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Suriye’deki Olaylarda Irak-Suriye Aşiret 
İlişkilerin Rolü 

The Role of Relations Between Iraqi-Syrian Tribes in Syrian Events 

Serhat ERKMEN

Abstract
There is no doubt that one of the most interesting actors of the events taking place in Syria for a year now is 
the tribes. Tribes, which are the inseparable part of the social structure of the Middle East, play an impor-
tant role in political developments from time to time. In the recent period, the role that tribes have played 
in the events taking place in Syria and especially in anti-regime armed struggles can set an example to this. 
However, the fact that the tribes have a transboundary structure in the Middle East has led to spread of the 
same tribe to different countries. Within this framework, inter-tribal relations in Iraq and Syria can play an 
extremely original role both for the Syrian opposition to get armed and for the support for regime.

Aşiret kimlikleri ancak devletler siyasi krizlere girdiği durumlarda ön plana çıkarılmaya başlanmıştır.
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Aşiret kimliklerini etkileyen önemli faktör Arap milliyetçiliği olmuştur. 
Arap milliyetçileri bir ulus altı kimliğin parçası olmaktansa eğitimli ve 
entelektüel elitin bir parçası olmayı teşvik etmişlerdir.

Giriş

Suriye’deki protesto gösterilerinin Esad 
Yönetimi’ni devirmeye dönük silahlı muhalefet 
halini almasından sonra ülkedeki olayların ge-
leceğini etkileyen pek çok faktör masaya yatı-
rılmıştır. Bu faktörler arasında bugüne kadar en 
az incelenenlerden birisi Suriye’deki aşiretlerin 
tutumu ve bu aşiretlerin bölgedeki diğer aşiret-
lerle olan ilişkisinin olaylar üzerindeki etkisidir. 
Oysa aşiretlerin Suriye’de olayların ilk başladığı 
andan itibaren en önemli itici güçlerden birisi 
olduğu söylenebilir. Nitekim Suriye’de bugünü 
gelişmelerin ilk fitilini ateşleyen Deraa’da aşiret-
lere bağlı gençlere yapılan kötü muameledir. Bu 
nedenle Şubat 2011’den itibaren bazı aşiretlerin 
protestoların ön saflarında yer aldığı görülmüş-
tür. Muhalifler arasında dağınık bir biçimde yer 
alan aşiretlerin son dönemde bir araya gelme ça-
bası içinde olduğu da gözlemlenmektedir. Nisan 
2012’de İstanbul’da kurulan Suriye Arap Aşiret-
leri Konseyi’nin1 de gösterdiği gibi aşiretler her 
geçen gün Suriye’de olayların gidişatında daha 
önemli hale gelmektedir. Dahası, aşiretlerin rolü-
nün sadece Suriye ile sınırlı olmadığı Suriye’deki 
olayların bölgenin diğer ülkelerine sıçramasında 
ya da bölge ülkelerinde Suriye’deki gelişmelere 
müdahalede bir etken olarak ortaya çıktığının 
altı çizilmelidir. Bu nedenle bu kısa çalışmada 
özetle Suriye’deki aşiretlerin ve aşiretçiliğin ülke-
deki gelişmeler karşısındaki tutumu ve özellikle 
Irak ve Suriye’de ortak olan aşiretler arasındaki 
ilişki ele alınacaktır. 

Suriye’de Aşiretlerin Rolü ve Son Olaylar 
Karşısındaki Tutumu

Arap aşiretlerinin mevcut bulundukları devlet 
yapıları ile aralarındaki ilişkiler geçen yüzyıldan 

