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ÖZET 

Arap Baharı, yalnızca bir ülkede zuhur eden toplumsal olaylardan ziyade çok geniş 

bir coğrafyada silsile halinde meydana gelen halk hareketlenmelerini kapsayan bir kavram 

olarak incelenmektedir. Bu kapsamda, Suriye’de Beşar Esad’ın halkı baskı altına alan 

uygulamaları neticesinde ülkede vuku bulan protesto ve direnişler, Suriye Rejimi’nin halk 

nezdinde kabul görmediğini ve meşruiyet eksikliği ile karşı karşıya kaldığını göstermiştir. 

Özellikle DEAŞ’ın gerileme sürecine girdiği dönemde, PYD/YPG mezkûr durumu fırsata 

çevirerek Suriye’nin kuzeyinde bilhassa Arap nüfusun yoğun olduğu birçok bölgeyi ele 

geçirmiştir. PYD/YPG, başta Rakka olmak üzere ele geçirdiği Arap bölgelerindeki Arap 

köylerine Kürtçe isimler vermektedir. Örgüt, bu yolla Arapça’nın bölgedeki tarihsel 

geçmişini ve kültürel etkisini silerek, adeta Arap bir coğrafyayı Kürtleştirmeye 

çalışmaktadır. Ayrıca PYD/YPG, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Arapça 

olmasına rağmen, başta Haseke olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde kontrolü altındaki 

bölgelerde eğitim dilini Arapça’dan Kürtçe’ye çevirerek bölgedeki Arap nüfusu, anadilleri 

olan Arapça’yı öğrenmekten mahrum etmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Ortadoğu, Suriye İç Savaşı, PYD/YPG, Arapça  
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GİRİŞ 

Bu çalışmanın ilk kısmında; araştırmanın temelini oluşturan problem durumu, 

problem, hipotez, araştırmanın önemi, sınırlılıklar ve araştırmada kullanılan terimlere 

ilişkin tanımlara yer verilecektir. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında ise konuya ilişkin 

tespit edilen bulgular paylaşılarak analitik düzeyde incelenmesi ve yapılmasında fayda 

mütalaa edilen öneriler sunulacaktır. 

1. Problem Durumu 

Arap Baharı, 1960’lardaki Arap Milliyetçiliği’nden sonra en önemli toplumsal 

olaylar arasında gösterilmekte olup, İngiliz ve Fransız sömürgeleriyle bağlantılı olan 

geleneksel monarşik rejimlerin yıkılmasına tanıklık etmektedir (Acar ve Aydın, 2017). 

Bazı araştırmacılar, Arap Baharı’nı geniş çaplı bir halk isyanı olarak yorumlamakta ve 

mezkûr hadisenin on yıllar boyunca devam eden Fransız ve Rus devrimlerine benzediğini 

ifade etmektedir (Acar ve Aydın, 2017).  

Gerek petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının paylaşımına gerek siyasi 

rejimlerin değişimine gerekse mekânsal düzenlemeye yönelik bir girişim olan Arap Baharı, 

sahip olduğu özellikler ile siyasi coğrafya açısından önem arz etmektedir (Deniz, 2013). 

Arap Baharı, yalnızca bir ülkede zuhur eden toplumsal olaylardan ziyade çok geniş bir 

coğrafyada silsile halinde meydana gelen halk hareketlenmelerini kapsayan bir kavram 

olarak incelenmektedir.  

Bu çerçevede Arap Baharı, 18 Aralık 2010’da Tunuslu bir gencin yolsuzluk ve kötü 

muameleye tepki olarak kendisini yakmasını takiben Tunus’ta ortaya çıkan ve kısa sürede 

Mısır, Ürdün, Yemen, Cezayir, Libya, Bahreyn ve Suriye gibi ülkelere yayılan toplumsal 

olayları ifade etmektedir (Çakı, 2011). Süratle Ortadoğu’ya sıçrayan Arap Baharı’nın 

Kuzey Afrika bölümünü Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır; Ortadoğu bölümünü ise Suriye, 

Bahreyn, Ürdün, Yemen ve kısmen Suudi Arabistan teşkil etmektedir (Deniz, 2013).  

Bölge halklarının büyük bir kısmının ekonomik sıkıntılar içinde olması ve mezkûr 

ülkelerdeki siyasi elitlerin halkın sıkıntılarını çözmek yerine daha çok kendi varlıklarını 

arttırma çabası içerisinde olması, Arap dünyasının büyük bir kısmında protestolara, direniş 

hareketlerine ve hatta iç savaşlara neden olmuştur (Arsava, 2014). Bu bağlamda, Arap 



 
 

Baharı sürecinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika halkları grev, toplu gösteri, yürüyüş ve 

toplantı gibi sivil itaatsizlik eylemlerine başvurarak iletişim ve organizasyon alanında 

özellikle sosyal medyadan büyük ölçüde istifade etmiştir (Çakı, 2011).  

Mezkûr ülkelerin hemen hemen her birinde anadil olan “Arapça”, kitleler arası 

mesajların sosyal medyada hızla yayılmasında ve bu mesajların geniş çevrelere 

ulaşmasında kritik bir rol oynamıştır. Nitekim Arap Baharı süresince meydanlarda 

müşahede edilen toplumsal gösterilerde, kitlelerce kullanılan dil ve argümanlar siyasal 

nedenlerin dışa vurumunda etkili olmuştur (Çelik, 2015). 

 

Harita-1: Türkiye ve Arap Baharı’ndan Etkilenen Ülkeler (Deniz, 2013:68) 

Ancak maalesef Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin birçoğunda nitelikli 

demokratik kurumlar bulunmamakta ve mezkûr ülkelerde Ortaçağ izlerini taşıyan modern 

hükümdarlıklar yer almaktadır (Dabaşi, 2015). Bu çerçevede devlet aygıtının kurumsal ve 

finansal olarak hasar gördüğü Arap Baharı ülkelerinde, demokrasiye geçiş sancılarının 

yaşanmaya devam etmesi muhtemel görülmektedir (Kireçci, 2012). Bu durum, bölgede 

demokrasi istemeyen güçlerin müdahaleleri ve ajitasyonlarıyla tersine çevrilme risklerini 

de bünyesinde barındırmaktadır (Kireçci, 2012).  



 
 

Nitekim Arap Baharı sürecinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki devlet otoriteleri 

onbinlerce protestocuyu şiddete başvurarak gözaltına almış, birçoğunu ise tutuklamıştır 

(Çakı, 2011). Bu kapsamda Tunus’ta nispeten başarılı görünen isyanlar ilerleyen dönemde 

Mısır’daki seçim sürecinde yaşanan gelişmeler ile Libya ve Suriye’de uygulanan yoğun 

şiddet neticesinde uzun vadede bölgede demokrasinin inşa edilmesi yönündeki umutları 

baltalamıştır (Brown, 2013). Yaşanan şiddetli çatışmalar neticesinde birçok ülkede rejimler 

devrilmiş, Suriye gibi bölgesel aktörlerin yanı sıra küresel güçlerin de müdahil olduğu 

coğrafyalarda durum iç savaşa dönüşmüştür. 

Özellikle Suriye’de Beşar Esad’ın halkı baskı altına alan polis devleti uygulamaları, 

olayları körüklemiş, ülkedeki protesto ve direnişler Suriye Rejimi’nin halk nezdinde kabul 

görmediğini ve meşruiyet eksikliği ile karşı karşıya kaldığını göstermiştir (Arsava, 2014). 

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’de iç savaşın yarattığı yıkımı, 1994 yılında Ruanda’da 

yaşanan olaylardan bu yana yaşanan en büyük tahribat olarak nitelendirmektedir 

(Heydemann, 2013).  

Rusya ve İran’ın stratejik düzeyde ortak hareket ederek Esad Rejimi’ne askeri, 

siyasi ve ekonomik destek vermesi, bölgedeki kaos ortamını artırmakta ve iç savaşı içinden 

çıkılmaz bir hale sürüklemektedir. Özellikle İran, Beşar Esad ile olan stratejik işbirliğinden 

dolayı her hal ve karda Suriye’de mevcut rejimin iktidarda kalması taraftarıdır. İran bu 

nedenle gerek Şii milis grupları gerek Lübnan Hizbullahı’nı aktif birer vekil olarak 

kullanarak sahadaki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Zira B. Esad yerine Sünni 

ağırlıklı bir iktidarın gelmesi halinde Suriye, İran’ın etki sahasından uzaklaşacaktır (Aras, 

2017).  

Suriye sahası, başta ABD olmak üzere Batılı devletlerce stratejik önemi haiz bir 

bölgedir. Ancak bu bölge aynı zamanda Rusya ve Çin gibi büyük güçler tarafından da 

önemsenmektedir. Rusya’nın Suriye’de kayda değer yatırımları bulunmakta olup, Rus 

yönetimi tarihten gelen sıcak denizlere açılma arzusunu, Suriye’nin Akdeniz kıyılarında 

gerçekleştirmeyi hedeflemektedir (Göçer ve Çınar, 2015). Çin ise bölgedeki gelişmelere, 

ülkesine yönelik enerji ve hammadde arz güvenliği penceresinden bakmakta ve kendisi 

için tehdit oluşturduğunu düşündüğü muhalif hareketlere karşı rejimi desteklemektedir 

(Göçer ve Çınar, 2015). Ayrıca Çin’in, Ortadoğu’da ABD etki sahasının genişlemesini 

kendi stratejik çıkarları açısından uygun görmediği, bu nedenle Batı ülkelerine muhalif 

Esad Rejimi’ni desteklediği düşünülmektedir.  



 
 

Dolayısıyla Suriye’nin Ortadoğu siyaseti içinde sahip olduğu özellikli konum, 

birçok ülkenin bölgesel hesaplarını etkilemesi hasebiyle her ülke, Suriye’deki aktörler 

üzerinden kendi kozunu oynamaya gayret etmektedir (Karkın ve Yazıcı, 2015). İç savaş ve 

iç karışıklık durumlarında genel olarak silahlı saldırı olayları, bombalama eylemleri, gerilla 

savaşları, yağmalama olayları ve terörist saldırılar sıkça görülen hadiseler arasında yer 

almaktadır (Hacıoğlu ve Saylan, 2014). Bu noktada Suriye İç Savaşı, özellikle terör 

örgütlerinin zemin kazanarak geniş alanlara yayılabildiği ve belirli aktörlerle işbirliği 

içerisine girerek etkilerini artırabildiği bir saha haline gelmiştir. 

2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı’nın ilerleyen süreçlerinde radikal bir terör 

örgütü olarak DEAŞ (IŞİD) ön plana çıkmış ve mezkûr örgüt ziyadesiyle kısa bir süre 

içerisinde hem Suriye hem de Irak sahasında oldukça geniş bir alanı kontrol altına almıştır. 

Örgüt bu kapsamda 2014 yılı içerisinde Suriye-Irak arasındaki sınırı ortadan kaldırarak, 

ilan ettiği İslam Devleti’nin tarihteki gizli anlaşmalar arasında yer alan Sykes-Picot 

Anlaşması’nın sınırlarını ortadan kaldırdığını duyurmuştur.  

