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YPG’NİN ABD’DEKİ
LOBİCİLİK
FAALİYETLERİNİN
AMAÇLARI

Lobi firmasının faaliyetleri
sonucunda ABD’nin, terör
örgütüne sahada vermiş
olduğu desteğin politik
düzeye çıkarılması
amaçlanmaktadır.

ayıs ayı başında günde-
me gelen bir haber ile
terör örgütü PKK’nın

Suriye kolu YPG’nin, ABD’de lobi
çalışmaları kapsamında Cumhu-
riyetçilere yakın bir lobi şirketi ile
anlaştığı ortaya çıkmıştır. ABD’deki
lobi faaliyetlerine ilişkin haberleri
derleyen Foreign Lobby Report’ta
yer alan bilgiler ile YPG’nin ABD’de
lobicilik faaliyetlerine başladığı
haberi doğrulanmıştır. Bu kap-
samda YPG/PKK adına hareket

eden Nuri Mahmud ve Cumhuri-
yetçi lobici James Dornan'ın sahibi
olduğu “Jim Dornan Strategies”
adlı lobi firması arasında 30 Nisan
2021’den itibaren geçerli olmak
üzere bir anlaşma imzalanmıştır.
Aynı zamanda eski bir kongre ça-
lışanı olan Dornan, anlaşmanın
detayları ile ilgili açıklama yapmayı
reddederken, lobi firması üzerin-
den örgüte sunulacak olan stratejik
danışmanlık hizmeti ile YPG’nin
ABD nezdindeki meşruiyetinin
arttırılması hedeflenmektedir. Bu
gelişme sahada fiilî olarak bulunan
ve hâlihazırda IŞİD ile mücadele
kapsamında ABD öncülüğündeki
Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin
askerî, lojistik, mali ve teknik des-
teğini alan terör örgütü YPG’nin,
aldığı yardımı bir üst seviyeye ulaş-
tırma gayreti içinde olduğunu gös-
termektedir. Lobi firmasının faa-
liyetleri sonucunda ABD’nin, terör
örgütüne sahada vermiş olduğu
desteğin politik düzeye çıkarılması
amaçlanmaktadır.
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LOBİCİLİK ANLAŞMASININ
DETAYLARI VE HEDEFLER

Foreign Lobby Report’ta yer alan
detaylara göre anlaşma çerçeve-
sinde yapılacak olan lobicilik faa-
liyetleri Cumhuriyetçi Dornan ile
YPG’nin kadın örgütü YPJ’nin ba-
şında yer alan Nevruz Ahmed ara-
sında koordine edilecektir. ABD’de-
ki lobi faaliyetleri kapsamını dü-
zenleyen ve 1938 yılında yürürlüğe
giren Foreign Agents Registration
Act çerçevesinde yapılan anlaşma
ile YPG üyeleri ve ABD’li siyaset-
çiler, sivil toplum örgütleri, eğitim
ve medya kuruluşları arasında ile-
tişim sağlanacak ve organize edi-
lecek olan toplantılarda taraflar
doğrudan bir araya gelebilecektir.
Lobi firması tarafından gerçekleş-
tirilecek bu faaliyetler için ise 7
bin dolar civarında bir ödeme ya-
pılması talep edilmiştir. 

YPG’nin bir lobi firması ile anlaş-
masının altında yatan diğer bir
neden YPG liderlerinin Washing-
ton’a yapmayı planladığı ziyaret-
lerin mümkün kılınabilmesidir.
Örgütün bu hususta daha önce
de bazı girişimleri olmuş ancak
bir NATO müttefiki olarak Türki-

