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TEŞEKKÜR

Bu kitap, Ortadoğu’da bir halkın uzun süren mücadele pra-
tiğini, kısmen de olsa, yansıtmaya çalışan küçük bir çalışma-
dır ve Cezîre Kantonu özelinde hazırlanmıştır. Şüphesiz Ro-
java’daki özerklik deneyimi, çok daha geniş, uzun soluklu 
ve detaylı bir araştırmayı hak etmektedir ve umarım bu ça-
lışma yeni ve daha kapsamlı çalışmaların yapılmasına öna-
yak olabilir. “Bir Savaşın Ortasında Barış ve Çatışma Çözü-
mü: Rojava Demokratik Özerk Yönetiminde Olanaklar ve 
Zorluklar” başlıklı yüksek lisans tezimin sonucu olarak or-
taya çıkan bu çalışmaya araştırma öncesi, süreci ve sonrasın-
da titizlikle danışmanlık yapan ve çatışma analizi ve çözü-
mü alanındaki deneyimleriyle katkıda bulunan değerli ho-
cam Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik’e çok teşekkür ederim. Cezî-
re Kantonu’nda deneyimlerini ve düşüncelerini açık yürek-
lilikle paylaşan bütün görüşmecilere, alan araştırması yaptı-
ğım süre zarfında beni ağırlayan ve görüşmecilerle buluşma-
ma yardımcı olan RONAHÎ TV ve Hawar Haber Ajansı çalı-
şanlarına ve Mezopotamya Sosyal Bilimler Akademisi öğre-
tim görevlilerine ve öğrencilerine minnettarım. Tezimi oku-



10

yan ve Rojava’daki deneyimleriyle katkı sunan gazeteci ar-
kadaşım Evangelos Areteos’a, Türkçe baskısının hazırlan-
dığı sırada kitabın taslağını okuyup önerileriyle son hali-
nin verilmesine katkı sunan sevgili arkadaşlarım Davut Ak, 
Sevgi Işık, Laşer Rodî ve Bahar Şimşek’e ve İletişim Yayınla-
rı’ndan sevgili Tanıl Bora ve Ahmet İnsel’e çok teşekkür ede-
rim. Son iki yıldır Rojava’ya dair deneyim ve düşüncelerimi 
sabırla dinleyen ve benimle tartışan bütün dostlarıma da yü-
rekten teşekkür ediyorum. Bu katkılar olmasaydı, şüphesiz 
bu çalışmayı hazırlamak imkânsız olacaktı.

YASİN DUMAN

Ocak 2016
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SUNUŞ

Rojava, güneş veya gün anlamına gelen roj kelimesi ile ku-
rulmak anlamına gelen ava bûn fiilinin birleşmesinden mey-
dana gelen Kürtçe bir kelimedir; fakat ava bûn fiili roj ile bir-
leştiğinde güneşin battığı yer yani batı yönünü ifade eder. Bu 
çalışmaya da adını veren Rojava kelimesi, Kürdistan’da gü-
neşin battığı yeri yani Batı Kürdistan’ı ifade ediyor. Kürdis-
tan coğrafyası düşünüldüğünde, bugün Rojava denilen ye-
rin aslında tam olarak batıda olmadığı, daha çok güneybatı-
ya düştüğü görülecektir. Bu nedenle, bazı kaynaklarda Roja-
va, Güneybatı Kürdistan olarak da geçer. Fakat, daha yaygın 
kullanıldığı için bu çalışmada Rojava tercih edildi. Siyasi ne-
denlerle Rojava kelimesini kullanmak istemeyen devletler, 
partiler veya örgütlerinbunun yerine daha sıklıkla Suriye’nin 
Kuzeyi ifadesini kullanması, Rojava halkının siyasi statü ta-
leplerini ve iradesini tanımadıklarını ve bu bölgeyi salt coğ-
rafi bir isimlendirmeyle sınırlandırdıklarını göstermektedir. 
Benzer bir yaklaşım, Irak’ın kuzeyindeki Federal Kürdistan 
hükümeti için de sergilenmekte ve çoğu zaman Federal Kür-
distan hükümeti yerine Kuzey Irak Bölgesel [Kürt] Yönetimi 
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ifadesi tercih edilmektedir. Fakat Rojava halkı ve yönetimi, 
kendisini idari olarak Suriye’nin; coğrafi olarak Kürdistan’ın 
bir parçası olarak görüyor. Bu çalışma, Rojava halkının ve 
yönetiminin bakış açısını temel alarak, Suriye sınırları içe-
risinde yer alan bu bölgeyi Rojava olarak tanımlamaktadır.