bu yana bazı faktörler tarafından belirlenmekte-
dir. Bu faktörlerin en önemlisi yeni devletlerin 
kurulmasıdır. Bedevi aşiretleri genellikle ulusal 
sınırları yok sayarak geleneksel alışkanlıkları de-
vam ettirme eğiliminde olmasına rağmen yeni 
kurulan devletlerdeki elitler aşiretleri yeni top-
lumsal ve siyasal sisteme entegre edebilmek için 
uğraş vermişlerdir. Ortadoğu’da şehirleşmenin 
artması eski aşiret ilişkilerini olumsuz etkile-
miştir. Bazı kişi ya da gruplar aşiret geleneklerini 
ya da aşiretlerin özgünlüğünü devam ettirmeye 
çalışmışsa da aşiret liderleri eski konumlarını ve 
güçlerini kaybettiğinden gençler üzerindeki etki-
lerini yitirmeye başlamışlardır. Aşiret kimlikleri-
ni etkileyen bir diğer faktör de Arap milliyetçiliği 
olmuştur. Arap milliyetçileri bir ulus altı kimli-
ğin parçası olmaktansa eğitimli ve entelektüel 
elitin bir parçası olmayı teşvik etmişlerdir. Aşi-
ret kimlikleri ancak bu devletlerin siyasi krizlere 
girdiği durumlarda ön plana çıkarılmaya başlan-
mıştır.2 Arap devletlerinde ülkenin yönetici elit-
leri toplumu devletin doğrudan kontrolü dışında 
harekete geçirmek istediği durumlarda aşiretle-
rin rolünü yüceltmiş ve kendi lehine bir araç ha-
line getirmeye çalışmışlardır. Bu durum zaman 
zaman aşiretlerin siyasi anlam kazanan aktörler 
haline gelmesini sağlarken temelde aşiret ör-
gütlenmeleri liderlinin karizmasına bağlı olarak 
kültürel birimlere dönüşmeye başlamışlardır. 
Bu durum aşiretlerin içinde farklı liderliklerin 
de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Halen ta-
rihsel olarak bazı büyük aşiretlerin Ortadoğu’da 
pekçok ülkenin sınırları içinde yaşayan üyeleri 
bulunmasına rağmen aşiretlerin kolları çoğun-
lukla yerel çıkarlarına göre hareket etmektedir. 
Yine de büyük bir toplumsal ilişkiler ağının bir 
parçası olarak aşiret önde gelenleri ya da birey-
leri bağlı bulundukları toplumsal kültürün bazı 
kodlarından vazgeçememektedirler. Örneğin, 
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akrabası olduğu varsayılan kişilerin hayati teh-
like altında olması ya da sosyal alanda sıkıntı 
çekmesi halinde yardım etmeleri yazılı olmayan 
ama kaçınılmaz bir toplumsal kural gibidir. Ya-
ni, bir aşiretin önde geleni, kendi aşiretinin bir 
başka ülkede yaşayan mensubu her ne nedenle 
olursa olsun onun diğer ülkeye gitmek zorunda 
kalırsa onu misafir etmekle yükümlüdür. Yoksa 
toplumsal statüsünü kaybedebilir. Daha somut 
bir örnekle, Suriye’de yaşayan bir aşiretin men-
subu çatışmalar nedeniyle Irak’a kaçtıysa, kaçan 
kişinin aşireti zor durumda olan akrabasına her 
türlü yardımı yapmalıdır. 

Bugün, aşiretler, Suriye ve Irak’ın toplumsal ya-
pısının ayrılmaz parçalarından birisidir. Her ne 
kadar Suriye’de aşiretlerin toplumsal ve siyasal 
etkileri Irak ile karşılaştırılamayacak kadar zayıf 

olsa da son 1 yıldır bu ülkede yaşanan istikrar-
sızlık aşiretlere önem kazandırmıştır. Nitekim 
2012 yılında Suriye Arap Aşiretleri Konseyi’nin 
kurulmasıyla birlikte aşiretlerin rolü daha da tar-
tışılır hale gelmiştir. Bilindiği kadarıyla Suriye’de 
aşiretlerin uzantılarına ülkenin değişik bölge-
lerinde rastlanabilmesine rağmen aşiret ilişki-
lerinin daha güçlü ve yaygın olduğu en önemli 
şehirler, Dayr Ez Zor, Hama, Humus, Halep and 
Rakka’dır. Bunlar arasında Irak ile daha yakın 
akrabalık ilişkileri bulunan aşiretler arasında en 
önemlileri olarak Duleym, Ekaydat, Şammar, Ba-
kara, El Nuaim, El Eniza, El Zafir, ve Cubbur’lar 
sayılabilir. Bu aşiretlerin tamamının hem Irak 
hem de Suriye’de büyük kolları bulunmasına ek 
olarak bazılarının Suudi Arabistan, Ürdün ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) kadar uzandı-
ğı bilinmektedir.

