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ABD VE KÜRT POLİTİKASI 

ABD-KÜRT İşbirliğinin Belirleyici ve Sınırlandırıcı Faktörleri 

Kürt halkının çoğunluğunun yaşadığı coğrafya Irak ve Suriye’nin kuzeyini kapsarken Türkiye’nin güneydoğu 
bölgesini de içine dâhil etmektedir. Kürt halklarının bağımsızlık talepleri henüz çok uzak bir tarihe sahip 
olmasa da artık bölgede etkin bir aktör konumundadırlar. Şüphesiz bu konumu elde etmelerinde ABD ile 
zorlu bir ittifak içerisinde bugüne gelmeleri önemli bir noktadır. 

Kürt halkı için bağımsızlık taleplerinde arkalarında ABD desteğini beklemeleri oldukça elzemdir. Zira 
arkalarında küresel bir güç olmaksızın bölge ülkelerine karşı mücadele etmeleri olanaksızdır. Bağımsız 
toprak planlarının Irak başta olmak üzere bölge ülkelerini kapsaması Kürtler için küresel bir müttefik 
ihtiyacı doğurmaktadır. Bu etkin küresel müttefik ihtiyacını ise 1950 sonrasında Orta Doğuda ki İngiliz 
hâkimiyeti mirasını devralan ABD karşılayacaktır.1 

 

1 Amerika’nın Kürt Politikası: Bir varmış bir yokmuş, http://www.aljazeera.com.tr/gorus/amerikanin-kurt-politikasi-bir-varmis-bir-
yokmus, e. t. 4.2.2020 
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ABD için ise Ortadoğu politikasında Kürtler ve onların bağımsızlık mücadelesi her daim ikinci plandadır. 
Çünkü ABD bölgedeki devletler ile işbirliğini daha çok tercih etmektedir. Dolayısıyla Kürtler, onlar için 
bölgedeki devletleri hizaya getirici, terbiye edici bir tehdit kartıdır. Bu sebepten ötürü ABD ve Kürt ittifakı 
hep kısa vadeli olacaktır ve Kürtler defalarca ABD tarafından yüzüstü bırakılacaktır. Çünkü Amerika-Kürt 
ittifakı yalnızca ABD ile çıkarlar örtüştüğünde gerçekleşmektedir.2 

ABD, Kürtleri her daim bölgedeki diğer kuvvetlerin nüfuzunu kırmak için kullanmaktadır. Soğuk savaş 
döneminde bölgedeki Sovyet nüfuzunu kırmak için başlayan ilişkiler günümüzde de aynı temelde devam 
etmektedir. Bugün ABD ile Kürtlerin işbirliği bölgede aktif olarak var olan İran, Rusya, Türkiye gibi etkin 
devletlere karşı devam eden bir politika haline gelmiştir.  

ABD – Kürt ilişkilerinin merkezinde her daim Irak Kürtleri bulunmaktadır.3 İlk olarak burada dile getirilmeye 
başlanan bağımsızlık söylemleri bu sınırdan diğer sınırlardaki Kürtlere yayılacaktır. ABD’nin ilk olarak Irak 
Kürtleri ile giriştiği iletişime sonraları Türkiye’deki PKK ve Suriye’deki PYD/YPG de dâhil olacaktır.  

Son olarak ifade etmek gerekirse ABD ve Kürt ilişkilerinde aşağıda görüleceği gibi tarihsel olarak baskın 
aktör her daim ABD olmuştur ve olmaya devam etmektedir. ABD çıkarları uyuştuğu müddetçe Kürtleri 
desteklemekte, uyuşmadığı vakitler ise onları unutmaktadır. Bu da zorlu ittifakın uzun seneler boyu 
medcezir ile devam etmesine yol açmaktadır. 

