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Amaç:
Bu bilgi notu, ABD’nin Suriyeli muhaliflere (PYD ve
SDG) sağladığı askerî yardımlar hakkında bilgi vermek
maksadıyla hazırlanmıştır.

Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):
MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk
analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli
bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin

ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.
Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.

Hazırlayan: İrem KELEŞ

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazarlara ait olup MSE’ve üyelerini bağlamaz.
Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde MSE’ye
aittir.
Alıntılarda http://merkezstrateji.com/ uzantısının verilmesi, belgenin tamamına ulaşılabilmesi için
zorunlu tutulmuştur.
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ABD’nin PYD ve SDG'ye Silah Yardımı
ABD’nin, başta PYD’nin de dahil olduğu, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olmak üzere
Suriyeli muhaliflere yaptığı silah ve mühimmat yardımı, özellikle Organize Suç ve Yolsuzlukla
Mücadele Raporlama Projesi (OCCRP)’nin ve Balkan Araştırmacı Raporlama Ağı (BIRN)’nın internet
sitelerinde yayımlanan Eylül 2017 tarihli makalelerinden1 sonra uluslararası gündemde yer almaya
başladı. Kapsamlı araştırmalar sonucu yayınlanan bu makaleler, ABD’nin Suriye’ye yaptığı yardımın
boyutlarının ve izlediği güzergahın öneminin altını çizmektedir. Ayrıca, bu süreç içinde silah ve
mühimmatın kaynağı ve ulaşacağı yerler hakkında yanıltıcı belgeler kullanıldığı, bazı belgelerde
silahların son varış yerlerinin yer almadığı ya da belgelerden çıkarıldığı da belirtilmiştir.
OCCRP’ye göre Pentagon toplamda 2,2 milyar dolar değerindeki silah ve mühimmat
yardımının DAEŞ’le mücadele kapsamında Suriye’ye sevkini planlamış, bu malzemelerin çoğunu da
Bulgaristan, Çekya, Romanya, Sırbistan gibi Balkan ülkeleri ve Afganistan’dan tedarik etmiştir.

Kaynak: OCCRP
Şekil 1. Pentagon’un Suriyeli Muhaliflere Silah Yardımı
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ABD, Suriyeli muhaliflere eğit-donat programı kapsamında Eylül 2015’ten beri toplamda 700
milyon dolar değerinde silah ve mühimmat yardımı yapmıştır. 2017-2018 bütçesinde ilaveten 584
milyon dolarlık sevkiyat için tahsisat yapılmıştır. 2018-2022 yılları için ise 900 milyon dolarlık
sevkiyat planlanmaktadır2. Tüm bu harcamalar Temmuz 2017’de Başkan Trump’ın CIA’nın
Syacamore Operasyonu’nu sonlandırmasının ardından ABD’nin Suriye’deki tek askerî harekâtı
haline gelen DAEŞ karşıtı programını destekleme amacıyla yapılmaktadır.
Söz konusu yardımların tedarik ve sevkiyatları, temel olarak ABD ordusunun Özel Harekât
Komutanlığı (SOCOM) ve az bilinen bir New Jersey merkezli bir silah deposu olan Picatinny Arsenal
olmak üzere iki kanal üzerinden yönetilmekte ve silah satıcıları, nakliye şirketleri, kargo havayolları,
ABD’nin bölgede bulunan askeri üsleri ve Balkan hava ve deniz limanlarının da dahil olduğu görece
karmaşık bir lojistik ağıyla ulaştırılmaktadır.
BRIN’ye göre, Mayıs 2017’ye kadar sözü geçen SOCOM’un yönetimindeki lojistik ağ ile
Bulgaristan, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Sırbistan, Polonya ve Romanya'dan satın
alınan 240 milyon dolar değerinde silah ve mühimmatın Suriye’ye sevkiyatı sağlanmıştır.

Şekil 2 Pentagon’un Karadeniz üzerinden izlediği lojistik yol
(OCCRP'nin sitesinden alınmıştır.)