 

Resim-1: DEAŞ militanları tarafından kullanılan buldozerle Sykes-Picot Anlaşması’nın 

sınırlarının ortadan kaldırıldığını gösteren fotoğraf (Pasha, 2014) 

 KONGRA-GEL (PKK)/KCK’nın Suriye sahasındaki uzantısı PYD/YPG, DEAŞ’ın 

en kuvvetli olduğu 2014-2015 döneminde, DEAŞ’ın açık hedefi haline gelmemek 



 
 

amacıyla nispeten geri planda kalmıştır. Ancak 2016’dan itibaren DEAŞ’ın gerileme 

sürecinin başlamasıyla birlikte PYD/YPG, sahadaki küresel ve bölgesel aktörler ile girdiği 

taktik işbirlikleri neticesinde Suriye sahasında kontrol ettiği alanları ciddi ölçüde 

arttırmıştır. 

 

  

Harita-2-3-4-5: PYD/YPG’nin Suriye Sahasında Kontrol Ettiği Alanlardaki Artışı 

Gösteren Haritalar (Suriye Gündemi, 2016-2017-2018) 

Haritalarda görüldüğü üzere DEAŞ’ın gerileme sürecine girdiği dönemde, 

PYD/YPG mezkûr durumu fırsata çevirerek özellikle Suriye’nin kuzeyinde bilhassa Arap 

nüfusun yoğun olduğu birçok bölgeyi ele geçirmiştir. PYD/YPG, muhalif gruplara karşı 

rejimin yanında yer alarak içeride rejimle olan bağlantısını renksizleştirmiş, dışarıda ise 

Rusya ile ilişkilerini bozmadan ABD'ye bağımlı bir konuma oturmuş; ABD'nin önerisiyle 

silahlı güçlerinin adını Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak değiştirerek iç savaşta 

yeni bir rol üstlenmiştir (Baas Rejimi’ne Bağlılık, 2017). 



 
 

Ancak PYD/YPG terör örgütü, Suriye’nin kuzeyinde ilan ettiği Afrin, Kobani ve 

Cezire kantonlarını birleştirerek bölgede özerk bir yönetim teşkil etmeyi ve Suriye Arap 

Cumhuriyeti’ni bölmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, her ne kadar SDG, ABD yönetimince 

DEAŞ’a karşı mücadelede kullanıldığı gerekçesiyle desteklense de, mezkûr oluşumun ana 

omurgasını PYD/YPG militanlarının oluşturduğu bilinmektedir.  

Bu çerçevede, PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde ilan ettiği kantonlarını 

birleştirme hedefi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) işbirliği 

ile gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile akamete uğratılmış, örgütün Afrin’de tesis 

ettiği Afrin Kantonu ise TSK ve ÖSO işbirliği ile gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı 

neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Ancak PYD halen KONGRA-GEL (PKK)/KCK’nın 

Suriye sahasındaki uzantısı olarak doğrudan Türkiye’yi tehdit etmektedir.  

 

Harita-6: PYD ile PKK arasındaki organik bağlantıyı gösteren harita                                         

(Kurdish Political Parties) 

Günümüze gelindiğinde bir tarafta ABD yönetiminin, diğer tarafta Moskova-

Tahran ve Şam’ın DEAŞ ile mücadele önceliğinin yerini Suriye’nin geleceğinde konum ve 

rollerini güçlendirerek tahkim etme ve nüfuz alanlarını genişletme yarışını kazanmaya terk 



 
 

ettiği değerlendirilmektedir (Çitlioğlu, 2017) . Bu çerçevede Suriye’nin batı, orta ve doğu 

kesimlerindeki Rus üslerinin, ABD’nin Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunda SDG/PYD 

vasıtasıyla kurduğu askeri üs zinciri ile karşı karşıya gelmesi de bu rekabetin derecesini 

açıkça göstermektedir (Russia Builds, 2018). 

 

Harita-7: ABD ve Rusya’nın Suriye’de askeri üs bulundurduğu bölgeler  

 (Russia Builds, 2018) 

 ABD yönetiminin, Suriye’deki askeri kazanımları ve sahadaki askeri üslerini kalıcı 

hale getirebilmek ve bölgedeki etkinliğini artırabilmek için PYD/YPG’ye olan desteğini 

sürdürmesi muhtemeldir. Bu durum ise başta Rakka olmak üzere Arap nüfusun çoğunlukta 

olduğu ve bölge halkı tarafından Arapça konuşulan alanlarda, PYD/YPG’nin etnik 

temizliğe yönelik uygulamalarda bulunmasının önünü açmaktadır.  

Nitekim iç savaşın başından bu yana PYD/YPG, başta Rakka olmak üzere ele 

geçirdiği Arap bölgelerindeki Arap köylerine Kürtçe isimler vermektedir. Örgüt, bu yolla 

Arapça’nın bölgedeki tarihsel geçmişini ve kültürel etkisini silerek, adeta Arap bir 

coğrafyayı Kürtleştirmeye çalışmaktadır. Ayrıca PYD/YPG, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin 

resmi dilinin Arapça olmasına rağmen, başta Haseke olmak üzere Suriye’nin kuzeyinde 

kontrolü altındaki bölgelerde eğitim dilini Arapça’dan Kürtçe’ye çevirerek bölgedeki Arap 

nüfusu, anadilleri olan Arapça’yı öğrenmekten mahrum etmektedir. 



 
 

2. Problem Cümlesi 

“Arap Baharı’nın Suriye sahasında Arap Dili’ne olan yansımaları nelerdir?” 

cümlesi, bu araştırmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. 

3. Alt Problemler (Hipotez) 

Bu probleme yanıt bulabilmek için çalışmada aşağıdaki alt problemlere cevap 

aranacaktır: 

-Arap Baharı’nı müteakip Suriye’de cereyan eden iç savaş kapsamında, Arapça 

Suriye’nin hangi bölgelerinde tehdit altına girmiştir? 

-Arapça’nın tehdit altına girmesinde rol oynayan uygulamalar nelerdir? 

-Mevcut uygulamalar Suriye’nin hangi bölgelerinde hangi şekillerde tatbik 

edilmiştir ve halen edilmektedir? 

-Söz konusu menfi uygulamaların arkasındaki ana aktörler kimlerdir? 

-Bahsi geçen uygulamalarla meydana gelen sorunlar ve bu sorunlardan çıkar 

sağlayan gruplar kimlerdir? 

-Bu sorunlara ilişkin olarak ülkemizin alması gereken tedbirler nelerdir? 

 Araştırmanın temel problemine ilişkin oluşturulan hipoteze gelindiğinde ise 

“Suriye’de Arap nüfusun çoğunlukta olduğu ve bölge halkı tarafından Arapça konuşulan 

alanlarda, terör örgütü PYD/YPG tarafından Arapça yer adlarının Kürtçeleştirilmesi ve 

eğitim dilinin Arapça’dan Kürtçe’ye çevrilmesi, bölgede Arap Dili’nin izlerinin 

silinmesine yol açmaktadır.” cümlesi, bu çalışmanın hipotezini teşkil etmektedir.  

4. Araştırmanın Önemi 

Suriye İç Savaşı’nın başından bu yana gerek Arap Baharı’nın bölgeye etkileri gerek 

Suriye’deki küresel ve bölgesel aktörlerin hareket tarzlarına ilişkin birçok çalışma 

yapılmıştır. Ancak mezkûr çalışmalarda ekseriyetle, PYD/YPG terör örgütünün Suriye’nin 

kuzeyinde demografik yapıyı örgüt lehine değiştirmeyi amaçlayan faaliyetleri işlenmiştir. 

Bu kapsamda, bölgedeki Arapları göçe zorlama, resmi tapu kayıtlarını tahrip etme, nüfus 



 
 

kayıtlarını değiştirme, bölge halkının çocuklarının zorla PYD/YPG militanı haline 

getirilmesi gibi uygulamalar üzerinde durulmuştur. 

Öte yandan, özellikle SDG tarafından ele geçirilen alanlarda PYD/YPG’nin aynı 

zamanda bölgenin tarihi geçmişi ve kültürel yapısına karşı da menfi uygulamalara giriştiği 

müşahede edilmektedir. Bu durum bazı Arap bölgelerinde Arapça yer isimlerinin 

Kürtçeleştirilmesi, bazı Arap bölgelerinde ise Arapça olan eğitim dilinin Kürtçe’ye 

çevrilerek bölge halkının gerçeği yansıtmayan, PYD/YPG propagandasına maruz neşriyat 

ile eğitime tabi tutulmasına yol açmaktadır. 

Bölgesel bir güç olarak ülkemiz, PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde ilan ettiği 

kantonlarını birleştirme hedefini, TSK ve ÖSO’nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı 

Harekâtı ile bertaraf etmiştir. Yine TSK ve ÖSO işbirliği ile düzenlenen Zeytin Dalı 

Harekâtı neticesinde, PYD/YPG’nin Afrin’de tesis ettiği Afrin Kantonu, etkisiz hale 

getirilmiştir. Ancak Suriye’nin kuzeyinin Fırat Nehri’nin batısından ibaret olmadığı 

aşikârdır. Bu noktada, mezkûr çalışma PYD/YPG’nin geçmişte Afrin sahasının yanı sıra 

günümüzde Fırat Nehri’nin doğusunda Arap Dili’ne yönelik gerçekleştirdiği menfi 

uygulamalara ışık tutması açısından önem arz etmektedir. 

5. Sınırlılıklar 

Hâlihazırda Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle, Suriye sahasına geçilerek, 

sahada birebir dokümantasyonda bulunma imkânı mevcut değildir.  

Dolayısıyla bu araştırma, mezkûr konu hakkında kaleme alınan kitaplar, bilimsel 

makaleler, analiz notları, haber raporları ve sosyal paylaşım verileri ile sınırlıdır. 

6. Tanımlar 

Üzerinde genel bir görüş birliğine varılmış terimler dışında, aşağıdaki terimler, 

yanlış anlama ve değişik yorumlara neden olmamaları için, bu araştırmada kullanılan 

anlamları ile tanımlanmıştır.  

-Savaş: 1. ask. Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı 

mücadele, harp, cenk. 2. Uğraşma, kavga, mücadele. 3. Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok 

etmek amacıyla girişilen mücadele (Büyük Türkçe Sözlük). 



 
 

-Devrim: 1. Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. 2. İhtilal. 3. esk. 

İnkılap.  (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Özerklik: 1. Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi 

kendini yönetme hakkı, muhtariyet, otonomi. 2. fel. Bir kişinin, bir topluluğun kendi 

uyacağı yasayı kendisinin koyması (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Rejim: 1. Yönetme, düzenleme biçimi, düzen. 2. Bir devletin yönetim biçimi. 

(Büyük Türkçe Sözlük). 

-Muhalif: 1. Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olan, aykırı olan kimse. 2. 

sf. Aykırı. 