 

 

2 Sarı İ. (2019). The United States Foreign Policy Towards Kurds, Mıddle Eastern Studies, 11(2), 278-299, s.294 
3 Amerika’nın Kürt Politikası… http://www.aljazeera.com.tr/gorus/amerikanin-kurt-politikasi-bir-varmis-bir-yokmus 
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ZORLU İŞBİRLİĞİNİN YAKIN TARİHİ 

ABD ve Kürt halkının karşılaşması 19. yüzyılda bölgedeki Amerikan misyonerlik okulları aracılığıyla olur.4  
Daha sonraları I. Dünya savaşı ertesinde Wilson ilkelerinde belirtilen self-determinasyon adı verilen halkların 
kendi kaderini tayin politikasına Kürtlerin de dâhil olması tarihsel açıdan önemli bir noktadır.5 Bölgede II. 
Dünya savaşına kadar sürecek İngiliz nüfuzu nedeniyle ABD’nin devletsiz bir halk olarak Kürtleri keşfetmesi 
ilerleyen tarihlere rastlar. 

1960’ların sonlarına doğru SSCB’nin Irak ile kurduğu ilişkiler neticesinde bölgede SSCB nüfuzunun yayılması 
endişesi ile Kürt halkı ile ilk temaslarını gerçekleştirir. Dönemin Irak Kürt lideri Mustafa Barzani ile 
görüşmeler gerçekleşir. Fakat Barzani’nin arkasında yalnız ABD desteği yoktur. Irak ile sorunları olan sınır 
komşusu İran ve olası bir Arap ittifakına karşı Irak’ı dışarıda tutmak isteyen İsrail de Kürtleri 
desteklemektedir. Ancak Barzani,  en büyük güveni küresel bir güç olan ABD’ye duymaktadır. Öyle ki ABD’nin 
51. Eyaleti olmaya hazır olduklarını dahi ifade eder.6 

1968’de Baas Hareketinin iktidara gelmesi ile pekişen SSCB-Bağdat ilişkileri neticesinde ABD ve Kürtler artık 
müttefik haline gelmiştir. 1972’de imzalanan ‘Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’ ABD’yi öfkelendirir. 1974’de Irak 
Kürtleri Barzani önderliğinde hükümetin özerklik önerisin reddederek isyan ederler. Fakat bu kalkışma 
başarısızlıkla sonuçlanacaktır çünkü Irak ayaklanmanın arka planındaki devletlerle barış yoluyla anlaşır. Irak 
ve İran ‘Şatt-ül Arap’ sorununu anlaşarak çözerler. ABD ise ayaklanmanın uzamasından fayda çıkmayacağını 
anlayarak desteğini çeker.7 Ayaklanma bastırılır ve arkasında 50 bin ölü bırakır. Barzani yaşanan hayal 
kırıklığı ile birlikte Kissinger’a ilettiği mektupta ABD’nin Kürt halkına karşı bir sorumluluğu olduğunu 
söylemektedir. Kissinger’dan gelen cevap ise manidardır: ‘Gizli servis operasyonları bir hayır faaliyeti 
değildir’. Böylelikle Kürt halkı ABD tarafından yüzüstü terk edilme politikası ile ilk kez tanışırlar ancak bu son 
olmayacaktır.8 1979 İran İslam Devrimi ertesinde bölgedeki İran nüfuzuna karşı ABD Irak’ı yani Saddam’ı 
müttefik olarak tanıyacaktır. Körfez Harbine dek devam eden bu ittifak yıllarında ABD Kürt halkını 
unutacaktır. 1980’ler boyunca İran-Irak savaşı ile devam ederken Saddam her daim arkasında ABD desteğini 
görür. Öyle ki 1980’lerin sonlarında Kürtlere karşı giriştiği katliamlarda ABD hiç sesini çıkarmaz.9 

