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Bilindiği üzere 11.06.2014 günü, Musul'un tamamını ele geçiren Irak Şam 

İslam Devleti (IŞİD) adıyla kamuoyunda bilinen terör örgütü, kentteki 

Türk toprağına saldırarak, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nu ele 

geçirmiş ve Başkonsolos Öztürk Yılmaz da içinde olmak üzere aileler ve 

güvenlik görevlilerinden oluşan, aralarında bir bebeğin de olduğu 49 kişi 

rehin alınarak başka bir yere nakledilmiştir.  

Bu saldırıdan 22 saat önce Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu sosyal 

medyadan şu açıklamayı yaptı: “Son 48 saattir Irak'ta yaşanan 

gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Musul 

ile Erbil Başkonsolosluklarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Musul 

başkonsolosluğumuzun güvenliği için gerekli önlemler alındı. Musul'da 

görev yapan tüm konsolosluk çalışanlarımız ve emniyet görevlilerimize 

de vakur duruşları için teşekkür ediyorum. 28 vatandaşımızla ilgili olarak 

da bir çok kanaldan durumu takip ediyoruz. Şu ana kadar edindiğimiz 

bilgilere göre vatandaşlarımızın sağlıkları iyi.”  

Ancak ne var  ki, bu açıklamalardan 22 saat sonra IŞİD, Davutoğlu'nun 

"güvenliği için gerekli önlemler alındı” dediği Musul konsolosluğunu 

basarak 49 kişiyi kaçırmıştır.  

IŞİD'in baskın düzenlediği Musul konsolosluğumuzun neden daha önce 

boşaltılmadığı hakkında ise Dışişleri Bakanlığı, "Konsolosluk asla 

boşaltılmayacak. IŞİD bize zarar vermez." Demekle yetinmiştir.  

Irak-Şam İslam Devleti terör örgütü Musul’a ilerlerken, binler, onbinler 

ve hatta yüzbinler şehri terk etmek için sokağa dökülmesine rağmen ve 

Türk konsolosluğu durumu Ankara’ya rapor ederek, “Vali dahi şehri terk 

ediyor, ne yapalım?” dediğinde, uzunca süre cevap alınamıyor ve en 

nihayetinde de “IŞİD Türkiye’ye hasım değil, size zarar vermeyecek. 



Konsolosluğu terk etmeyin.” Talimatı veriliyor, bunun üzerine yaşanan 

gelişmeler ise malumdur.  

Yine Dışişleri Bakanı tarafından kamuoyuna yapılan açıklamalarda, 

skandal ifadelere yer verilerek, Başkonsolosluktan götürülen personelin 

“rehine” olmadıklarını, “alıkonulduklarını”, “misafir olduklarını” 

belirtmiştir. Kabul edelim ki, IŞİD’in Musul başkonsolosluk baskını, Türk 

diplomasi tarihine bir kara leke olarak geçecektir. 

Bu itibarla, Dış İşleri Bakanlığı tarafından söz konusu olayların yaşandığı 

süreçte, etkin bir rol oynanmayarak İHMAL içeren eylemlerle, sanki 

böylesi bir kaçırılma olayı yaşanmamış intibası yaratılarak, kaçırılan 

Türk vatandaşlarının tahliyesi sağlanmayarak, vatandaşlarımızın 

mağduriyetine ve ülkemizin uluslararası diplomatik alanda olumsuz sicil 

almasına sebep olunmuştur.  

Tüm bu sebeplerle Sayın Başkanlığınızca, Dış İşleri Bakanlığı 

tarafından süregelen bu hukuksuz uygulamaya son verilmesi 

yönünde işlem başlatılmasını, ilgililer hakkın derhal 

soruşturma başlatılmasını ve Bilgi Edinme Kanunu gereğince, 

konu hakkında tarafımıza ivedilikle bilgi verilmesini saygı ile 

arz ve talep ederiz.  
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