ye’nin, terör örgütü mensuplarına
vize verilmemesi hususunda
ABD’ye nota vermesi ile bu giri-
şimler engellenebilmiştir. Son ola-
rak Ekim 2019’da ABD’nin eski
Başkanı Donald Trump tarafından
sosyal medyada skandal bir pay-
laşım yapılmış ve YPG'nin sözde
yöneticisi Mazlum Kobani için,
“General Mazlum, nazik sözleriniz
ve cesaretiniz için teşekkür ederim.
Lütfen en içten saygılarımı Kürt
halkına iletin. Seni yakın bir za-
manda görmek için sabırsızlanı-
yorum” ifadesi kullanılmıştır. Ya-
pılan paylaşım YPG liderinin Beyaz
Saray’a davet edildiği şeklinde yo-
rumlanmış ve Türkiye’nin devreye
girmesi ile durumun önüne geçil-
miştir. Konu ile ilgili Türkiye ta-
rafından yapılan açıklamalarda,
Mazlum Kobani’nin ABD’ye giriş
yapması durumunda kırmızı bül-
ten dâhilinde yakalanması ve Tür-
kiye’ye iade edilmesi talebi vur-
gulanmıştır. Nitekim Mazlum Ko-
bani hakkında 2005 yılında Türkiye
tarafından yakalama kararı verilmiş
ve 2008 yılında da Interpol tara-
fından hakkında kırmızı bülten
çıkarılmıştır. 196 ülkede geçerli
olan kırmızı bülten, ABD’nin de
taraf olduğu bir uygulamadır. Bu

nedenle varılan anlaşma ile Kobani
başta olmak üzere örgütün bazı
yetkin kişilerinin Washington zi-
yareti önündeki engeller kaldırıl-
mak istenmektedir.

2020 yazında gerçekleştirilen
bir hamle ile Ayal Frank ve
firması “AF International”
örgütün Washington ofisi
bünyesine dâhil edilmiştir.
Ofisin çalışmaları dâhilinde
hareket edecek olan lobi
firmasının görevleri ise
örgüte iletişim stratejileri
konusunda danışmanlık
yapılması ve medya ile
iletişim taslaklarının
hazırlanması olarak
tanımlanmıştır.

GEÇMİŞ GİRİŞİMLER

YPG’nin lobi firması ile yapmış
olduğu anlaşma bu alanda atılan
ilk adım değildir. Suriye krizinin
patlak vermesinin ardından ülke-
nin kuzeydoğusunda varlık gös-
termeye başlayan ve 2012’den beri
ABD ile temaslarda bulunan YPG,
IŞİD ile mücadele üzerinden ciddi
yardımlar almış ve bu dönemden
itibaren çeşitli yerlerde temsilci-
likler açmıştır. Mart 2018’de ortaya
çıkartılan resmî belgelere göre,
aralarında üst düzey YPG/PKK
yöneticilerinden Senam Moha-
med'in de olduğu bir grubun, Was-
hington’da bir ofis açılması ve
terör örgütünün ABD'deki faali-
yetlerinin “Suriye Demokratik Kon-
seyi” adı altında temsil edilmesi
için başvuru yaptığı öğrenilmiştir.
Örgütün daha öncesinde de aynı
amaçla farklı zamanlarda başvu-
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rularda bulunduğu, ABD Özel Kuv-
vetler Komutanı Orgeneral Ray-
mond Thomas’ın ise söz konusu
talebin gerçekleştirilebilmesi için
isim değişikliği yapılması konu-
sunda tavsiye verdiği öğrenilmiştir.
Verilen tavsiyeye uyarak Suriye
Demokratik Güçleri ismi ile hareket
eden örgüt, ABD yönetimi içinde
etkili bir siyasi destek alma kap-
samında çalışmalarını yürütmeye
devam etmiştir. 

ABD yönetimi içinde etkili bir
siyasi destek alma hususunda attığı
adımları hızlandıran YPG’nin son
iki yıl içinde lobicilik faaliyetleri
üzerinden bir ilerleme kaydettiği
gözlemlenmiştir. 2020 yazında
gerçekleştirilen bir hamle ile Ayal
Frank ve firması “AF International”
örgütün Washington ofisi bünye-
sine dâhil edilmiştir. Ofisin çalış-
maları dâhilinde hareket edecek
olan lobi firmasının görevleri ise
örgüte iletişim stratejileri konu-
sunda danışmanlık yapılması ve
medya ile iletişim taslaklarının
hazırlanması olarak tanımlanmış-
tır. 