-Monarşi: Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı 

devlet düzeni veya rejim, tek erklik (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Meşruluk: Geçerli olma durumu, meşruiyet (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Protesto: 1. Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz 

bularak karşı çıkma, kabul etmeme. 2. Herhangi bir davranışın haksız, yersiz, gereksiz 

görülerek onaylanmadığını bildiren resmî açıklama. 3. huk. Değerli evrak niteliğindeki 

borç senedinin ödenmemesi durumunda, özel bir biçime bağlı ve belli hukuki sonuçlar 

doğuran bildirim (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Terör: Yıldırı (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Örgüt: 1. Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş 

kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat. 2. Bir kuruluşa bağlı alt 

bölümlerin bütünü (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Milis: 1. Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan silahlı halk gücü. 2. 

Bazı ülkelerde yardımcı güvenlik gücü (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Militan: 1. Bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele 

eden kimse. 2. Bir siyasal örgütün etkin üyesi. 3. Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı 

yollarla yapan taraftar (Büyük Türkçe Sözlük). 



 
 

-Gerilla: 1. Düzenli bir orduya karşı küçük birlikler hâlinde çatışan, hafif silahlarla 

donatılmış topluluk. 2. Bu topluluktan olan kimse. 3. Bağımsız bir biçimde hareket eden 

çete (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Etnik: Kavimle ilgili, budunsal, kavmî (Büyük Türkçe Sözlük). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Araştırma Konusu Kapsamında Derlenen Sahaya İlişkin Temel Bulgular 

7.1. Suriye’nin Kuzeyinde PYD/YPG Tarafından Arapça İsimleri Kürtçe 

İsimler ile Değiştirilen Yerleşim Yerlerine İlişkin Temel Bulgular 

Kürt-Arap ilişkileri ele alındığında, Kürtlerle Araplar arasındaki etkileşim dizisinin 

tek bir tanımla açıklanması, hiçbir koşulda yeterli gelmemektedir (Tejel, 2009/2015).  

KONGRA-GEL (PKK)/KCK’nın Esad Rejimi ile olan işbirliği, özellikle 1980’ler 

ve 1990’larda Suriye’nin kuzeyini, örgüt militanları için eğitim alanı haline getirmiştir 

(Tejel, 2009/2015). Şam yönetiminin örgüte olan maddi desteği, KONGRA-GEL 

(PKK)/KCK’nın Suriye’deki başarısında ve birçok maddi kaynağa sahip olmasında etkili 

olmuştur (Tejel, 2009/2015). 

Hâlihazırda Suriye topraklarının yaklaşık 1/3’ini kontrolü altında tutan PYD/YPG, 

Arap yerleşim yerlerinin isimlerini değiştirmesine gerekçe olarak geçmişten bu yana 

işbirliği içerisinde olduğu Suriye Rejimi’nin geçmişteki uygulamalarını öne sürmektedir.  

Beşar Esad’ın, Kuzey Suriye’de bir “Arap Kemeri” oluşturmak amacıyla 1973 

yılında, sınırın 300 km uzunluğundaki şeridi üzerinden Kürtlere ait toprakları müsadere 

ederek Arap ailelere dağıttığı bilinmektedir (Kıran, 2014).  

Ancak yıllar öncesinde vuku bulan bir uygulamanın, günümüzde bir terör örgütü 

tarafından gerekçe gösterilerek, bu derecede geniş bir coğrafyada keyfi bir hareket tarzıyla 

Arap üst kimliğine yönelik etnik temizliği hedefleyen uygulamalarla karşılık bulması, 

bölgenin tarihi ve kültürel izlerinin katledilmesi olarak değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Açık kaynaklarda, PYD/YPG’nin Cezire Kantonu vasıtasıyla, Arap nüfusun yoğun 

olduğu Haseke vilayeti ve çevresinde Arapça yer adlarını Kürtçe’ye çevirdiğini gösteren 

pek çok bulguya rastlanmaktadır. 

 

Harita-8: Suriye’nin Haseke vilayetinde Arap-Kürt nüfus dağılımını ve bölgedeki 

idari yapıyı gösteren haritalar                                                                                             

(Bozbuğa, 2015)      

Kent Adı Nüfus  Bağlı 

Olduğu 

İlçe 

Birinci 

Etnik 

Grup 

Kent Adı Nüfus  Bağlı 

Olduğu 

İlçe 

Birinci 

Etnik 

Grup 

Haseke 188 160 Haseke Arap Dırbasiye 8 551 Ra’su’l-

Ayn 

Kürt 

Kamışlı 184 231 Kamışlı Kürt Tel Temir 7 285 Haseke Arap 

Ra’su’l-

Ayn 

29 347 Ra’su’l-

Ayn 
Arap Cevadiye 6 630 Malikiye - 

Amude 26 821 Kamışlı Kürt Mabruka 6 325 Ra’su’l-

Ayn 
Arap 

Malikiye 26 311 Malikiye Kürt Ya’rubiya 6 066 Malikiye Arap 

Kahtaniye 16 946 Kamışlı Kürt Tel Safuk 5 781 Haseke Arap 

Şeddade 15 806 Haseke Arap Tel Hamis 5 161 Kamışlı Arap 

Ma’bada 15 759 Malikiye Kürt Tiveyna 5 062 Haseke Arap 

Sebaa ve 

Erbain 

14 177 Haseke Arap Fadgami 5 062 Haseke Arap 

El Manacir 12 156 Ra’su’l-

Ayn 
Arap     

Tablo-1: Suriye’nin Haseke vilayetinde kent merkezi nüfusları                                         

(Bozbuğa, 2015) 



 
 

Fransız menşeili “Le Parisien” gazetesinde Ekim 2016’da yayınlanan bir haberde, 

Suriye’nin kuzeydoğusunda Arap nüfusun yoğun olduğu Haseke ve çevresinde birçok 

bölgenin Arapça isimlerinin Kürtçeleriyle değiştirildiği ifade edilmektedir (Les Kurdes de 

Syrie, 2016). 

 

Resim-2: Suriye'de Amude ve Kamışlı arasındaki bölgede bulunan köylerin Arapça yer 

adlarının Kürtçe isimlerle değiştirildiğini gösteren fotoğraf                                                       

(Les Kurdes de Syrie, 2016) 

  

 

 

 



 
 

 

Resim-3: Dırbasiye yakınındaki Kerbetili Köyü’nün adının 16 Kasım 2012’de 

Kürtçe yazıldığı tabelayla değiştirildiğini gösteren fotoğraf                                              

(Tejel, 2009/2015) 

 

 

 

 

 



 
 

“Kurd Street News” haber sitesinde Ekim 2016’da yayınlanan bir haberde, yine 

Suriye’nin kuzeydoğusunda Haseke ve çevresinde birçok bölgenin Arapça isimlerinin 

Kürtçeleriyle değiştirildiği belirtilmekte ve mezkûr hadise fotoğraflarla desteklenmektedir 

( يستعيدونّاألكراد , 2016). 

 

Resim-4: Suriye'de Haseke'nin batısında yer alan köyün ismi Arapça'da “ağaç” anlamına 

gelen “Şecera” iken mezkûr köyün isminin Kürtçe’de  “ağaçlarla çevrili düzlük” anlamına 

gelen “Çoldara” kelimesi ile değiştirildiğini gösteren fotoğraf                                                           

( يستعيدونّاألكراد , 2016) 

 

 

  



 
 

 Hâlihazırda PYD/YPG’nin kontrolünde bulunan Suriye’nin kuzeydoğusunda 

Haseke’ye bağlı Derik Belediyesi’nin internet sitesinde, bölgedeki Arapça yer isimlerinin 

Suriye Rejimi’nin geçmişteki baskıcı politikaları neticesinde empoze edildiği iddia 

edilmekte ve yer isimlerinin ileriki süreçte Kürtçe ve Arapça’nın da yer aldığı üç dille 

zikredileceği beyan edilmektedir ( ديركّبلدية , 2016).  

Ancak belediyenin internet sayfasında sunulan fotoğraflarda bölgedeki Kürtçe yer 

adlarının öne çıkarıldığı,  bunun yer isimlerini gösteren tabelalarda da açıkça beyan 

edildiği müşahede edilmektedir. Zira belediyenin isminin geçtiği yerlerde maalesef 

bölgenin orijinal Arapça ismi olan Arapça “Malikiye” adı yerine Kürtçe “Derik” ismi dile 

getirilmemektedir. 

 

Resim-5: Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan, halen PYD/YPG’nin kontrolünde bulunan 

ve asıl adı Arapça’da “El Malikiye/املالكية” olan Derik Belediyesi’ne bağlı köylerin Kürtçe 

isimleri tabelalarda öne çıkarılarak gösterilmekte                                                                                 

( ديركّبلدية , 2016) 



 
 

 “El Mustakbel” haber sitesi, Suriye İç Savaşı’nın ilk yıllarında Ekim 2014’te, Arap 

Pınarı bölgesinin isimlendirilmesine ilişkin Araplar, PYD/YPG ve DEAŞ arasındaki 

sorunsala ilişkin bir haber yayınlamıştır (2014 ,كوباين).  

Mezkûr sorunsalda, PYD/YPG’nin Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Aynu’l-Arab 

bölgesi için, Kürtçe “Kobani” isminin kullanması yönünde ısrar ettiği öne çıkmaktadır. 

Bilindiği üzere PYD/YPG, iç savaşın ikinci yılında 2012’de Suriye Rejimi’nin bu bölgeden 

çekilmesini müteakip Aynu’l-Arab’ı kontrol altına almıştır.  

Söz konusu haberde yer alan fotoğraflar da mezkûr ilçedeki bu el değişiminin Arap 

diline olan yansımalarını gösterir niteliktedir. 

 

Resim-6: Arap Pınarı bölgesinin Arapça olan orijinal ismi “Aynu’l-Arab” (2014 ,كوباين)   

 

Resim-7: Aynu’l-Arab bölgesinin, PYD/YPG tarafından kullanılmasında ısrar edilen 

Kürtçe ismi “Kobani”                                                                                                                 

   (2014 ,كوباين)



 
 

Rakka vilayetine bağlı bir Arap yerleşim yeri olan “Tel Abyad” ilçesi, Arapça’da 

“Beyaz Tepe” manasına gelmektedir. Mezkûr ilçede nüfusun çoğunluğunu Araplar teşkil 

etmektedir. Ancak Tel Abyad, iç savaş esnasında PYD/YPG’nin kontrolüne geçmesini 

müteakip örgüt tarafından sıradışı uygulamalara maruz kalmıştır.  

Nitekim PYD/YPG militanları ele geçirdikleri bölgelerdeki Araplara “artık buralar 

bizim toprağımız, buraları terk edin” şeklinde ifadeler kullanarak bazı köylerde Araplara 

yönelik etnik temizlik faaliyetlerinde bulunmuştur (Bozbuğa, 2015). PYD/YPG bununla 

yetinmeyerek bölgenin kültürel dil geçmişini de silmeyi hedeflemektedir.  

