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 Suriye hükümetinin ülkenin diğer bölgelerinde cihatçılarla yaptığı tahliye anlaşmaları 

sonucunda binlerce militan İdlib'e kaydırılmıştır. BBC'ye göre yüzde 60'ı Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) 

tarafından kontrol edilen bölgede, cihatçı militan sayısının 100 bin civarında hesaplandığı 

belirtilmektedir.  

 Rusya, İran ve Suriye’nin operasyonları sonrası bölgede faaliyet gösteren birçok terör örgütü 

grubunun İdlib’de toplandığı, bu üç devletin şu anda yaptığı ve yapacağı harekatlar sonrasında 

buradaki 100 bin cihatçının ve ailelerinin nereye yöneleceği kamuoyunun tartıştığı bir diğer husustur.  

 Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile 

imzaladıkları mutabakat gereği radikal grupların İdlib’den çıkmaya başladığını söylemişti. İdlib’i terk 

eden cihatçıların nereye gittiği ve gideceği ise halen meçhuldür.  

 Bir başka haber organı Reuters,  Suriyeli muhalif kaynakların İdlib’deki cihatçıların 

silahsızlandırılmış bölgeden çekilmeye başladıklarını gördüklerini yazmıştır. Reuters , ismini saklı 

tuttuğu Suriyeli 'muhaliflerden' bir yetkilinin, cihatçıların İdlib anlaşmasına uyacağını ve 

silahsızlandırılmış bölgeyi terk etmeye başladıklarını bildirdiğini duyurmuştur.  El Kaide’nin devamı 

olan El Nusra’nın başını çektiği Heyet Tahrir Şam’ın son dönemde “üçüncü taraflar üzerinden Türk 

ordusuna gönderdiği gizli görüşmeciler aracılığıyla” İdlib anlaşmasına uyacakları sinyalini verdiğini 

belirttiği yine aynı iddialar arasında yerini almıştır.  

 Bu bağlamda; 

1 - Silah bırakmaya yanaşmayan silahlı grupların Türkiye içlerine geldikleri ve bu grupların 

sınır hattında bulunan daha önce ÖSO'cuların tutuldukları kamplara yerleştikleri iddiaları 

doğru mudur? Doğruysa hangi terör örgütüne ya da gruba mensup kaç kişi şu anda nerededir?  

2 – Bu cihatçı grup mensuplarının Türkiye’ye giriş yapmaya başladıkları ve Konya ile 

Kayseri’ye yerleştirilecekleri iddiaları doğru mudur? Doğru ise kısa sürede çok vahim 

sonuçlara yol açabilecek bu adımı kim ya da kimler atmaktadır?  

3 - Türkiye’ye getirilmesi planlanan cihatçıların, sırasıyla belirtilmek üzere kaçı Türkiye’nin 

terör listesinde yer alan örgütlere mensuptur, kaçı değildir?  

4 - Türkiye’nin terör örgütü listesinde yer almayan ancak başka bir ülkenin terör örgütü 

listesine aldığı kişi ya da kişiler Türkiye’de bulunmakta mıdır? Varsa bunlar hangileridir ve 

kaç kişilerdir?  

5 – Rusya, İran ve Suriye güçlerinin İdlip Harekatı sonrasında bahsi geçen 100 bin silahlı terör 

örgütü mensubu nereye gideceklerdir? Aileleri ile birlikte bu sayı kaçtır? Türkiye Devleti bu 

konuda hangi önlemleri almış ve almaktadır?  

6 - Cihatçı militanların, Afrin ve Fırat Kalkanı bölgelerine sevk edilmeleri söz konusu mudur? 