1980’ler Türkiye’de de PKK adlı terör oluşumunun faaliyet gösterdiği yıllardır. ABD, bölgede önemli bir NATO 
gücü olan ve kaybetmek istemediği müttefiki olan Türkiye için PKK’yı terör örgütü olarak tanır. Fakat o yine 
de PKK ile Kürt kimliğini ayırmaktadır. ABD ‘İyi Kürtler’ ve ‘Kötü Kürtler’ ayrımı yapmaktadır. Ona göre 
bağımsızlık talep eden bunu için mücadele eden Barzani önderliğindeki Kürtler iyi Kürtlerdir, fakat canice 
insanları öldüren, göçmen kaçakçılığı yapan PKK ise kötü Kürtlerdendir.10 

4 http://www.aljazeera.com.tr/gorus/amerikanin-kurt-politikasi-bir-varmis-bir-yokmus 
5  Gunter M. M. (2011). The Five Stages of American Foreign Policy towards the Kurds, Insights Turkey, 13(2), 93-106, s.95 
6 http://www.aljazeera.com.tr/gorus/amerikanin-kurt-politikasi-bir-varmis-bir-yokmus 
7 Sarı, a.g.m., s.285 
8 Friends of Convenience: United States and its Kurdish Allies, https://harvardpolitics.com/world/uskurdishrelationship/, e. t. 4.2.2020 
9 Sarı, a.g.m., s.286 
10 Gunter, a.g.m., s.95 
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1980’lerin sonu  ABD’nin bölgedeki Kürt halkının taleplerini resmi olarak tanıdığı yıldır. 1989’da Amerika’nın 
Sesi radyosu Kürtlerle alakalı yayın yaparken, Paris’teki ‘Uluslararası Kürt Konferansı’na da ABD’den Senato 
Dış İlişkiler komisyonu Başkanı Pell katılmaktadır, aynı yıl ABD’de henüz yeni kurulan Kürt lobisinin 
girişimleriyle ‘Tehlikedeki Halk: Kürtler’ konulu konferans da yapılır.11 

 1990’larda Körfez Harbi ile birlikte ABD ve Kürtler arasında yeni bir sayfa açılır. ABD Kürt halkını ve 
mücadelelerini yeniden destekler. Fakat Koalisyon güçlerinin Irak’a müdahalesi sırasında başlayan 
ayaklanma da başarıya ulaşamaz çünkü Saddam ve ABD arasında mutabakata varılır. Ancak sonrasında 
süreç bir krize döner. Bir milyonu aşkın göçmen Kuzey Irak’tan sınırlara doğru ilerlemeye başlar. Bu krizin 
çözümü ise Kuzey Irak’ta uçuşa yasak bölge ilan edilmesiyle gerçekleşir. ABD’nin koruması altında olan ve 
36. Paralel ile sınırları çizilen bu bölgede Kürt halkı için yeni bir tarih başlar. Bölge devletlerinin 
tanımamasına rağmen 1992 yılında ‘Kürdistan Federe Devleti’ ilan edilir.12 

2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgali sırasında Kürtlerin Saddam iktidarının devrilmesine yardım etmesi ile 
ilişkiler daha da pekişir. Bu yardım sonucunda karşılığını Irak yönetiminin başına Kürt kimlikli kişilerin 
gelmesi ile alırlar. ABD’nin geri çekileceği 2011 yılına kadar Kürtler için rahat günlerdir. Fakat ABD’nin 
bölgeden çekilmesi sonrasında sahada İran’ın nüfuzunun artmasından endişe duyarak Irak’a yanaşması 
Kürtler için bir kez daha hayal kırıklığı olur. 