Bu kapsamda Tel Abyad yerleşim yeri, PYD/YPG unsurları tarafından “Girê Spî” 

isminde Kürtçe bir tabirle adlandırılmaktadır. 

 

Resim-8: Tel Abyad’ın orijinal Arapça ismini gösteren bir fotoğraf                           

(Huang, 2015) 

 

 

 



 
 

Bilindiği üzere Haseke kentinin Ra’su’l-Ayn ilçesinde Arap, Kürt, Çeçen ve 

Hristiyan nüfus bir arada yaşamaktadır (Bozbuğa, 2015). Özellikle Ra’su’l-Ayn ilçe 

merkezinde Arap nüfusun öne çıktığı ve bu durumun Kürt milliyetçileri tarafından da 

kabul edildiği kaydedilmektedir (Bozbuğa, 2015). Nitekim Ra’su’l-Ayn ilçesine bağlı 271 

köyün 160’sını Arap köylerinin oluşturduğu ifade edilmektedir (Bozbuğa, 2015). Ancak 

PYD/YPG, Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Ra’su’l-Ayn bölgesi için, Kürtçe “Serê 

Kaniyê” isminin kullanması yönünde ısrar etmektedir. 

 

Resim-9: Ra’su’l-Ayn’ın orijinal Arapça ismini gösteren bir fotoğraf                              

 (2011 ,عبودي ve وردي)

 

Resim-10: Ras El Ayn bölgesinin, PYD/YPG tarafından kullanılmasında ısrar edilen 

Kürtçe ismi “Serê Kaniyê”                                                                                                                         



 
 

Suriye sahasında faaliyet gösteren “Syria Direct” haber sitesinde Mayıs 2016’da 

Arapça yayınlanan bir haberde, PYD/YPG’nin Afrin Kantonu tarafından Arapça yer 

adlarının Kürtçe isimlerle değiştirildiği kaydedilmektedir ( إبراهيمّ,  2016). 

 

Resim-11: PYD/YPG’nin Afrin Kantonu yetkilileri tarafından Arapça yer adlarının Kürtçe 

isimlerle değiştirildiğini gösteren fotoğraf                                                                              

( إبراهيمّ,  2016) 

Mezkûr örneklerde açıkça müşahede edildiği üzere, hâlihazırda Suriye’nin 

kuzeyinde ziyadesiyle geniş bir alanı kontrol altında tutan PYD/YPG, bölgedeki Arapça 

yer isimlerini, Kürtçe yer isimleri ile değiştirmektedir. Bu durum, hem bölgenin tarihi 

geçmişini silmekte hem de Arap dilinin ve Arap kültürünün yeni nesillere aktarılmasının 

önüne geçmektedir. Ayrıca, geçmişte bölge genelinde Suriye Rejimi tarafından tatbik 

edilmiş menfi uygulamaların, uluslararası toplumun gözleri önünde bir terör örgütü 

tarafından yine yanlış yöntemlerin tekrar edilerek değiştirilmeye çalışılması endişeyle 

izlenmektedir. 

االدارة الذاتيةأثناء وضع االسماء الجديدة من قبل   
(Afrin Kantonu tarafından yeni isimlerin konulması esnasında) 



 
 

 

Harita-9: Suriye’nin kuzeyindeki yerleşim yerlerinin orijinal Arapça isimleri 

(Rojava in Kurdish and Arabic, 2016) 

 

Harita-10: Suriye’nin kuzeyinde PYD/YPG tarafından kullanılan Kürtçe yerleşim adları  

(Rojava in Kurdish and Arabic, 2016) 

 

 

 

 

 



 
 

Türkçe Okunuşları Kürtçe İsimleri Arapça Orijinal İsimleri 

Afrin  Efrîn  ّعفرين 
Halep Heleb  ّحلب 
El Bab Bab  ّالباب 

Dırbasiye  Dirbêsî  ّالدرباسية 
Haseke Hesîçe  ّاحلسكة 

el-Cevadiye Çilaxa  ّاجلوادية 
Malikiye Dêrika Hemko  ّاملالكية 
Kahtaniye Tirbespî  ّالقحطانية 
Kamışlı Qamişlo  ّالقامشلي 
Rakka Reqa  الرقة 
Amude Amûdê  ّعامودا 

Aynu’l-Arab Kobanî  ّعنيّالعرب 
Ayn İsa Bozanê  ّناحيةّعنيّعيسى 

Azez Ezaz  ّأعزاز 
Halep Dağı Çiyayê Kurmênc  ّجبلّحلب 

Münbiç Menbîc  ّمنبج 
Abdulaziz Dağı Çiyayê Kezwan  ّجبلّعبدالعزيز 

Ra’su’l-Ayn Serê Kaniyê  ّرأسّالعني 
Tel Abyad Girê Spî  ّّأبيضتل 
Tel Temir Girê Xurma  ّتلّمتر 

 

Tablo-2: Suriye’nin kuzeyindeki yerleşim yerlerinin Arapça orijinal isimlerini ve 

PYD/YPG tarafından kullanılan Kürtçe isimlerini gösteren tablo                                

(Rojava in Kurdish and Arabic, 2016) 



 
 

7.2. Suriye’nin Kuzeyinde PYD/YPG Tarafından Eğitim Dilinin Arapça’dan 

Kürtçe’ye Değiştirildiğine Dair Temel Bulgular 

 Suriye Arap Cumhuriyeti’nin resmi dili Arapça’dır. Bu minvalde, ülkede devam 

eden iç savaşa ve yaşanan öğretmen sıkıntısına rağmen, rejim ve muhaliflerin kontrol 

alanlarında eğitimin devam ettiği sahalarda, bölge halkına anadilleri olan Arapça 

öğretimine devam edildiği kaydedilmektedir (Syria Education Sector, 2016). 

 

Şema-1: Suriye’de rejim ve muhalif kontrolündeki sahalarda öğretilen dersler arasında 

Arapça’nın anadil olarak okullarda öğretilmeye devam edildiğini gösteren şema 

 (Syria Education Sector, 2016) 

 Ancak PYD/YPG, Suriye’nin kuzeyinde kontrolü altındaki bölgelerde eğitim dilini 

Arapça’dan Kürtçe’ye çevirerek bölgedeki Arap nüfusu, anadilleri olan Arapça’yı 

öğrenmekten mahrum etmektedir. 

ABD destekli “Amerika’nın Sesi” haber sitesinde Ağustos 2016 ‘da yayınlanan bir 

haberde; PYD/YPG tarafından kontrol edilen bölgelerde Kürtçe’nin resmi dil olarak ilan 

edildiği kaydedilmektedir (Kajjo, 2016).  Bu çerçevede PYD/YPG yönetiminin Kürtçe’yi 

sadece dil dersi olarak vermekten ziyade Kürtçe yeni bir müfredat hazırladığı ve mezkûr 

müfredat kitaplarının rejim okullarında dağıtılanlardan tamamen farklı olduğu beyan 



 
 

edilmektedir (Kajjo, 2016). Ayrıca mezkûr bölgelerde halen Arapça eğitim veren az 

sayıdaki özel okulun pahalı olmaları nedeniyle, halkın çocuklarını Kürtçe eğitim veren 

devlet okullarına göndermek zorunda kaldıkları dile getirilmektedir (Kajjo, 2016).   

“Timeturk” tarafından Eylül 2017’de yayınlanan bir haberde, terör örgütü 

PYD/YPG’nin, işgal ettiği bölgelerde kültürel aktivitelerden günlük hayata kadar birçok 

konuda değişiklik yapmayı sürdürdüğü ve bu çerçevede Ayn El Arap bölgesinde Arapça 

olan eğitim dilini Kürtçe'ye çevirdiği ifade edilmektedir (Eğitim Dili, 2017).  

“The Rabbit Hole” isimli haber sitesinde Nisan 2017’de yayınlanan bir haberde, 

PYD/YPG’nin kontrolü altındaki Haseke bölgesinde, Suriye Arap Cumhuriyeti’nde 

uygulanan Arapça eğitim müfredatının örgüt yönetimince yasakladığı belirtilmektedir 

(Abed, 2017). 

Bu kapsamda PYD/YPG’nin, Haseke’deki okulların %75'inde, Suriye Rejimi’nin 

uyguladığı Arapça müfredatı, Kürtçe müfredat ile değiştirdiği kaydedilmektedir (Abed, 

2017). Ayrıca, yeni Kürtçe müfredatın hiçbir resmi otorite tarafından onaylanmadığı ifade 

edilmekte ve mezkûr müfredat içerisinde PYD/YPG ideolojisini destekleyen bilgilerin yer 

aldığı dile getirilmektedir (Abed, 2017). 

 

Resim-12: PYD/YPG’nin, Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesindeki okullarda Kürtçe 

eğitim müfredatını uyguladığını gösteren bir fotoğraf                                                               

(Abed, 2017) 



 
 

 

 

Resim-13-14: PYD/YPG’nin, Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesindeki okullarda 

dağıttığı Kürtçe kitaplara ilişkin fotoğraflar                                                                                    

(Abed, 2017) 

 



 
 

Atlantik Konseyi verilerine göre, Suriye Rejimi’nin kuzey bölgelerinden çekildiği 

2012’den bu yana, Kürtçe’nin özellikle Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan bölgelerde 

öğretilmeye başlandığı kaydedilmektedir (Drwish, 2017). Bu kapsamda, mezkûr 

uygulamanın başlarda Kürtçe öğretimi için açılan küçük okullar aracılığıyla yapıldığı, 

ancak zaman içerisinde Kürtçe’nin bölge genelinde okul programlarına dâhil edildiği dile 

getirilmektedir (Drwish, 2017). 

PYD/YPG’nin kantonlarını 2014 yılı içerisinde ilan etmesini müteakip örgütün bir 

“eğitim otoritesi” kurduğu belirtilmekte ve bu yapının, üç aşamalı eğitimde öğrencileri 

Kürtçe kullanarak eğitmek üzere 2016 yılında 2.600 öğretmenin eğitimini organize ettiği 

ifade edilmektedir (Drwish, 2017). Mezkûr otorite tarafından okulların ihtiyaçlarını 

karşılamak için 40.000 adet kitap basıldığı kaydedilmekte ve bu yapının 2014 yılında 

Haseke vilayetine bağlı Rumeylan'da bulunan okullarda müfredatın hazırlanmasına yönelik 

özel bir komite de kurduğu beyan edilmektedir (Drwish, 2017). 

 

Resim-15: Suriye’nin kuzeyinde PYD/YPG’nin kontrol ettiği bölgelerdeki okullarda 

dağıtılan Kürtçe eğitim materyalleri  (2015 , النبهان) 

PYD/YPG bölgesinde uygulanan Kürtçe müfredatın aynı zamanda Suriye 

Rejimi’nin eğitim politikası ile de çeliştiği ve rejim ile PYD/YPG bölgeleri arasında 

sorunlara yol açtığı, bu bağlamda yüzlerce rejime bağlı okulun kapatıldığı 

kaydedilmektedir (Drwish, 2017). Ayrıca PYD/YPG kontrolündeki bölgelerde açılan yeni 

okullar niteliksiz olarak değerlendirilmekte ve bu okulların öğretim kadrolarına PYD/YPG 

ideolojisine yakın vasıfsız kişilerin getirilmesi hasebiyle mezkûr çatı altındaki 

öğretmenlerin mesleki açıdan yetersiz kaldıkları dile getirilmektedir (Drwish, 2017). 