Son dönem elde edilen izlenimler Irak’tan Suriye’ye geçişlerin sadece toplumsal değil, 
büyük ölçüde siyasi ilişkilere bağlı olduğunu da göstermektedir. 
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Bu aşiretlerden Ekaydat Suriye’de Cezire denilen 
bölgede bulunan aynı zamanda Suudi Arabistan, 
Kuveyt ve Irak’ta da kolları bulunan bir aşiret-
tir. Deraa’nın önde gelen aşiretlerinden olan El 
Nuaim’in de Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak ve 
BAE’de kolları bulunmaktadır. Yaklaşık 2 milyon 
üyesi olduğu ileri sürülen El Nuaim aşiretinin bir 
kısmı Esad Yönetimi ile iyi ilişkiler için olması-
na rağmen bazıları da Şam Yönetimi’ne karşı-
dır.  El Eniza Aşireti’nin Haseke, Humus, Hama 
ve Halep’te kolları bulunmaktadır. Bu aşiretin 
Irak’ın Anbar Vilayetinde bulunan akrabaları ise 
Uyanış Konseyi’nin önemli parçalarından birisi-
dir. Şammarların ise yaklaşık 1 milyon üyesi ile 
Suriye’nin önde gelen aşiretlerin birisi olduğu 
bilinmektedir. Suudi Arabistan ve Irak’ta da son 
derece etkin kolları bulunan Şammar aşiretinin 
Suriye’de Dayr Ez Zor ve Haseke vilayetlerinde 
Irak’ta ise çoğunlukla Musul’da (Anbar ve diğer 
bazı vilayetlerde de bazı kolları bulunmaktadır) 
yaşadığı söylenebilir. Suriye’de Halep’ten Dayr Ez 
Zor’a kadar uzanan bir alanda bulunan Bakara 
aşireti ise Irak’ta Felluce, Musul ve Selahattin’de 
yer almaktadır. 

Bugüne kadar ortaya çıkan gelişmeler aşiretlerin 
tamamının Esad Yönetimi’ne karşı olduğu gös-
termemektedir. Aynı aşiretin içindeki farklı kol-
ların bir kısmı Esad Yönetimi’ni desteklerken bir 
kısmı muhaliflerin safında olabilmektedir. Örne-
ğin, Irak sınırındaki El Bu Kemal Bölgesi’ndeki 
Ekaydat aşiretinin bir kısmı Esad ile birlikte ha-
reket ederken diğer bir kısmı onunla çatışmıştır. 
Bir başka örnek ise El Eniza’an verilebilir, bu aşi-
retin Heseke Bölgesi’ndeki bir kolu Kürtlerle olan 
sorunları nedeniyle rejimi desteklerken bir kısmı 

ise silahlı muhalefetin yanında yer almaktadır. A-
şiretlerin şu ana kadar üç davranış biçimi göster-
diği söylenebilir: Aşiretlerin bir kısmı kendi aşi-
retlerinin zor duruma düşmesinde sorumluluğu 
üstlenmemek için gösterilerin bir parçası olma-
maktadır. İkinci bir grup protesto gösterilerine 
katılsa da silahlı muhalefetten uzak durmaktadır. 
Üçüncü grup ise silahlı mücadelenin önemli bir 
figürü haline gelmiştir. Fakat Ortadoğu’nun geri 
kalanında olduğu gibi aşiretlerin genellikle tüm 
yumurtalarını aynı sepette topladığı söylenemez. 
Aynı aşiretin bir kanadının hükümetle diğer ka-
nadının muhalefetle olması her uzun vadede her 
halükarda bu aşiretleri kazançlı hale getirmekte-
dir.

Suriye ve Irak Aşiretlerinin İlişkileri ve 
Suriye’deki Gelişmeler Üzerindeki Etkileri 

Irak ve Suriye uzun (yaklaşık 600 km.) ve kontro-
lü güç bir sınır hattına sahiptir. Sınırın bazı böl-
gelerinde Irak ordusunun kontrolü bulunmasına 
rağmen bazı bölgelerde eskiden beri kaçakçılık 
için kullanılan geniş ve kontrolsüz alanlar bu-
lunmaktadır. Sınırın Irak tarafında kalan Musul 
ve Anbar Vilayetleri’nde nüfusun çoğunu Sün-
ni Araplar oluşturmaktadır. Bu nüfus ile sınırın 
Suriye tarafında kalan Araplar arasında tarihsel 
olarak akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. Bu-
gün Irak’ın anılan şehirleri başta olmak üzere 
özellikle batı bölgelerindeki aşiretlerin büyük bir 
kısmının Suriye’deki Sünni Arap aşiretleri ile ak-
rabalık ilişkileri vardır. Bu kabilelerin kolları ara-
sındaki ilişkiler siyasi sınırlar onları ayırmasına 
rağmen hala devam etmektedir. Bu durum akla 
hemen her iki ülkede bulunan kabileler arasın-

