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Kuzey ve Doğu Suriye'deki öz yönetim korunmalı ve tanınmalı! 

 

Almanya'nın olası bir güvenli bölge oluşumuna katılımı hakkında medyada siyasi bir 

tartışma yürütülmektedir. Kürt kökenli alman siyasetçiler olarak, bölge temsilcileriyle 

talepleri hakkında yoğun görüşmeler gerçekleştirdik. 

 

Geçmişte, Türkiye tarafından bir çok defa uluslararası hukuka aykırı şekilde 

gerçekleştirilen, şiddetli askeri saldırılar yaşandı. Rusya’nın Suriye hava sahasının 

açılması konusundaki onayının bir sonucu olarak, Afrin özerk kantonu, 20 Ocak 

2018’dan itibaren Türk ordusunun saldırısına maruz kaldı ve sonunda Türk ordusu ve 

müttefiki İslamcı milisler tarafından işgal edildi. Yüzlerce insan öldürüldü ve yüzbinlerce 

insan yerinden edildi. 

 

Kürtler, İŞİD’e karşı kazanılan zaferde belirleyici bir rol oynadı. Suriye halklarıyla 

birlikte demokratik, barışçıl ve özgürlükçü bir sistem kurdular. Suriye'nin kuzeyindeki 

ve doğusundaki özyönetim hem antidemokratik-otoriter Esad rejimine hem de İslamcı 

terörist milislere karşı demokratik bir alternatif oluşturmaktadır. Kürtlerin bu savaşı 

vekaleten yürüttüğü ve sadece bir figüran olduğu iddiasını şiddetle reddediyoruz. 

Kuzey ve doğu Suriye halkları, başka devletlerin çıkarları için savaşmıyorlar. 

Suriye'deki farklı etnik ve dinsel grupların yerelde özgür, demokratik ve eşit bir tarzda 

bir arada bulunması için mücadele ediyorlar. Bu mücadeleye saygı gösterilmeli, 

mücadele kabul edilmeli ve desteklenmelidir. 

  

Kamuoyunda sıkça, Kuzey ve Doğu Suriye’deki demokratik özyönetimin Suriye’nin 

toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olduğu veya bir tür işgal rejimi olduğu yönünde 

görüşler dile getirilmektedir. Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu sosyal sözleşmesi 

incelendiğinde söz konusu görüşlerin yanlış olduğu anlaşılacaktır.  

 



Bu nedenlerle, Suriye'nin kuzey ve doğusundaki özyönetimin korunması ve 

desteklenmesi ön planda olmalıdır. Bölge öz yönetiminin resmi temsilcileri ile 

gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ortaya çıkan acil talepler şunlardır: 

 

1. İlk adım olarak; Suriye'nin kuzeyindeki ve doğusundaki özerk yönetim,  Şam 

tarafından gelecekte demokratik ve ademi-merkeziyetçi Suriye'nin özerk bir 

bölgesi olarak tanınmalıdır.  

2. Suriye'nin kuzeyindeki ve doğusundaki demokratik özyönetim, kimden gelirse 

gelsin, olası saldırılarda Birleşmiş Milletler koruma garantisine ihtiyaç duyuyor. 

 

Federal Hükümet, kuzey ve doğu Suriye'deki öz yönetim ile aktif olarak işbirliği yapmalı 

ve Alman silahlarının Türkiye'ye ihracatını derhal durdurmalı ve acilen kürt 

temsilcileriyle ilişkiye geçilmelidir. Yapılması gereken, sadece olanlar hakkında 

konuşmak değil, olayların aktörleriylede iletişime geçmektir. 

 