 
 

Bazı kaynaklarda ise PYD/YPG’nin, kontrol altında tuttuğu bölgelerde uyguladığı 

Kürtçe eğitim modeli kapsamında “Kürt Tarihi” ve “Zerdüştlük” konularını da müfredata 

dercettiği ifade edilmektedir (PYD'den Milli Eğitim Modeli, 2017). Bu çerçevede örgütün 

çoğunluğunu Arapların oluşturduğu bölge halkını anadilleri olan Arapça’nın yanı sıra 

İslam dininden de uzaklaştırmayı hedeflediği belirtilmektedir (PYD'den Milli Eğitim 

Modeli, 2017). 

PYD/YPG’nin uyguladığı bahsi geçen eğitim müfredatına tepki olarak bölge halkı 

tarafından Kamışlı, Amude, Haseke ve Guveyran'da protesto gösterileri düzenlediği ve bu 

gösterilerde bölgenin yapısına ve halka uygun bir müfredatın talep edildiği 

kaydedilmektedir (PYD'den Milli Eğitim Modeli, 2017). Ancak tüm bunlara rağmen 

PYD/YPG militanlarının göstericilere karşı ateş açtığı, hatta örgütün gösterilere katılan 

okul müdürlerini tutukladığı dile getirilmektedir (PYD'den Milli Eğitim Modeli, 2017). 

Diğer taraftan PYD/YPG’nin kontrol ettiği sahalarda uygulamakta olduğu Kürtçe 

müfredat; yalnızca “Kürtçe”, “Kürt Tarihi” ve “Zerdüştlük” konularıyla sınırlı 

kalmamakta, aynı zamanda örgütün Türkiye’ye karşı ideolojisini besleyen elementlerle de 

desteklenmektedir.  Bu çerçevede, özellikle sosyal medyada paylaşılan mezkûr Kürtçe 

kitaplardaki bölümlerin, maalesef doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alır nitelikte 

olduğu gözlenmektedir.  



 
 

 

 Resim-16: Sosyal medyada yer alan bir Twitter paylaşımı                                          

( حقطان  , 2018) 

Mezkûr Twitter paylaşımındaki Arapça metinde; “Türkiye’nin Kuzey Suriye’de ne 

yaptığını sorarlar. İşte sebep: ABD'nin mali desteğiyle basılan ve Suriye/Afrin’de okutulan 

ilkokul ders kitabından bir sayfa. Türkiye’nin güneyindeki ve doğusundaki toprakların,  

ikamet etmek istedikleri devletin sınırları içerisinde yer aldığı bir harita.” ifadeleri 

bulunmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı ile PYD/YPG’nin Afrin’de 

tesis ettiği Afrin Kantonu’nu etkisiz hale getirmesinin ne derece doğru bir hamle olduğunu 

özetlemektedir.  

 



 
 

Nitekim Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK)’nun, “İzin 

Verilen İhlaller (Permissible Violations)” adlı raporunda, terör örgütü PYD/YPG’nin 

bölgede uyguladığı hak ihlallerinin yalnızca dil ile sınırlı kalmadığı da açıkça gözler 

önünde serilmektedir. 

 

Şema-2: PYD/YPG’nin Suriye’de uyguladığı hak ihlallerini gösteren şema   

 (Öz Gözellik, 2018) 

 



 
 

8. Arap Baharı’nın Suriye Sahasında Arap Diline Olan Yansımaları 

Çerçevesinde Yapılmasında Fayda Mütalaa Edilen Öneriler  

 Suriye’de yaşanan iç savaş, yaklaşık yedi yılı geride bırakmasına rağmen halen ülke 

genelinde boyutlanarak devam etmektedir. Şüphesiz mezkûr iç savaşta en fazla çıkar 

sağlayan aktörler arasında bölgesel ve küresel güçlerin yanı sıra ne yazık ki terör örgütleri 

de yer almaktadır. Türkiye, Suriye ile 911 kilometre uzunluğunda sınıra sahip bir ülke 

olarak, bölgede yaşanan gelişmelerden doğrudan etkilenen bir ülke konumundadır. Zira 

ülkemizde yaşayan Suriyeli sığınmacıların sayısının azımsanmayacak derecede olduğu 

bilinmektedir. 

 

Şema-3: Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı sayılarının yıllara göre dağılımını gösteren şema 

(Geçici Koruma, 2018) 

 



 
 

 Ayrıca, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Ekonomi Politikaları 

Araştırma Vakfı (TEPAV) verileri, önümüzdeki yıllarda Arapça’nın Türkiye’de daha fazla 

konuşulacağına işaret etmektedir (Koru ve Kadkoy, 2017). 

 

Şema-4: Türkiye’deki Arapça konuşan nüfusun toplam nüfusa oranının ileriye yönelik 

tahminleri (Koru ve Kadkoy, 2017) 

 Dolayısıyla önümüzdeki süreçte özellikle Suriye’nin kuzey bölgelerinde PYD/YPG 

öznesinde devam eden Arapça’ya yönelik kültürel yıkıma seyirci kalınmamasının gerektiği 

düşünülmektedir. Ülkemizin mezkûr sorunu, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde uluslararası 

düzeyde öne çıkarmasında ve bölge halkının anadilini kullanmaktan mahrum bırakıldığı 

tezinin hemen hemen her platformda işlenmesinde fayda mütalaa edilmektedir.  

Zaten iç savaş nedeniyle ziyadesiyle yıpranan bölge halkının,  üstüne üstlük kültür 

şokuna maruz kalarak kendi memleketlerinde anadilleri olan Arapça yerine Kürtçe’ye 

maruz bırakılması kabul edilmesi zor bir sosyal yıkımdır. Ayrıca, çoğunluğu ülkemizde 

kalacak olsa dahi iç savaşın sonlanmasını müteakip birçok Suriyeli sığınmacının ülkesine 

dönmesi beklenmektedir. Bu insanların PYD/YPG eliyle kültürel erozyona uğramış 

bölgelere gitmesi, bölgede yeni etnik sorunları da beraberinde getirecektir. 

Bu çerçevede, ülkemizin bölgesel bir güç olarak kritik rol oynadığı Suriye’deki 

krizinin çözümüne yönelik Astana, Soçi ve Cenevre Görüşmeleri’nde, hâlihazırda 

PYD/YPG tarafından yürütülen etnik temizliğin yanı sıra bölgede Arap diline yönelik 

uygulanan kültürel yıkımın da öne çıkarılmasında fayda mütalaa edilmektedir. 
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  أهم ّثالثةّأشياءّيفّأيّمدينة:ّشبكةّالصرفّالصحي ّواحلم امّواملكتبة.
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“The three most important things in a city: Sewerage, Turkish bath and library.  

Sewerage cleans dirt of the city, the Turkish bath cleans body’s dirt, and library cleans dirt 

of soul. ” 

Mehmed the Conqueror 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The Arab Spring is being explored as a concept that encompasses popular 

movements which take place in a very wide geographical range, rather than social events 

that only occur in one country. In this context, the protests and resistance that took place in 

Syria due to the suppression of people by Bashar Assad showed that the Syrian Regime 

was not accepted by people and faced lack of legitimacy. Especially in the period when 

DAESH entered its regression period, PYD/YPG turned the situation to its own advantage 

and seized many regions in the north of Syria, mostly where the Arab population is dense. 

PYD/YPG is renaming Arab villages which are located in the places that it occupied, 

mainly Raqqa. In this way, PYD/YPG is trying to make an Arab geography Kurdish by 

erasing the historical background and cultural influence of the Arabic language in the 

region. In addition, despite the fact that the official language of the Syrian Arab Republic 

is Arabic, PYD/YPG deprives Arab population in the region of learning their mother 

tongue, Arabic, by turning the language of education from Arabic into Kurdish, in the 

regions under its control in northern parts of Syria, mainly Hasakah. 

 Key Words: Arab Spring, Middle East, Syrian Civil War, PYD/YPG, Arabic 
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INTRODUCTION 

In the first part of this paper, the problem status, which is the basis of the research, 

problem, hypothesis, the importance of the research, limitations and definitions of the 

terms used in this research are given. Findings detected on the subject and suggestions 

believed to be fruitful to be researched analytically and to be realized are shared in the later 

parts of the paper.  

1. Problem Status 

Arab Spring is pointed out as one of the most important social incidents after the 

Arab Nationalism in 1960s, and it witnesses the collapse of traditional monarchy regimes 

that are related with British and French colonies (Acar and Aydın, 2017). Some researchers 

interpret the Arab Spring as a large-scale popular uprising and state that the foregoing 

incident is similar to the French and Russian revolutions that lasted for decades (Acar and 

Aydın, 2017).  

Arab Spring is an initiative regarding the sharing of energy resources like oil and 

natural gas, the change of political regimes and spatial reorganization; and it is important 

for political geography in terms of its characteristic (Deniz, 2013). Arab Spring is studied 

as a concept covering popular unrests occurred in chain in a vast area rather than social 

incidents happened only in one country. 

In this respect, the Arab Spring reflects social incidents which broke out in Tunisia 

when a Tunisian young man burnt himself on 18 December 2010 as a reaction to 

corruption and ill-treatment and then expanded to countries like Egypt, Jordan, Yemen, 

Algeria, Libya, Bahrain and Syria in a short while (Çakı, 2011). Morocco, Algeria, 

Tunisia, Libya, Egypt constitutes the North Africa part of the Arab Spring, which spread 

rapidly to the Middle East, and on the other hand, Syria, Bahrain, Jordan, Yemen and 

partially Saudi Arabia constitutes the Middle East part of the Arab Spring (Deniz, 2013).  

Protests, resistance movements and even civil wars in most part of the Arab world 

were caused by the facts that most of the people in the region suffer from economic 

problems and political elites in those countries make efforts not to solve the problems of 

the people but to increase their personal wealth (Arsava, 2014). In this respect, in the Arab 



 

 

Spring period, people of the Middle East and North Africa resorted to civilian disobedience 

acts like strikes, mass demonstrations, rallies and meetings and largely took advantage of 

particularly the social media for communication and organization (Çakı, 2011).  

“Arabic”, which is the mother tongue in almost all of those countries, played a 

critical role in spreading messages among masses through social media and in reaching 

these messages to masses. As a matter of fact, the language and arguments used by masses 

in mass demonstrations observed in open spaces during the Arab Spring had an influence 

in expressing political reasons (Çelik, 2015). 