Bugüne kadar ortaya çıkan gelişmeler aşiretlerin tamamının Esad 
Yönetimi’ne karşı olduğu göstermemektedir. Aynı aşiretin içindeki 
farklı kolların bir kısmı Esad Yönetimi’ni desteklerken bir kısmı muha-
liflerin safında olabilmektedir.
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daki ilişkilerin silahlı muhaliflere giden destek 
içinde önemli bir rolü olduğunu getirmektedir. 
Bu düşünce büyük ölçüde doğru olsa da tama-
men doğru değildir. Irak’ta son dönemde yapılan 
çalışmalar sırasında elde edilen izlenim Irak’tan 
Suriye’ye geçişlerin sadece toplumsal olmadığını, 
büyük ölçüde siyasi ilişkilere bağlı olduğunu da 
göstermektedir.3

Öncelikle belirtilmelidir ki; Irak’tan Suriye’deki 
çatışmalara katılım ya da doğrudan-dolaylı mü-
dahale iki yönlüdür. Bu müdahalenin daha kü-
çük çaplı olanı Irak’taki bazı Şii parti ya da milis 
örgütlerine bağlı olan kişilerin Suriye’de rejimin 
yanında muhaliflere karşı çatışmalara katılması-
dır. Nitekim az sayıda da olsa bazı Iraklı Şiilerin 
Suriye’deki olaylarda öldükten sonra ülkelerine 
cenazelerinin geri getirildiği kısa bir süre önce 

Irak’ta yürüttüğümüz saha çalışması sırasında 
öğrenilmiştir. Ayrıca Muktada Sadr’ın yaptığı a-
çıklamalarla Şam Yönetimi’ne destek verdiği gö-
rülmüştür.4 Hatta, internette bir video paylaşım 
sitesinde 7 Nisan 2012 tarihinde Özgür Suriye 
Ordusu yakaladığı bir Sadr militanının videosu-
nu yayınlamıştır.5 Sünniler tarafından da azımsa-
namayacak sayıda Iraklı örgütün Suriye’deki ge-
lişmelere dahil olmaya başladığı görülmektedir. 
Şiilerin olduğu gibi Sünniler de kendilerine bazı 
gruplar kurup Suriye’ye yardım etmektedirler. 
Bunlar arasında en bilinenleri Şeyh Ebu Zuhara 
El Zubeydi’nin liderliğindeki Ensar El Mücahi-
din, 2004’ten beri Irak’ta faaliyet gösteren ünlü 
Selahattin Eyyubi Tugayları’nı da barındıran Irak 
İslami Direniş Cephesi Şura Konseyi ve 2011 
yılında kurulan Adalet ve Cihat Örgütü ve son 
dönemde kurulan Milliyetçi Güçler Cephesi’dir. 

Irak ile Suriye arasında silah, malzeme, para ve insan geçişlerine sahne olan bölgelerde 
Irak’tan Suriye’deki akrabalarına yardım gittiği bilinmektedir .
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Bununla birlikte, sürecin ikinci ama daha çetre-
fil olan yönü muhaliflerin yanında yer alanların 
durumudur. Irak’ta ülkenin batısında yer alan 
Sünni Araplar, aşiret/aile ilişkileri, Baas dayanış-
ması/mücadelesi ve İslamcı hareketlerin etkinlik 
mücadeleleri çerçevesinde Suriye’deki muhalif 
hareketlerle ilişki kurmaktadırlar. Bu ilişkinin 
kurulduğu iki temel hat olduğu görülmektedir. 
Bu hatlardan birincisi Musul merkezlidir. 