 

11 http://www.aljazeera.com.tr/gorus/amerikanin-kurt-politikasi-bir-varmis-bir-yokmus 
12 Gunter, a.g.m., s.97-98 
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ARAP BAHARI SONRASI BÖLGEDE ABD-KÜRT İŞBİRLİĞİ 

Suriye’de iç savaşın başlaması ve sonrasında PKK’nın Suriye kolu olan PYD ve onun silahlı örgütü YPG’nin 
faaliyetlere başlaması ile bölgede yeni bir süreç başlar. Bölgede İslamcı militan örgüt IŞİD-DAEŞ ile 
mücadele eden PYD/YPG de arkasında destekçi olarak ABD’yi bulur. ABD ve PYD arasındaki bu ittifak IŞİD’in 
Musul’u işgalinin ertesinde başlamıştır.13 ABD, Türkiye’nin PKK ve PYD’nin birbiriyle ilişkili olduğu 
söylemlerine rağmen bölgede İslamcı örgütlerin hâkimiyetini istemediği için PYD’yi destekleyecektir. 
Böylece Suriye’de Barzani, Rusya ve Türkiye’nin nüfuzunu kırmayı amaçlamaktadır. 

2017 Yılında Kuzey Irak Kürt Bölgesinde gerçekleşen referandum ABD’nin de dâhil olduğu pek çok Batı 
ülkesinden destek görmedi.14 Tartışmalı bölgede yapılan referandum sağlıklı olmayacağını ifade ederek 
destek vermedi. Bu durum Kürtler için beklenmedik bir hareket olsa da yukarıda da belirtildiği üzere ABD’nin 
bölge ülkeleri ile ilişkilerinin önceliğinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.  

Yine ABD’nin, Türk ordusunun Suriye sınırına yönelik askeri harekâtlara karşı kesin bir tavır koymaması15  ve 
geçtiğimiz aylarda Suriye’den artık çekileceğini duyurması16 bölgedeki Kürtler tarafından ihanet olarak 
adlandırıldı. Fakat ABD bir yandan çekileceğini ifade ederken bölgeyi de kendi kaderine terk  etmeyeceği ve 
bölgedeki yerel güçlerle işbirliğini bırakmayacağı yüksek ihtimaldir. Zira ABD’nin bölgedeki faaliyetlerinin 
tarihsel karnesi bunu göstermektedir.  

 

 

13 Sarı, a.g.m., s.290 
14 Iraklı Kürtlerin Bağımsızlık Referandumu, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41414173, e. t. 4.2.2020 
15 Barış Pınarı Harekatı: Dünyadan tepkiler, https://www.bbc.com/turkce/haberler dunya-49991916, e. t. 4.2.2020 
16 Wall Street Journal: Pentagon, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini ilerletiyor, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-
46833095, e. t. 4.2.2020 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

Son olarak ABD başkanı Trump’ın - daha önce defalarca da Kürtlere yönelik gaflarının da görüldüğü gibi -  
Irak Kürt Bölgesi lideri Neçirvan Barzani ile görüşmesindeki açıklamalarında Iraklı Kürtlerle Suriyeli Kürtleri 
birbirine karıştırması şaşırtmadı.17 Trump’ın Kürtlere dair sayısız incileri ABD’nin bölgedeki politikası 
açısından derinlemesine bilgi sahibi olmasa da Kürtleri önemsediğinin bir işareti olarak yorumlanabilir. 

Kürtler, ABD’nin bölgeye yönelik politikasında her zaman gündemde olmalarına rağmen ön planda değiller. 
Kurulması planlanan Kürdistan bölgesi için hiç deniz sınırının olmaması yani tamamen bölge ülkeleri arası 
sınırlarda kalacak olduğu için gerek ekonomik gerekse siyasi anlamda bölge devletlerine karşı güçlü bir 
müttefik arayışı hep olacaktır. Dolayısıyla Kürtlerin ABD ile ilişkilerinin gelecek yıllarda da süreceği 
gözükmektedir. Fakat bugüne kadar olduğu gibi bu ittifak süreci hep ABD tarafından yönetilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Barzani ile görüşen Trump, Iraklı Kürlerle Suriyeli Kürtleri  karıştırdı, https://tr.sputniknews.com/abd/202001231041237982-
barzani-ile-gorusen-trump-irakli-kurtlerle-suriyeli-kurtleri-karistirdi/, e. t. 4.2.2020 