 

Map-1: The map shows Turkey and the countries affected by the Arab Spring  

 (Deniz, 2013:68) 

However, unfortunately there are no qualified democratic institutions in many 

Middle Eastern and North African countries and modern sovereignties bearing the stamp of 

the middle ages prevail in those countries (Dabaşi, 2015). In this respect, it is likely that 

the pain to turn over to democracy will continue in Arab Spring countries in which the 

state, as a tool, was damaged institutionally and financially (Kireçci, 2012). This situation 

also has the risks to be reversed with interventions and agitations of powers reluctant for 

democracy in the region (Kireçci, 2012).  



 

 

In fact, state authorities in the Middle East and North Africa detained myriads of 

protestors using violence and arrested many of them (Çakı, 2011). Within this framework, 

relatively successful uprisings in Tunisia, following developments occurred in the elections 

period in Egypt and intense violence used in Libya and Syria undermined hopes for 

constructing democracy in the region in long run (Brown, 2013). As a result of violent 

conflicts, regimes were overturned in many countries and the situation has turned into civil 

war in areas like Syria, in which regional actors as well as global powers intervene. 

Particularly police state practices applied in Syria by Bashar Assad that put the 

people under pressure stirred up incidents and protests; and resistance in the country 

indicated that the Syrian regime is not accepted by the people and faces lack of legitimacy 

(Arsava, 2014). The United Nations (UN) describes the demolition caused by the civil war 

in Syria as the largest destruction happened since the incidents occurred in Ruanda in 1994 

(Heydemann, 2013).  

Russia and Iran’s military, political and economic support to Assad Regime, by 

acting jointly at the strategic level, increases chaos atmosphere in the region and drags the 

civil war into an inextricable situation. Due to its strategic cooperation with Bashar Assad, 

especially Iran favours remaining of the existing regime in power in any case. For this 

reason, Iran aims at strengthening its position in the field by using Shiite militia groups and 

Lebanon Hezbollah as active proxies. Because if a largely Sunni government instead of 

Bashar Assad comes to power, Syria will become distant from Iran’s area of influence 

(Aras, 2017).  

Syria has a strategic importance for Western states, mainly for the US. However, 

great powers like Russia and China also attach importance to this area.  Russia has 

noteworthy investments in Syria and the Russian administration aims at realizing its 

historical desire to access to warm water ports in the Mediterranean coasts of Syria (Göçer 

and Çınar, 2015). However, China sees the developments in the region from the viewpoint 

of security of energy and raw material supply and supports the regime against opposition 

groups regarded as threat by China (Göçer and Çınar, 2015). In addition, it is judged that 

China does not approve enlargement of US’s area of influence in the Middle East in terms 

of its own strategic interests and supports the Assad Regime which opposes the Western 

countries. 



 

 

Thus, since this peculiar position of Syria within the politics of the Middle East 

influences many countries’ regional calculations, every country makes efforts to play its 

own trump card through the actors in Syria (Karkın and Yazıcı, 2015). Armed attacks, 

bomb attacks, guerrilla wars, looting acts and terrorist attacks are observed frequently at 

times of civil war and internal disorder (Hacıoğlu and Saylan, 2014). At this point, the 

Syrian Civil War has turned into an arena where particularly terrorist organizations gain 

ground and expand to vast areas and increase their area of influence through making 

cooperation with certain actors. 

During the Syrian Civil War that broke out in 2011, DAESH (ISIL) became 

prominent as a radical terrorist organization and this organization took under control a 

large area both in Syria and in Iraq in a very short period of time. Within this framework, 

the organization lifted the border between Syria and Iraq in 2014 and announced that the 

proclaimed Islam State removed the borders of Sykes-Picot, which is one of the secret 

agreements in history.  

 

Picture-1: The picture shows how DAESH militants lifted the boundaries of Sykes-Picot 

Agreement by using bulldozers (Pasha, 2014) 

 PYD/YPG, the offshoot of KONGRA-GEL (PKK)/KCK in Syria, remained 

relatively in the background in order not to become an open target of DAESH in 2014-



 

 

2015, which is the strongest period of DAESH. However, beginning from 2016 when 

DAESH began to regress, PYD/YPG has increased the areas it controls in Syria on a large 

scale as a result of tactical cooperation with global and regional actors on the ground. 

 

  

Map-2-3-4-5: The maps show how the amount of area that is controlled by PYD/YPG 

increased in Syria through time (Suriye Gündemi, 2016-2017-2018) 

As seen on the maps, during the regression period of DAESH, PYD/YPG turned 

this situation into an opportunity and took under control many areas in northern Syria 

densely populated by Arabs. PYD/YPG stood by the regime against opposition groups and 

decolorized its relation with the regime inside the country and on the other hand, it became 

dependent on the US without ruining the relations with Russia; also it changed the name of 

its armed forces to Syria Democratic Forces (SDF) upon the suggestion of the US and 

assumed a new role in the civil war (Baas Rejimi’ne Bağlılık, 2017). 



 

 

However, through uniting the proclaimed Afrin, Kobane and Jazeera cantons in 

northern Syria, terrorist organization PYD/YPG targets establishing an autonomous 

administration in the region and separating Syria Arab Republic. In addition, although SDF 

is supported by the US administration on the grounds that it is used in the fight against 

DAESH, it is well-known that the main structure of this organization is made up of 

PYD/YPG militants.  

In this respect, PYD/YPG’s goal to unite the proclaimed cantons in northern Syria 

was disrupted with the Operation Euphrates Shield conducted by Turkish Armed Forces 

(TAF) in cooperation with Free Syrian Army (FSA); Afrin canton set up by the 

organization in Afrin was neutralized as a result of the Operation Olive Branch conducted 

with a cooperation of the TAF and FSA. However, PYDYPG still maintains its threat 

against Turkey as the offshoot of KONGRA-GEL (PKK)/KCK in Syria. 

 

Map-6: The map shows the organic relationship between PYD and PKK   

 (Kurdish Political Parties) 

It is assessed that today, for the US administration and on the other hand for 

Moscow-Tehran-Damascus the priority attached to the fight against DAESH was replaced 



 

 

with the effort to win the competition to strengthen their positions and roles in the future of 

Syria and to enlarge their areas of influence (Çitlioğlu, 2017). In this respect, the degree of 

this competition is clearly seen in the encounter between the Russian bases in western, 

central and eastern parts of Syria and the chain of military bases that the US established 

through SDF/PYD in northern and north-eastern Syria (Russia Builds, 2018). 

 
Map-7: The map shows the military bases of Russia and the US in Syria   

 (Russia Builds, 2018) 

 It is likely that the US administration will continue its support to PYD/YPG in 

order to make its military gaining in Syria and military bases in the area permanent and to 

increase its influence in the region. This would pave the way for ethnic cleansing practices 

of PYD/YPG in areas largely populated by Arab people, mainly in Raqqa where Arabic 

language is spoken by the people.  

Since the outbreak of the civil war, PYD/YPG has been renaming Arabic villages in 

places under its control, mainly in Raqqa. By this way, the organization makes efforts to 

turn an Arab region into a Kurdish region through erasing historical past and cultural 

influence of Arabic language. Despite the fact that the official language of Syria Arab 

Republic is Arabic, PYD/YPG deprives the Arabian population of learning their mother 

tongue Arabic by changing the language of education from Arabic to Kurdish in territories 

under its control in the north of Syria, Hasakah in particular.  



 

 

2. Problem Sentence 

The sentence of “What are the reflections of Arab Spring to Arabian Language in 

Syria Field?” constitutes the problem sentence of this research. 

3. Sub-problems (Hypothesis) 

In order to find out a response to this problem, a search will be made to find 

answers to the following sub-problems during the study:  

-Within the scope of the civil war took place in Syria following the Arab Spring, in 

which regions of Syria has Arabic been under threat? 

-What are the practices leading to the Arabic language’s being under threat?  

-In which regions of Syria and in which form, did the mentioned practices take 

place or have still taken place?  

-Who are the main actors behind the mentioned negative practices? 

-What are the problems caused by the mentioned practices and who do take 

advantage of these problems?  

-What are the measures which should be taken by our country regarding these 

problems?  

With regard to the main problem of the research, the following sentence is the 

hypothesis of this study: “In certain regions of Syria, where the Arab population is 

dominant and Arabic is spoken by people, terrorist organization PYD/YPG’s renaming 

places and changing the language of education from Arabic to Kurdish leads to the 

evanescence of marks of Arabian language.” 

4. The Importance of the Research 

A lot of studies have been conducted regarding the effects of Arab Spring to the 

region and the policies of global and regional actors in Syria since the beginning of Syrian 

Civil War. In these mentioned studies, the activities of terrorist organization PYD/YPG, 

aiming to change the demographic structure in the north of Syria to the advantage of the 

group, has been mainly raised.  Within this scope, some practices are discussed, like 



 

 

forceful emigration, destroying official land deeds, manipulating birth certificates and 

forcefully recruiting the children of local inhabitants to PYD/YPG cadres. 

On the other hand, it is also assessed that PYD/YPG has conducted some adverse 

practices against the historical and cultural structure of the region, particularly in areas 

captured by SDF. As a result of this, certain places are renamed in some Arab regions and 

the language of education in some other Arab regions are changed into Kurdish and as a 

consequence; the local people in the region are exposed to an education based on 

publications of insubstantial PYD/YPG propaganda. 

As a regional power, Turkey eliminated the ideal of PYD/YPG to join the cantons it 

declared in the north of Syria through Operation Euphrates Shield conducted jointly by 

TAF and FSA. As a result of Operation Olive Branch which was again carried out under 

the cooperation of TAF and FSA, Afrin Canton constituted by PYD/YPG in Afrin was also 

neutralized. However, it is obvious that the north of Syria is not only consisted of the west 

of Euphrates.  At this point, this study is crucial because it sheds light on adverse practices 

of PYD/YPG against Arabic language both in Afrin area previously and in the east part of 

the River Euphrates today. 

5. Limitations 

Due to the ongoing civil war in Syria, it is not possible to cross Syrian field and 

provide first-hand documentation.  

Consequently, this research is limited to books, scientific articles, analysis reports, 

news reports written on the mentioned issue. 

6. Definitions 

The following terms, except from the terms which are generally agreed upon, are 

defined with their meanings used in this study in order to prevent misunderstandings and 

misinterpretation. 

- War: 1. Armed struggle, battle, combat carried out by states after they break their 

diplomatic ties. 2. Struggle, fight, hassle. 3. Struggle to eliminate and terminate a certain 

thing (Büyük Türkçe Sözlük). 



 

 

-Revolution: 1. Rapid, radical and qualified change in a certain field. 2. Reform. 3. 

Revolution (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Autonomy: 1. Self-governing right of a community or entity by adopting a 

separate law, municipalism, autonomia, 2. Right of a person or a community to make their 

own laws to obey (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Regime: 1. Administration, form of administration, order. 2. The government of a 

state (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Oppositionist: 1. A person opposing a particular approach, an opinion, a 

behaviour, a person who is against. 2. Anti (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Monarchy: A state order or a regime in which the political authority is given to 

the hands of a certain person through heritage, single power  (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Legitimacy: Being valid, legality (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Protest: 1. Resisting against a behaviour, a thought, a practice by viewing it 

unjust, inappropriate, unnecessary, non-acceptance. 2. An official statement made to 

announce that a certain behaviour is believed to be unjust, inappropriate, and unnecessary. 