Foreign Lobby Report tarafından
Şubat 2021 içinde yayımlanan bir
diğer haberde de “Kürtler İçin Ada-
let” (JFK) adı altındaki bir örgütün,
Joe Biden yönetiminin ve Kon-
gre’nin Ortadoğu politikasında
Türkiye, Irak, Suriye ve İran’da
yer alan Kürtlerin ve sözde Kür-
distan’ın öncelik hâline getirilmesi
için bir lobi firmasını devreye sok-
tuğu iddia edilmiştir. Fransa-ABD
ortaklığında kurulan ve New York
merkezli bir grup olan JFK, “prog-
ram kapsamında en iyi ABD’li hu-
kuk firmasının seçildiğini ve amaç-
larının sistematik bir çalışma yü-
rütüp, Biden yönetiminin Kürtler

ile ilgili siyaset ve kararlarının
kendi davalarının yararına olmasını
sağlamak olduğunu” duyurmuştur.
Şimdiye kadar ki en büyük lobi
faaliyeti olarak adlandırılan bu
programda Cumhuriyetçi ve De-
mokrat partilerinin eski üyelerin-
den önemli isimler yer almaktadır.
CIA Eski Başkanı ve ABD Güçleri
Ortadoğu Sorumlusu David Pet-
raeus, Eski Florida Valisi ve Cum-
huriyetçi Parti Başkan Aday Adayı
Jeb Bush, eski ABD Temsilciler
Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Baş-
kanı Howard Berman, Senatör Jo-
seph Liberman ve Kongre’nin eski
üyelerinden Mark Kirk ve Steve
Israel program kapsamında öne
çıkan isimler arasındadır. ABD’de
değişen yönetim sonrasında Su-
riye’deki yerel müttefiki YPG/
PKK’ya var olan desteğin daha so-
mut hâle geleceği beklentisi yük-
selmiştir. Terör örgütünün medya
organları tarafından yayımlanan
haberlerde Biden, “şimdiye kadar
ki en Kürt yanlısı Başkan” olarak
nitelendirilmiş ve yeni yönetimden
umutlu oldukları mesajı verilmiştir. 

YPG’nin, Suriye’nin
kuzeydoğusundaki varlığını
sağlama alma hususunda
hareket ettiği ve bölgedeki
ABD askerî varlığının en
azından iki katına çıkarılması
yönünde bir beklentisi
olduğu bilinmektedir. Bu
amaçlar ile hareket ederek
Trump döneminden itibaren
arttırılan siyasi temaslar,
Biden yönetiminin başa
gelmesi ile çeşitlendirilmeye
çalışılmaktadır.

ABD’de karar alma süreçlerinin
önemli bir bileşeni olan lobi grup-
ları, geniş bir zeminde hareket et-
mekte ve neredeyse her kesim ta-
rafından yasama organı üzerinde
bir güce sahip olmak adına kulla-
nılmaktadır. Karar alıcıların belirli
bazı politikaları benimsemesi ve
uygulaması anlamında lobicilik
faaliyetlerinin önemli bir role sahip
olduğu bilinmektedir. Belirli bir
kitleyi, şirketi veya yabancı bir ül-
keyi temsil eden lobi firmaları,
faaliyetlerini yasal çerçevede (Ya-
bancı Temsilciler Yasası ve Federal
Lobi Yasası) yürütebilmektedir.
ABD’den daha fazla siyasi destek
alma talebi ile hareket eden YPG
de, Biden yönetimindeki kişilere
daha kolay ulaşmak ve Suriye’ye
yönelik alınacak kararları kendi
lehine çevirmek adına lobicilik faa-
liyetleri üzerinden hareket etmeye
başlamıştır.

YPG’nin, Suriye’nin kuzeydoğu-
sundaki varlığını sağlama alma
hususunda hareket ettiği ve böl-
gedeki ABD askerî varlığının en
azından iki katına çıkarılması yö-
nünde bir beklentisi olduğu bilin-
mektedir. Bu amaçlar ile hareket
ederek Trump döneminden itiba-
ren arttırılan siyasi temaslar, Biden
yönetiminin başa gelmesi ile çe-
şitlendirilmeye çalışılmaktadır. Bi-
den yönetiminin Suriye’ye yönelik
yaklaşımında YPG/PKK çıkarları-
nın ön planda tutulması ve olası
ABD çekilmesi sonrasında YPG’ye
yönelik desteğin sürmesi temel
amaçları ile hareket edilmektedir.
Sonuç olarak YPG’nin hız verdiği
lobicilik faaliyetlerinin istenilen
sonucu vermesi ise Biden yöneti-
minin nasıl bir tavır izleyeceğine
bağlıdır.


