
 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Anayasa’nın 

98’inci ve İçtüzüğün 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

 

 

Mensur IŞIK 

Muş Milletvekili  

 

 

 

 
Türkiye’nin beka sorunu söylemiyle Kuzey Suriye’ye müdahale etmesinin temel 

nedeni, CB Erdoğan’ın BM’de gösterdiği harita ile ortaya koyduğu haliyle, İsmet İnönü’nün 
Kürtlerin demografik yapısını içeren 1930’larda hazırlamış olduğu Doğu Raporu’nun bugün 
Kuzey Suriye’ye uyarlanmış modern halidir. Tarihsel süreçte İsmet İnönü’nün Raporu’nda 
öncelediği, Malatya, Elâzığ, Erzincan gibi Kürt illeri ile birlikte Baas rejimlerinin Irak ve 
Suriye’de uyguladığı Kürtlerin nüfus mühendisliğine dair politikaları bugün halen Erzincan’da, 
Kerkük’te, Afrin’de ve Kürt nüfusunun yoğun olduğu birçok yerde devam etmektedir. Tarihsel 
süreçlerde güncellenerek gelen ve bugün halen uygulanan bu politikalar Kürtlerin nüfusuna dair 
bir mühendislik çalışmasından başka bir şey değildir.  

2015'te Şah Fırat, 2016'da Fırat Kalkanı, 2018'de Zeytin Dalı, 2019'da ise Barış Pınarı 
isimleri verilen operasyonlar ve Kuzey Suriye kentlerini ablukaya ve kontrol altına alma 
girişimleriyle birçok kez Suriye'nin mevcut toprak bütünlüğü TSK tarafından ihlal  edilmiş 
oldu. Son olarak, TSK ve ona bağlı Öso gruplarının denetiminde olan kentlerde demografik 
yapıya müdahale edildiği basına yansımıştır. Arap Kenti olan Cerablus'tan binlerce Arap, 
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi üzerinde Kürt Kenti olan Serekani ve Gırespi'ye  zorla 
taşınmaktadır. Demografik yapıya yapılan müdahaleye mercek tuttuğumuzda, müdahale 
yönünün amacının Kürt Kentlerinde Kürtleri azınlık  noktasına getirmek olduğu 
görülmektedir.İnsanlığa karşı işlenmiş en ağır suçların başında gelen etnik temizliğin yani 
demografik yapıya yönelik tahribatın yapılması kabul edilemezdir.   

 

 

 

 

 



Bu bağlamda; 

 

1- Suriye’yi terk eden mültecilerin, Suriye’nin  hangi şehrinden, hangi bölgesinden 

oldukları net olarak bilinmesine rağmen, Suriye’nin Arap yurttaşları neden ısrarla 

Kuzey Suriye’deki Kürtlerin yoğun olduğu yerlere yerleştirilmek isteniyor?  

2- İdlib’de devam eden operasyon neticesinde birçok SMO ve ÖSO militanlarının aileleri 

ile birlikte Afrin’e getirildiği şimdi de Serekani ve Gırespi'ye taşınmak istendiği iddiları 

doğru mudur? 

3- Bugüne kadar Türkiye’nin Suriye’de kontrol ettiği bölgelerde kaç Suriyeli mülteci 

yerleştirilmiştir? Bunların daha önce yaşadıkları yerlere dair resmi kayıtlar var mıdır? 

4- Cerablus'ta yaşayan binlerce Arap yurttaşı Kürt kenti olan Serekani ve Gırespi'ye neden 
taşımaktasınız? 

5- Demografik yapının tahribinin bağlı olduğunuz uluslararası sözleşmelere aykırı 
olduğunu biliyor musunuz? 

 

 