Kaynak: OCCRP
Şekil 3 Pentagon’un Siah Yardımında Kullandığı Güzergah
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Ayrıca SOCOM, Aralık 2015 ve Eylül 2016 arasında Romanya ve Bulgaristan’ın Karadeniz
limanlarından, tedarik belgeleri, paketleme listeleri ve gemi takip verilerine göre toplam 6.400 ton
mühimmat yardımının Türkiye ve Ürdün'deki askeri üsler aracılığıyla Suriyeli muhaliflere sevk
etmiştir3 ve Mart 2016'dan itibaren tek başına bir geminin ortalama olarak 13 milyon mermi, 35.000
roket ve 6.000 silah taşıdığı belirtilmiştir4. Diğer yandan Picatinny Arsenal, ABD’nin Suriye’deki
strateji değişiminden beri Afganistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Romanya, Çekya,
Ukrayna, Gürcistan, Polonya ve Sırbistan’dan Suriyeli muhaliflere sevk edilmek üzere toplamda 480
milyon dolar değerinde silah ve mühimmat satın almıştır5.
Suriye’ye yapılan silah sevkiyatlarının mümkün olduğunca üstü kapalı olarak yapılması, bazı
endişeleri de beraberinde getirmektedir. Öncelikle, yardım sevkiyatının yapıldığı yerin ve silahları
kimin kullanacağının sevkiyat belgelerinde açıkça yazılmaması ya da yer almaması veya ilgili
dokümanların ortadan kaldırılması yasadışı silah ticaretine karşı uluslararası protokollerin
uluslararası siyasetin güçlü aktörlerinden biri tarafından zayıflatılmasına neden olmaktadır.
Dolayısıyla, bu protokollerin başka ülkelerce görmezden gelinmesi ihtimali de ortaya çıkmaktadır.
Bahsedilen silah yardımı sevkiyatlarında harcanan meblağlar dışında dikkat çeken birkaç nokta
daha vardır. Bunlardan en çok dikkat çekeni, sevk edilen silahların beklenenin aksine ABD menşeili
silahlar değil, Rusya menşeili silahlar olmasıdır. Bunların en dikkat çekici olanı, ABD’nin Suriyeli
muhaliflere, ilk olarak Sovyetler Birliği’nde geliştirilen, yarı otomatik ve tam otomatik olarak
kullanılabilen, AK-47 model makineli tüfek tedarikinde bulunmasıdır. Ayrıca, sevk edilen tanksavar
füzeleri vb. mühimmat da eski Sovyet menşeili yapıdalardır. Yapılan sevkiyatlarda 7,62 mm makineli
tüfek mermisi, keskin nişancı tüfeği, M12 "Siyah Mızrak" kalibreli 12,7x108 mm, RBG 40x46 mm /
6M11 ve Coyote 12.7x108 mm tripodlu makineli silahlardan da bahsedilmektedir6. Rus yapımı
silahların tercih edilmesinin en önemli sebeplerinin; tedarik yollarının görece kısa olması ve yedek
parça ikmalinin kolay olması olduğu değerlendirilmektedir.

Silah Sevkiyatında Güncel Durum
ABD'nin Aralık 2017’de 2018 yılı bütçesinin onaylanmış olması aynı zamanda Başkan Trump'ın
Suriye'deki eğit-donat programına desteğinin devam edeceği anlamına gelmektedir. Suriyeli
muhaliflere sağlanacak silah yardımı için 500 milyon dolar ayrılmış ve bu paranın nereye harcanacağı
da kararlaştırılmıştır. Ayrıca şu ana kadar Suriye'de eğit-donat kapsamında desteklenen muhalif
sayısı 25 bin olarak açıklanmış, 2018 yılında ABD tarafından 5 bin muhalifin daha yardımlardan
yararlanması planlanmıştır7. Bu kapsamda Sputnik haber ajansında yayınlana çizelgeler aşağıda
sunulmuştur.
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Kaynak: Sputnik News Türkiye
Tablo 1. Silah Listesi

Kaynak: Sputnik News Türkiye
Tablo 2. Mühimmat Listesi
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