3. A private form of notification leading through a certain legal proceeding which could be 

sent on a circumstance when a debt deed is not paid (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Terror: Intimidation (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Organization: 1. A unit, a formation, an institution constituted by the joining of 

institutions or individuals with a common aim or agenda. 2. The whole of sub departments 

of an institution (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Militia: 1. Armed public force collected with an aim to support the army during 

war. 2. Supporting security force in some countries (Büyük Türkçe Sözlük). 

-Militant: 1. A person fighting, struggling for a certain thought or opinion to gain 

success. 2. Active member of a political organization. 3. A supporter giving his struggle in 

illegal ways by force (Büyük Türkçe Sözlük). 



 

 

-Guerrilla: 1. A community equipped with light weapons, fighting in small units 

against a regular army. 2. A person of a community. 3. A gang acting independently 

(Büyük Türkçe Sözlük). 

-Ethnic: Related to nation, pertaining to tribe (Büyük Türkçe Sözlük). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Basic Findings Collected within the Scope of the Research regarding the 

Field 

7.1. Basic Findings Regarding the Areas where Arabic Villages are Renamed 

by PYD/YPG in North Syria 

Considering the Kurdish-Arab relations, explaining the series of interaction 

between Kurds and Arabs by a single definition is sufficient under no account (Tejel, 

2009/2015).  

The cooperation between KONGRA-GEL (PKK)/KCK and the Assad Regime, 

turned the north of Syria into a training camp for the organization’s militants in 1980s and 

1990s in particular (Tejel, 2009/2015). The financial support of Damascus administration 

to the organization had a big influence on the success of KONGRA-GEL (PKK)/ KCK in 

Syria and its possession of a lot of financial sources in that regard (Tejel, 2009/2015). 

PYD/YPG currently has the control of almost 1/3 of the Syrian territory and puts 

forward the previous practices of the Syrian Regime whom they have been cooperating 

with, as a reason for their practices of renaming Arab villages. 

It is known that Bashar Assad had confiscated the territories belonging to the Kurds 

located along the 300 km. of the border and distributed to Arabian families in year 1973 

with an aim to constitute an “Arabic Belt/احلزامّالعريب” in the north of Syria (Kıran, 2014).  

However, it is assessed that a practice which was implemented years ago, shown as 

a response in return today by a terrorist organization with its own arbitrary modus operandi 

in such a large geographical territory, aiming at an ethnical cleansing against Arab identity, 

is literally slaughtering of the history and cultural heritage in the region. 

 

 

 

 

 



 

 

Available open source information includes a lot of findings indicating that 

PYD/YPG, through Jazeera Canton, has been renaming Arab places in Hasakah province 

and surroundings where Arabian population is dominant. 

 

Map-8: The maps show the distribution of Arab-Kurd population in Hasakah and 

the administrative structure in this region (Bozbuğa, 2015)      

Region 

Name 

Population  Affiliated 

District 

Primary 

Ethnical 

Group 

Region 

Name 

Population  Affiliated 

District 

Primary 

Ethnical 

Group 

Hasakah 188 160 Hasakah Arab Al-

Darbasiyah 

8 551 Ras Al-Ain Kurd 

Qamishli 184 231 Qamishli Kurd Tel Tamer 7 285 Hasakah Arab 
Ras Al-Ain 29 347 Ras Al-Ain Arab Al-

Javadiyah 

6 630 Al-

Malikiyah 
- 

Amuda 26 821 Qamishli Kurd Mabrouka 6 325 Ras Al-Ain Arab 
Al-

Malikiyah 

26 311 Al-

Malikiyah 
Kurd Al-

Yaarubiyah 
6 066 Al-

Malikiyah 
Arab 

Al-

Qahtaniyah 

16 946 Qamishli Kurd Tel Safuk 5 781 Hasakah Arab 

Al-

Shaddadah 

15 806 Hasakah Arab Tel Hamis 5 161 Qamishli Arab 

Al-

Muabbada 

15 759 Al-

Malikiyah 
Kurd Tiveyna 5 062 Hasakah Arab 

Al-Sabaa 

wa Arbain 

14 177 Hasakah Arab Fadgami 5 062 Hasakah Arab 

Al-Manajir 12 156 Ras Al-Ain Arab     

Table-1: The table shows the population of main districts in Hasakah (Bozbuğa, 2015) 

 

 



 

 

In a news report of a French newspaper “Le Parisien” published in October 2016, it 

was reported that the Arab villages in Hasakah and surroundings in the north-eastern parts 

of Syria where Arab population is dominant, were renamed in Kurdish (Les Kurdes de 

Syrie, 2016). 

 

Picture-2: The picture shows how the villages are renamed between Amuda and Qamishli 

in Syria (Les Kurdes de Syrie, 2016) 

  

 

 

 



 

 

 

Picture-3: The picture shows how the town sign of Kerbetili village, which is close to Al-

Darbasiyah, was altered on 16 November 2012 (Tejel, 2009/2015) 

 

 

 

 

 



 

 

In a news report published in news site, “Kurd Street News”, on October 2016, it 

was also mentioned that a lot of Arab regions in Hasakah and surroundings located in the 

northeast of Syria are renamed in Kurdish and this incident was also supported with photos 

 .(2016 ,األكرادّيستعيدون)

 

Picture-4: The picture shows how villages are renamed in the western parts of Hasakah. 

This village’s original name is “Al-Shajara/الشجرة”, which means “tree” in Arabic. 

However, the village was renamed as “Çoldara”, which means “woodland” in Kurdish 

 (2016 ,األكرادّيستعيدون)

 

 

  



 

 

 In the website of Al-Malikiyah Municipality of Hasakah in the northeast of Syria 

under the control of PYD/YPG, it is currently claimed that the Arabic names of places in 

the region were previously imposed by Syrian Regime as a result of its oppressive policies 

and the names of the places will be mentioned in three languages, including Kurdish and 

Arabic, in the future (2016 ,بلديةّديرك).  

However, Kurdish names are highlighted in the photos published on the website of 

the municipality and the same thing can be obviously seen on the town signs displaying the 

places. The municipality itself is also referred as “Derika” in Kurdish, not as “Al-

Malikiyah” in Arabic which is the original Arabic name of the region. 

 

Picture-5: The picture represents how Al-Malikiyah Municipality’s village names are 

shown. The Kurdish names are directly highlighted on the town sign as seen in the picture 

 (2016 ,بلديةّديرك)



 

 

 During the initial years of Syrian Civil War in October 2014, the news site “Al-

Mustaqbal” published a news report on the problematic issue between the Arabs, 

PYD/YPG and DAESH regarding the name of Ain Al-Arab region (2014 ,كوباين).  

Regarding the above-mentioned problem, PYD/YPG insisted on the usage of the 

Kurdish name “Kobane” for the region where the Arabs make up the majority. As it is 

known, PYD/YPG had taken Ain Al-Arab under control after the withdrawal of the Syrian 

Regime from that region in the second year of the civil war in 2012.  

The photos covered by the mentioned news show the reflections of this handover in 

the mentioned district on the Arabic language. 

 

Picture-6: The picture shows the original Arabic name of “Ain Al-Arab” (2014 ,كوباين)   

 

Picture-7: PYD/YPG insists on using the Kurdish name “Kobane” instead of “Ain Al-

Arab” as seen in the picture (2014 ,كوباين)   



 

 

The name of the district “Tel Abiad”, which is an Arab settlement of Raqqa 

province, means “White Hill” in Arabic. Arabs constitute the majority of Tel Abiad. 

However, after its control was taken over by PYD/YPG during the civil war, Tel Abiad 

was subjected to uncommon practices by the organization. 

As a matter of fact, PYD/YPG militants said to the Arabs in the region they seized 

“now these territories are ours, get out of here”, and applied ethnic cleansing against Arabs 

in certain villages (Bozbuğa, 2015). PYD/YPG is not contended with that and is also 

aiming to eliminate the cultural language background of the region. 

Within this framework, the settlement of Tel Abiad is now called by the Kurdish 

name “Girê Spî” by PYD/YPG elements. 

 

Picture-8: The picture shows the original Arabic name of Tel Abiad, “تلّأبيض”      

(Huang, 2015) 

 

 

 



 

 

It is known that the Arab, Kurdish, Chechen and the Christian populations are 

living together in the district of Ras Al-Ain of the Hasakah province (Bozbuğa, 2015). It is 

reported that the Arab population, in particular, constitutes the majority in the centre of Ras 

Al-Ain and this fact is also accepted by Kurdish nationalists (Bozbuğa, 2015). In fact, it is 

stated that 160 out of 271 villages of Ras Al-Ain are Arab villages (Bozbuğa, 2015). 

However, PYD/YPG insists on using the Kurdish name “Serê Kaniyê” for the Ras Al-Ain 

region. 

 

Picture-9: The picture shows the original Arabic name of Ras Al-Ain   

 (2011 ,عبودي and وردي) 

 

Picture-10: PYD/YPG insists on using the Kurdish name “Serê Kaniyê” instead of “Ras 

Al-Ain” as seen in the picture                                                                                                                      



 

 

In a report published in Arabic in May 2016 in the “Syria Direct” news portal 

operating in the Syria, it was expressed that PYD/YPG’s Afrin Canton had renamed the 

villages in Afrin (2016 ,ّإبراهيم). 

 

Picture-11: The picture shows how PYD/YPG’s Afrin Canton responsibles renamed 

village names in Afrin (2016 ,ّإبراهيم) 

As clearly seen in the mentioned examples, PYD/YPG which currently holds quite 

a large area in northern Syria has been renaming the settlements in Kurdish. This both 

wipes out the historical background of the region and prevents the transfer of the Arabic 

language and culture to new generations. Moreover, such efforts made by a terrorist 

organization by repeating the false methods and negative practices, which had previously 

been applied by the Syrian Regime throughout the region, in front of the eyes of the 

international community are  monitored by concern. 