Irak’ın kuzeybatısında yer alan ve ülkenin 
Bağdat’tan sonra ikinci büyük şehri olan Mu-
sul Suriye sınırında yer almaktadır. Musul 
Vilayeti’nin Suriye’ye sınır olan iki ilçesi bulun-
maktadır: Sincar ve Telafer. Sincar, nüfusunun 
büyük çoğunluğunu Yezidilerin ve/veya Kürtle-
rin oluşturduğu, bazı köy ve kasabalarda ise az 
sayıda Arapların ve Türkmenlerin yaşadığı bir 
ilçedir. Sincar’ın Suriye tarafında ise Sünni Arap-
lar yaşamaktadır. Bu nedenle, ilk etapta Sünni 
Arapların 2003’ten sonra siyasi bir varlık göste-
remediği ve IKBY’ye yakın grupların büyük bir 
etkinliği olduğu bu ilçeden sınırın öte tarafında-
ki Arap aşiretlere büyük bir yardım olduğu ileri 
sürülemez. Bu düşünce büyük ölçüde doğrudur. 
Fakat Sincar’da Irak ordusunun bulunmaması, 
sınırları kontrolsüz hale getirmekte ve sınır ge-
çirgenliğini üst düzeye çıkarmaktadır. Bu durum, 
küçük çaplı ve çıkar amaçlı silah geçişine olanak 
tanımaktadır. Dahası, Sincar’daki peşmerge güç-
leri sınırı kontrol edebilecek güce sahip olsa bile 
Suriye ve IKBY arasındaki ilişki en iyi ihtimalle 
silah geçişine göz yumulabileceği şeklindedir. Fa-
kat sınırın öte tarafıyla akrabalık/siyasi ortaklık 
bağı olmaması bu geçişin ancak küçük çaplı ola-
bilmesini mümkün kılmaktadır.

Musul vilayetinde sınırın kuzey tarafı ise da-
ha farklı bir görüntü arzetmektedir. Irak Suriye 
sınırının kuzeybatı ucu, Musul’un Telafer ilçe-
si oluşturmaktadır. Telafer, ilçe merkezinin ta-
mamının Türkmenlerden oluştuğu, ancak bağlı 
nahiyelerden ikisinde Araplar ve Kürtlerin de 
yaşadığı büyük bir ilçedir. Telafer’in özellikle 
Rabia Nahiyesi, Irak ile Suriye sınırının kuzey-
batısındaki temel ticaret ve kaçakçılık merkezi 
olagelmiştir. Nüfusunun büyük bir çoğunluğunu 
Sünni Arapların (en kalabalığı Şammar aşireti 

olmak üzere Cubbur, Ekaydat vd.) oluşturduğu 
Rabia ve çevresindeki aşiretlerin büyük bir kıs-
mının sınırın öte tarafında çok sayıda akraba 
aşiret, klan ve aileleri bulunmaktadır. Araların-
da bazen güçlü bazen zayıf aşiret ve aile bağları 
sürdüren bu grupların çatışmalardan etkilenerek 
birbirine yardım etmek istemesi kaçınılmazdır. 
Fakat siyasi şartlar bu yardımı zorlaştırmaktadır. 
Musul’daki Arap aşiretlerinin oluşturduğu siyasi 
koalisyonların parçalanması ve bu aşiretlerden 
bir kısmının Maliki’yle yakın ilişkiler kurması bu 
bölgeden Suriye’deki muhaliflere silah gitmesini 
etkilemektedir. Örneğin, Rabia’nın en etkin aşi-
reti olan ayrıca Musul’un en güçlü siyasi aktörle-
rinden bazılarını bünyesinde barındıran Şammar 
Aşireti’nin Yaver kolu Hadba içindeki anlaşmaz-
lıklar nedeniyle merkezi hükümetle yakınlaşmış-
tır. Bu yakınlaşma sonucunda (İran-Maliki-Esad 
Üçgeni dikkate alındığında gayet normal görü-
nen) bu grubun kontrol ettiği Rabia hattının mu-
haliflere büyük çaplı ve kitlesel bir silah akışını 
engellediği görülmektedir. Ayrıca, Musul ve ci-
varında yapılan görüşmelerden ve bazı faktörler-
den anlaşılabileceği gibi silah ticareti dar ve ki-
şisel boyutta kalmaktadır. Örneğin, herhangi bir 
yerden kitlesel ve büyük çaplı bir destek olmadığı 
görülmektedir. Tersine, durumdan yararlanmak 
isteyen küçük çaplı tüccarların Musul halkı için-
de evlerinde silah bulunduran kişilerden 1-2 yıl 
öncesine göre 2 katı fiyat vererek (650-800.000 
Irak Dinarı) silah toplayabildiği, bu silahları zor 
koşullar altında sınırın diğer tarafına geçirdikleri 
karşılığında ise Suriye’den canlı hayvan ve para 
aldıkları söylenmektedir. Bu durum desteğin, 
ideolojik, stratejik ya da aile bağları gibi faktör-
lerden ziyade Musul’daki ekonomik sorunlar ve 
siyasi denklemler nedeniyle küçük çaplı olarak 
gerçekleştirildiğini düşündürmektedir.

