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Türkiye’nin ısrarla beka sorunu söylemiyle Rojava’ya müdahale etmesinin birçok nedeni 

olmakla birlikte temel olarak iki amacı bulunmaktır 

Türkiye’nin Rojava’da uygulanmak istediği politikanın birinci 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 Rojava’ya uyarlanmış modern 

halidir.  

İkincisi, Baas Rejimi’nin 1970’lerde başlattığı Arap hilalinin tamamlanmasını içeren ve 

Kürtlerin yaşadığı yerlerin demografik yapısını değiştirmeye yönelik bir politika 

hedeflenmektedir. Afrin’de uygulanan politikayı Rojava’nın bütününde de uygulamak istiyor. 

Rojava’ ya yerleştirmek istediği Suriyelilerin hangi şehirden hangi bölgeden olacağı net olarak 

bilinmesine rağmen neden ısrarla Arapları Rojava’ya yerleştirmek istemektedir? Nedeni çok 

basittir; 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. 

Türkiye’de son olarak Ahıska Türkleri’nin Bursa’dan götürülüp Erzincan’a yerleştirilmesi söz 

konusu zihinsel kodlama ile birlikte tarihsel politik yaklaşımın değişmediği ve bugün halen 

güncelliğini koruduğunu göstermektedir. 



 

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 

Rojava’da Kürtlerin yoğun olduğu yerlere yerleştirilmek istenmektedir?  

2- Afrin’de Kürtlerden boşaltılan yerlere kimler yerleştirilmiştir? Afrin’e ÖSO, El Kaide 

ve DAİŞ gibi grupların aileleri ile birlikte yerleştirildikleri iddiaları doğru mudur? 

3- 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 

iddiaları doğru mudur? 

4- Gaziantep Valiliği’nin açıklamasında belirtmiş olduğu ve Serekani ve Gırespi'ye 

döneceği ifade edilen Suriyelilerin daha önce burada yaşadıklarına dair resmi kayıtlar 

var mıdır? Varsa bu kayıtlar neden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır? 

5- Bugüne kadar Türkiye’nin Suriye’de kontrol ettiği bölgelere kaç Suriyeli mülteci 

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

6- 2005 yılından itibaren Erzincan’a yerleştirilen Ahıska Türkleri’nin toplam nüfusu 

kaçtır? Ahıska Türkleri’nin özellikle Erzincan’a yerleştirilmesinin temel gerekçesi 

nedir? 

 