Bu çalışmanın yapılmasına dair düşüncem, 2012 yılında, 
Belçika’da Erasmus programı için bulunduğum sırada, gö-
nüllü olarak çalıştığım Nûçe TV’de haber çevirisi yaparken 
oluştu. Suriye savaşının başlamasının üzerinden henüz bir 
yıl geçmişti, Suriye ve Rojava’dan sürekli çatışma haberle-
ri geliyordu. Rojavalı Kürtlerin bu savaş sürecinde nasıl ha-
reket edeceği merak konusuydu. Kürtlerin, özerk bir sistem 
kurması ihtimal dâhilindeydi, fakat bunun nasıl gerçekleşe-
ceğini ve sonuçlarının ne olacağını kestirmek biraz zordu. 
Buna rağmen, 2013 yılında Sabancı Üniversitesi’nde başla-
dığım Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans prog-
ramında, Suriye iç savaşı ve Rojava üzerine çalışmaya ka-
rar verdim. 2013’ün sonlarına doğru, Rojava’da Kürdistan 
İşçi Partisi (PKK - Partiya Karkerên Kurdistanê) çizgisinde 
demokratik özerk bir sistemin kurulacağı yavaş yavaş net-
leşiyordu ve nihayetinde Ocak 2014’te Efrîn (Afrin), Cezî-
re (Jazeera) ve Kobanî (Ayn Al-Arab) bölgelerinde demok-
ratik özerklik ilan edildi. Rojava’daki gelişmelere paralel ola-
rak tez çalışmamın da konusu belirginleşiyordu. Bir savaşın 
ortasında ilan ve inşa edilen özerk bir yönetimin çatışma çö-
zümü ve barış inşasında nasıl bir rol oynadığını araştırma-
ya karar verdim. Tez konusunu paylaştığım bazı arkadaşla-
rımın ve hocalarımın “Rojava’daki özerkliğin, bir tez konusu 
olarak çalışılmasının henüz erken olduğu” fikrine katılsam 
da Rojava’daki gelişmeleri günü gününe takip ederken, tah-
min edilenin aksine, Rojava’da özerkliğin gün geçtikçe geliş-
tiğine ve toplumsal barışın sağlanması adına bazı adımların 
atıldığına tanık oluyordum. Bu durum, Rojava üzerine çalış-
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mayı hem önemli hem de heyecanlı kılıyordu. Fakat geliş-
meleri İstanbul’dan takip etmek ve bir sonuca varmak yeter-
li değildi. Aklımda hep, “bu kadar yoğun savaşa rağmen Ro-
java’da gerçekten de anlatıldığı gibi bir özerk yönetim inşa-
sı var mı?” sorusu vardı. Hem bu sorunun yanıtını bulmak 
hem de Rojava’da yaşanan özerklik inşa sürecine bire bir ta-
nıklık etmek için Ağustos 2014’te ve Ocak 2015’te Cezîre 
Kantonu’na gittim ve yaklaşık iki aylık bir saha araştırma-
sı yaptım. Cezîre Kantonu’nda tanık olduklarım, beklenti-
lerimin oldukça ilerisindeydi. Toplumsal hayat savaş ve gö-
çe rağmen devam ediyordu. Özerk yönetimin inşa ettiği ku-
rumların yanı sıra, hızlı bir kurumsallaşma da vardı. Savaşın 
devam ediyor olması, Rojava’daki yönetimi veya orada yaşa-
yan halkın çalışmalarını durdurmuyor, aksine –kendi ifade-
lerine göre– onları daha da motive ediyordu.

Alan araştırması sırasında, Cezîre Kantonu Demokratik 
Özerk Yönetimi görevlileriyle, sivil toplum kuruluşu yöneti-
cileri ve üyeleriyle, siyasi parti temsilcileriyle ve akademiler-
de çalışan öğretmen ve eğitim gören öğrencilerle derinleme-
sine görüşmeler yaptım. Çalışmanın temel amacı, demokra-
tik özerkliğin oluşum sürecini ve geliştirdiği çözüm ve barış 
pratiklerini anlamak olsa da; katılımcılara geçmişe dair so-
rular da yöneltip, onların Suriye’de devam eden savaşa, sa-
vaş öncesine ve sonrasına dair de neler düşündüklerini anla-
maya çalıştım. Bu nedenle, görüştüğüm kişilerin daha ziya-
de demokratik özerk yönetimde ve yukarıda bahsi geçen ku-
rumlarda yer alan insanlardan olmasına özen gösterdim. Ay-
rıca, özerk yönetime karşıt bir tutumla yaklaşan ve demok-
ratik özerk yönetime muhalif sayılabilecek kesimlerin de gö-
rüşlerine yer vermeye çalıştım. Böylece, savaş ve özerk yö-
netimin inşasının bir arada olduğu bir zaman diliminde ya-
pılan ve genel bir perspektif sunmayı amaçlayan bir çalışma 
ortaya çıkmış oldu.