Irak ile Suriye arasındaki aşiret ilişkilerinde daha 
önemli rol oynayan bölge ise Anbar Vilayeti’dir. 
Anbar Vilayeti’ndeki Duleym Konfederasyonu 
ve kolları, El Eniza, Zoba ve Şammar Jarba aşi-
retleri siyasi ve ekonomik olarak etkili aşiretler-
dir. El Eniza aşiretinin reisinin Suudi Arabistan 
Kraliyet ailesi ve Kuveyt’teki hanedanlıkla da ak-
rabalıkları bulunmaktadır. Anbar’daki aşiretlerin 
büyüklüğü ilişkinin derinliği için bir gösterge 
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değildir. Örneğin Duleym aşiretinin El Bu Mahal 
kolu El Kaim sınır kasabasının en etkili gücüdür. 
Bu kolun geçmişten bu yana Suriye ile yürütülen 
kaçakçılık işlerinde önemli bir rolü bulunduğu 
ileri sürülmektedir. Yıllardan beri Irak ile Suriye 
arasında silah, malzeme, para ve insan geçişleri-
ne sahne olan bu bölgede Irak’tan Suriye’deki ak-
rabalarına yardım gittiği bilinmektedir. Nitekim, 
El Bu Kemal’in önde gelen liderlerinin sınırın öte 
tarafındaki akrabalarına yiyecek ve diğer ihtiyaç 
malzemelerin gönderdiği görülmektedir. Ancak 
desteğin sadece bu düzeyde kalmadığı gösteren 
diğer işaretler de vardır. Bunların en önemli-
lerinden birisi Mart 2012’de Suriye’deki Özgür 
Suriye Ordusu’ndan esinlenilerek El Kaim’de 
Özgür Irak Ordusu’nun kurulmasıdır. Bu açıdan 
El Kaim’deki diğer bir önemli grup ise Kerbuli 
aşiretinin kollarıdır. Bu kollardan birisinin lide-
ri halihazırda Humus, Dayr Ez Zor ve Şam’daki 
akrabalarına yardım ettiklerini ve savaşçılar gön-
derdiklerini açıklamışladır. Benzer bir durum 
Duleym Aşireti için de geçerlidir. Duleym’leri 
Suriye’deki akrabalarına destek vermeye iten 
en önemli nedenlerden 2004’te ABD’nin Felu-
ce kentine gerçekleştirdiği operasyon sırasında 
kendilerine yardıma gelen akrabalarına bugün 
destek olmayı bir borç bilen aşiret mensupları-
nın ve önde gelenlerinin bulunmasıdır. Nitekim 
Irak’ta direnişçilerin geliştirdiği tecrübelerin so-
nuçları Suriye’de de görülmektedir. Son dönem-

de Suriye ordusuna yönelik bombalı saldırıların 
ve intihar eylemlerinin Irak’takilerle benzerlikle-
ri ortadadır. 

Sonuç

Görüldüğü gibi Irak ve Suriye arasındaki ilişki-
lerde ve Suriye’de aşiretlerin rolüne ilişkin bir 
belirsizlik sözkonusudur. Bu belirsizliğin en te-
mel nedeni her iki ülkenin de istikrarsız yapıları 
nedeniyle yeterince çalışma yapılamayışı ve aşi-
retler konusunda soru sormanın bile zorluğudur. 
Ancak, Suriye’deki olaylar her geçen gün daha da 
karmaşıklaştıkça aşiretlerin önemi ve yeri daha 
fazla tartışılmaya başlayacaktır. Özellikle son dö-
nemde Suriye’de muhaliflerin nasıl silahlandığı 
ve mevcut mücadelelerini nasıl yürütülebilece-
ğine ilişkin çeşitli senaryoların çeşitlenmesiy-
le birlikte aşiretlerin rolü ve konumu gündeme 
gelebilecektir. Suriyeli muhaliflerin ülke içinden 
temin ettikleri silahların miktarı azaldıkça bu 
faktör daha da önem kazanabilir. Nitekim bu 
durum sadece Suriye içinden değil, muhaliflere 
dışarıdan destek veren bazı ülkeler tarafından 
da dile getirilmektedir. Bu nedenle bir süredir 
Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere Su-
riyeli muhalif hareketlere destek veren ülkelerin 
aşiretleri kullanma arayışları Ortadoğu’da yeni 
sorunlar yaratmaya gebedir.
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