Deir 24 News Network,
11 Aralık 2016. [Online]. Bkz: http://en.deirezzor24.
net/who-is-abu-khawla-al-diri-that-appearedrecently-as-the-commander-of-the-sdf-linkeddeir-ezzor-military-council/.
[9] B. B. &. N. B. Nicholas A. Heras, "Deir Azzour
Tribal Mapping Project," Center for a New
American Security, 2017.
[10]
"Brigades of the "elite forces"
join the "Deir al-Zour military" under the
banner of "Qusd"," Watan FM, 2017. [Online].
Bkz:
http://watan.fm/syria-news/42698%D9%83%D8%A A%D8%A7%D8%A6%D8%A8% D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6 -

ALSHARQ • Analiz

%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8
%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%
D8%A9-%D8%A A%D9%86%D8%B6%D9%8 5 - % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 0 %D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3% D 8 % A F % D 9 % 8 A % D 8 % B 1 %D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8.
[11] "U.S.-backed forces to attack Syria's Deir alZor soon: SDF official," Reuters, 25 Ağustos 2017.
[Online]. Bkz: https://www.reuters.com/article/
us-mideast-crisis-syria-deiralzor/u-s-backedforces-to-attack-syrias-deir-al-zor-soon-sdfofficial-idUSKCN1B516W.
[12] S. Al-Khalidi, "U.S.-backed forces capture big
gas field in Syria's Deir al-Zor: senior commander,"
Reuters, 23 Eylül 2017. [Online]. Bkz: https://www.
reuters.com/article/us-mideast-crisis-syriadeir-zor/u-s-backed-forces-capture-big-gasfield-in-syrias-deir-al-zor-senior-commanderidUSKCN1BY0H6.
[13] "Military police of SDF arrest leader of alBakkara Youth Gathering Yasser al-Dahla, the
defected of Syrian Elite Forces," Syrian Observatory
for Human Rights, 2 Ekim 2017. [Online]. Bkz:
http://www.syriahr.com/en/?p=75395.
[14] S. D. Tom Perry, "U.S.-backed Syrian fighters say
will not let govt. forces cross Euphrates," Reuters,
15 Eylül 2017. [Online]. Bkz: https://af.reuters.com/
article/worldNews/idAFKCN1BQ27C.
[15]
F. Balanche, "The Race for Deir al-Zour
Province," Washington Institute, 2017.
[16]
H. O. a. N. Oliver, "The Battle for Deir
Ezzor Continues," Atlantic Council, 2017.
[17] F. Balanche, "An Opening for the Syrian
Regime in Deir al-Zour," Washington Institute,
2017.
[18] "Desert Eagles Threatens the Eastern Region,"
Deir 24 News Network, 17 Temmuz 2017. [Online].
Bkz: http://deirezzor24.net/archives/7063.
[19] "Tiger Forces Enter Administrative Borders
of Deir Ezzor," South Front, 29 Temmuz 2017.
[Online].
Bkz:
https://southfront.org/tiger-

forces-enter-administrative-borders-of-deirezzor-province-syrian-army-in-only-200mfrom-strategic-sukhna-town/.
[20] B. McKernan, "Isis retakes town 200
miles into Syrian government territory in

13

Suriye’nin Doğusunda Eksen Kayması

ALSHARQ • Analiz

surprise counter attack," Independent, 2 Ekim
2017. [Online]. Bkz: http://www.independent.
co.uk/news/world/middle-east/2014-isissyria-war-assad-attack-government-retaketown-al-qaryatayn-a7979491.html.
[21] M. staff, "Syrian general apologises after
apparently warning refugees against return,"
Middle East Eye, 12 Eylül 2017. [Online]. Bkz:
http://www.middleeasteye.net/news/syrianarmy-general-threatens-refugees-do-notreturn-1410619304.

14

YAZAR HAKKINDA
Sinan Hatahet, Al Sharq Forum uzman araştırmacılarındandır. Halihazırda Hatahet, Suriye
krizine odaklanan birçok düşünce kuruluşuna danışmanlık yapmaktadır. Araştırmalarında;
Orta Doğu’da Yeni Bölgesel Düzen, Kürt Ulusal Hareketi, İslamcılık, Radikalizmle Mücadele,
Yerel Konseyler ve Yönetim başlıklarını ele almaktadır. Geçmişte, 2012 yılının sonundan 2014
yılının Eylül ayına dek Suriye Ulusal Koalisyonu’nun medya ofisinde İdari Müdür olarak
çalışmıştır.

AL SHARQ FORUM HAKKINDA
Al Sharq Forum, amacı; Şark bölgesi halklarının siyasal gelişimi, sosyal adalete kavuşması
ve ekonomik refaha erişmesi için uzun vadeli stratejiler geliştirmek olan, bağımsız ve
uluslararası bir kuruluştur. Al Sharq Forum, bu hedefini; demokratik katılım ideali, bilinçli
vatandaşlık, çok taraflı diyalog, sosyal adalet ve kamu yararını gözeten araştırmaları teşvik
ederek gerçekleştirmektedir.

Adres: İstanbul Vizyon Park A1 Plaza Kat:6
No.:68 34197 Bahçelievler / İstanbul / Türkiye
Telefon: +902126031815
Faks: +902126031665
E-posta: info@sharqforum.org

sharqforum.org
/ SharqForum
/ Sharq-Forum

15

Suriye’nin Doğusunda Eksen Kayması
Rakka’da Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı verilen savaşta sona
yaklaşılırken gözler Deyr ez Zor’daki rejim güçleri ile Suriye Demokratik
Güçleri (SDG) arasındaki çekişmeye çevrilmiş durumda. Yerel ve bölgesel
aktörler, Rusya ve Amerika arasında zımni bir antlaşma olduğunun ve
bu antlaşmanın Fırat Vadisi boyunca bölgeyi iki etki alanına böldüğünün
farkındalar. Ancak son gelişmeler, bu iki küresel gücün stratejileri arasındaki
derin farklılıkları açık bir şekilde gözler önüne serdi. Fırat Vadisi; Türkiye,
Suriye ve Irak’ı bağlıyor ve son 7 yıl boyunca bu alan, zengin petrol yatakları
üzerine gün geçtikçe derinleşen yerel bir mücadeleye sahne oluyor. Bu
bölge, IŞİD söz konusu yerel güçleri ülkenin batısına sürmeden önce büyük
ölçüde ana akım güçlerin kontrolü altındaydı ancak şu an hem SDG hem de
Suriye rejimi, bu bölgeyi ele geçirme mücadelesi veriyor. IŞİD’in Suriye’nin
doğusunda elinde tuttuğu topraklar gün geçtikçe rejim güçlerinin yanı
sıra SDG’nin kontrolüne geçerken birçok problem de gün yüzüne çıkıyor:
IŞİD’den arta kalan sorunların üstesinden gelmek, bölgeyi yeniden inşa
etmek, yerlerinden edilmiş insanların ve mültecilerin güvenli bir şekilde
geri dönüşlerini sağlamak ve daha birçok baskı unsuru olan meseleden
oluşuyor bunlar. Bu makale, Suriye’nin doğusundaki iktidar mücadelesinin
dinamiklerini, aşiretlerin durumunu ve SDG ile Şam’ın doğu topraklarını ele
.geçirirken karşılaştığı zorlukları tespit etmeye çalışacaktır
www.sharqforum.org