 أثناء وضع االسماء الجديدة من قبل االدارة الذاتية



 

 

 

Map-9: The original Arabic names of the places in North Syria 

(Rojava in Kurdish and Arabic, 2016) 

 

Map-10: The Kurdish names used by PYD/YPG in North Syria                                  

(Rojava in Kurdish and Arabic, 2016) 

 

 

 

 

 



 

 

Name of Place Kurdish Name Original Arabic Name 

Afrin  Efrîn  ّعفرين 
Aleppo Heleb  ّحلب 
Al-Bab Bab  ّالباب 

Darbasiyah Dirbêsî  ّالدرباسية 
Hasakah Hesîçe  ّاحلسكة 

Al-Javadiyah Çilaxa  ّاجلوادية 
Al-Malikiyah Dêrika Hemko  ّاملالكية 
Al-Qahtaniyah Tirbespî  ّالقحطانية 

Qamishli Qamişlo  ّالقامشلي 
Raqqa Reqa  الرقة 
Amuda Amûdê  ّعامودا 

Ain Al-Arab Kobanî  ّعنيّالعرب 
Ain Issa Bozanê  ّناحيةّعنيّعيسى 

Azaz Ezaz  ّأعزاز 
Jebel Aleppo Çiyayê Kurmênc  ّجبلّحلب 

Manbij Menbîc  ّمنبج 
Jebel Abdel Aziz Çiyayê Kezwan  ّجبلّعبدالعزيز 

Ras Al-Ain Serê Kaniyê  ّرأسّالعني 
Tel Abiad Girê Spî  ّتلّأبيض 
Tel Tamer Girê Xurma  ّتلّمتر 

 

Table-2: The table shows the original Arabic names of the places and the Kurdish names 

used by PYD/YPG instead of the Arabic ones in North Syria                                          

(Rojava in Kurdish and Arabic, 2016) 



 

 

7.2. Basic Findings Pointing to the Change of Language of Education by 

PYD/YPG in North Syria 

 The official language of the Syrian Arab Republic is Arabic. In this respect, despite 

the ongoing civil war and lack of teachers, the regional people are reported to be receiving 

education in their native language, which is Arabic, in the regions controlled by the regime 

and the opposition where educational activities are sustained (Syria Education Sector, 

2016). 

 

Scheme-1: The scheme shows the percentage of surveyed schools offering subjects of the 

curriculum in the regime and opposition controlled areas. It is obvious that Arabic is still 

taught in the schools and it is among the first three lessons (Syria Education Sector, 2016) 

 However, PYD/YPG has changed the language of education from Arabic to 

Kurdish in the regions under its control, depriving the Arab population in the region of 

learning their native language, Arabic. 

In a news report published in the US-sponsored “Voice of America” news portal in 

August 2016, it was stated that Kurdish was declared the official language in the regions 

controlled by PYD/YPG (Kajjo, 2016).  Within this framework, it was expressed that the 

PYD/YPG leadership had prepared a new curriculum in Kurdish rather than teaching 



 

 

Kurdish only as a language course, and the books of the mentioned curriculum were 

completely different than the books distributed at regime schools (Kajjo, 2016). In 

addition, it was stated that as the limited number of schools giving education in Arabic 

were expensive, people had to send their children to public schools giving education in 

Kurdish (Kajjo, 2016).   

In a news report published by “Timeturk” in September 2017, it was stated that 

terrorist organization PYD/YPG had been continuing with changes in many aspects 

ranging from cultural activities to daily life in the regions under its occupation and 

accordingly, it had changed the language of education from Arabic to Kurdish in the region 

of Ain Al-Arab (Eğitim Dili, 2017).  

A report was published in a news portal called “The Rabbit Hole” in April 2017 

which stated that the curriculum of education in Arabic applied in the Syrian Arab 

Republic had been banned in the PYD/YPG controlled area of Hasakah by the 

organization’s leadership (Abed, 2017). 

In this respect, it is reported that PYD/YPG has changed the Arabic curriculum 

applied by the Syrian Regime with a Kurdish curriculum in 75 % of the schools in Hasakah 

(Abed, 2017). It is stated that the new Kurdish curriculum is not approved by any official 

authority and it contains information supporting the PYD/YPG ideology (Abed, 2017). 

 

Picture-12: The picture shows that PYD/YPG imposes Kurdish curriculum in Qamishli 

schools (Abed, 2017) 



 

 

 

 

Picture-13-14: The pictures show the Kurdish books that were distributed in Qamishli 

schools by PYD/YPG (Abed, 2017) 

 



 

 

According to the data of the Atlantic Council, since 2012 when the Syrian Regime 

had withdrawn from northern areas, the Kurdish language had been taught especially in the 

regions in north-eastern Syria (Drwish, 2017). Within this framework, in the beginning, 

this was reportedly applied via smaller schools inaugurated for teaching the Kurdish 

language, but in time, the Kurdish language was incorporated into the school programs 

throughout the region (Drwish, 2017). 

It is stated that PYD/YPG established an “educational authority” after declaring its 

cantons in 2014, which organized the training of 2.600 teachers in 2016 in order to provide 

a three-stage education to students by using the Kurdish language (Drwish, 2017). 

Reportedly, this authority published 40.000 books to meet the needs of schools and it also 

founded a special committee in 2014 to prepare the curriculum of the schools in Rumeylan, 

Hasakah province (Drwish, 2017). 

 

Picture-15: The picture shows Kurdish teaching materials that are distributed by 

PYD/YPG in the schools in North Syria (2015 , النبهان) 

It is argued that the Kurdish curriculum applied in the PYD/YPG area also 

contradicts with the education policy of the Syrian Regime and creates problems between 

the regime and PYD/YPG regions, leading to the closure of hundreds of schools of the 

regime (Drwish, 2017). In addition, the new schools opened in PYD/YPG controlled 

regions are considered as lacking of quality, and the teachers in these schools are said to be 

insufficient in professional terms as unqualified individuals who are close to the PYD/YPG 

ideology are appointed as teaching cadres (Drwish, 2017). 



 

 

Several sources suggest that PYD/YPG has included the subjects of “Kurdish 

History” and “Zoroastrianism” in the curriculum within the scope of the Kurdish education 

model it applied in regions under its control (PYD'den Milli Eğitim Modeli, 2017). In this 

respect, it is argued that PYD/YPG aims at alienating the people of the region, mostly 

inhabited by Arabs, from the religion of Islam as well as from their native language Arabic 

(PYD'den Milli Eğitim Modeli, 2017). 

It is reported that the regional people held protests in Qamishli, Amuda, Hasakah 

and Guveyran in response to the curriculum applied by PYD/YPG, and during these 

protests, a curriculum complying with the regional structure and people was demanded 

(PYD'den Milli Eğitim Modeli, 2017). However, despite all these, PYD/YPG militants 

opened fire at the demonstrators, and what is more, the organization arrested the school 

headmasters who participated in the demonstrations (PYD'den Milli Eğitim Modeli, 2017). 

On the other hand, the Kurdish curriculum applied by PYD/YPG in areas under its 

control is not limited to the subjects of the “Kurdish language”, “Kurdish History”, and 

“Zoroastrianism” and is also supported by the elements feeding the ideology of the 

organization against Turkey. Within this framework, certain parts of the mentioned 

Kurdish books which are shared especially on the social media are unfortunately observed 

to be directly targeting the Republic of Turkey. 



 

 

 

 Picture-16: A Twitter sharing in the social media ( حقطان  , 2018) 

An Arabic text shared on Twitter is as follows: “They would ask what Turkey is 

doing in Northern Syria. Here is the reason: This is a page from a primary school textbook 

which is published with US financial support and taught in Afrin, Syria. A map on which 

the territories in southern and eastern Turkey are shown within the borders of the state 

which they want to reside in.”. This outlines what a rightful attempt of Turkey it was to 

neutralize, through the Operation Olive Branch, the Afrin Canton which PYD/YPG had 

established in Afrin. 

 



 

 

As a matter of fact, a report of the National Coalition of Syrian Opposition and 

Revolutionary Forces, entitled “Permissible Violations”, clearly reveals the fact that the 

abuses of rights by the terrorist organization PYD/YPG are not limited with language. 

 

Scheme-2: The scheme shows the abuses of rights performed by PYD/YPG in Syria       

(Öz Gözellik, 2018) 

 

TERRORIST ORGANIZATION PYD/PKK CONTINUES  
ABUSES OF RIGHTS IN SYRIA 

 
The National Coalition of Syrian Opposition 

and Revolutionary Forces published a report 

on the human rights abuses of PYD/PKK in 

regions under its control. 

 

Terrorist 

organization 

PYD/PKK does not 

represent the 

Kurds in Syria. 

Kurds, too, are 

suffering from the 

organization’s 

oppression and 

pressure. 

Numerous 

Kurdish activists 

and politicians 

have been 

assassinated. 

-PYD/PKK is conducting numerous 

human rights abuses such as 

extrajudicial killings, disappearance, 

murders, discretionary arrests, 

forced displacement of residents, 

forcibly putting children under arms, 

and maltreatment of detainees.                        

-Hundreds of civilians including 

women and children were killed by 

PYD/PKK.                                                 

-Numerous people who were 

members of the parties opposing 

the organization disappeared or 

were killed since 2012 when 

PYD/PKK occupied the regions of Ain 

Al-Arab and Al-Jazira.        

-The so-called police agency “Public 

Security”, established by the 

organization, killed people under torture 

whom it had detained forcibly.                                               

-PYD/PKK caused heavy destructions in 

regions inhabited by Arab and Turkmen 

civilians in the north of the country, and 

the people there had to leave their 

places of residence.                                                      

-There are many children recruited by 

the organization. PYD/PKK is putting 

children, below the age of 18, under 

arms.                                                                 

-PYD/PKK forced over 2 million Arabs, 

Turkmen and Kurds in different areas in 

northern Syria to migrate as of 2012.  



 

 

8. Suggestions in View of the Reflections of the Arab Spring on the Arabic 

Language in Syria 

 Although it has been almost seven years since the Syrian Civil War broke out, this 

war is still continuing throughout the country in an intensifying manner. It is an 

indisputable fact that, besides the regional and global powers, terrorist organizations have 

unfortunately been among the actors who benefited most from the civil war. As a country 

sharing a border of 911 km with Syria, Turkey is in a position to be affected directly by the 

regional developments. . In fact, the number of Syrian refugees living in our country is 

known to be as high as impossible to underestimate. 

 

Scheme-3: The scheme shows the distribution of Syrian refugee numbers in Turkey by 

years (Geçici Koruma, 2018) 

 



 

 

 Furthermore, the data of the United Nations Development Program and the 

Economy Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) indicate that the Arabic 

language will be spoken more widely in Turkey in the years ahead (Koru ve Kadkoy, 

2017). 

 
Scheme-4: The scheme shows the estimations of Turkey’s Arabic speaking population as a 

percentage of total population by years (Koru ve Kadkoy, 2017) 

 Therefore, it is believed that it is important not to be a mere spectator, in the next 

period, in the face of the ongoing cultural destruction of the Arabic language by PYD/YPG 

especially in northern regions of Syria. It would be beneficial for our country to raise the 

mentioned issue at the Presidential level and at international level and to emphasize, almost 

at each and every platform, the thesis that the regional people are deprived of using their 

native language.  

It is an unacceptable social destruction for the regional people, who have already 

been worn out due to the civil war, to be subjected to a cultural shock and be forced to use 

the Kurdish language instead of their native language, Arabic, in their homelands. In 

addition, many Syrian refugees are expected to return their countries after the civil war, 

though most of them will remain in our country. New ethnic problems will emerge in the 

region in the case these people move to regions which have been culturally eroded by 

PYD/YPG 

Within this framework, it would be beneficial to emphasize the cultural destruction 

of the Arabic language in the region as well as the ethnic cleansing currently applied by 

PYD/YPG, during the Astana, Sochi and Geneva Talks for the solution of the Syrian crisis 

in which our country plays a crucial role as a regional power. 
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