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TUZHURMATU’YA TÜRKMEN KAYMAKAM 
01 Ağustos 2018 
 

 
  
Irak’ın Tuzhurmatu ilçesi kaymakamlığına ilçe meclisi tarafından atanan Dr. Hasan 
Zeynelabidin görevine başladı. Bilindiği üzere Tuzhurmatu ilçe meclisi yaklaşık on ay önce 
Kürt kökenli eski kaymakam Şellal Abdul’u görevden almış ve yerine Dr. Zeynelabidin’i 
atamıştı. Eski kaymakamın görevden alınmasının nedeni Kürt bölgesinin Irak’tan ayrılma 
referandumunu desteklemesi olmuştu.  
 
Tuzhurmatu'da göreve gelmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen yeni Kaymakam 
Hasan Zeynelabidin, öncelikli işinin ilçede etnik ve mezhebi unsurlar arasındaki barış ile 
birlikte yaşamı sağlamak olduğunu ifade etti. 
 
Yıllardır ilçedeki terör saldırıları ve siyasi taraflar arasındaki çekişme nedeniyle ilçe 
sakinlerinde büyük yıpranmaların meydana geldiğini dile getiren Zeynelabidin, "İlçeye 
yeniden huzur, istikrar ve umut getirmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." diye 
konuştu. 
 



İstikrarın ve yeniden imarın temelini oluşturan güvenlik durumuna büyük önem vereceklerini 
de söyleyen Zeynelabidin, ilçede güvenliğin, Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin 
kontrolüne geçmesinden sonra istikrarlı hale geldiğini kaydetti. (https://kitabat.com/news/ 
https://www.haberler.com/tuzhurmatu-ya-15-yil-aradan-sonra-turkmen-kaymakam-
11105683-haberi/ ) 
 
SALİHİ TUZHURMATU’NUN YENİ TÜRKMEN KAYMAKAMI İLE GÖRÜŞTÜ 
03 Ağustos 2018 
 

   
 
Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak’ın Tuzhurmatu 
ilçesini ziyaret etti. Salihi 15 yıl aradan sonra bir Türkmenin atandığı Tuzhurmatu 
kaymakamlığını ziyaret ederek Dr. Hasan ile bir araya geldi. Görüşmede 15 yıldır çile çeken, 
şehit veren Tuzhurmatu ilçesinin son durumu ve vatandaşlarına bu süreç sonrası verilecek 
hizmetler ele alındı. (www.turkmenelicephesi.com/baskan-salihi-tuzhurmatunun-yeni-
turkmen-kaymakami-ile-gorustu.html)  

 

 

 

https://kitabat.com/news/
https://www.haberler.com/tuzhurmatu-ya-15-yil-aradan-sonra-turkmen-kaymakam-11105683-haberi/
https://www.haberler.com/tuzhurmatu-ya-15-yil-aradan-sonra-turkmen-kaymakam-11105683-haberi/
http://www.turkmenelicephesi.com/baskan-salihi-tuzhurmatunun-yeni-turkmen-kaymakami-ile-gorustu.html
http://www.turkmenelicephesi.com/baskan-salihi-tuzhurmatunun-yeni-turkmen-kaymakami-ile-gorustu.html
http://www.turkmenelicephesi.com/baskan-salihi-tuzhurmatunun-yeni-turkmen-kaymakami-ile-gorustu.html


MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI 
04 Ağustos 2018   
 

 
 
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kerkük başta olmak üzere Türkmen şehirlerinden 
gelen öğrencileri ağırladı. 

Muratpaşa Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da; Irak’ta bulunan Türkmen 
okullarının öğrencilerine kucak açtı. Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği’nin 
organizasyonu ile Antalya’ya gelen Türkmen öğrenciler, Muratpaşa Belediyesi Öğrenci 
yurtlarında kamp yaptı. 

Kerkük başta olmak üzere Türkmen şehirlerinden gelen öğrenciler, Muratpaşa Belediye 
Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu. 

Ziyaret anısına fotoğraf çektirilmesi sırasında; Türkmen öğrencilerden Ömer Beyoğlu, Başkan 
Uysal’a bir sürpriz yaptı. Beyoğlu, “Siz, bizlere hep destek oluyorsunuz. Desteğiniz için çok 
teşekkür ediyoruz. Burada bulunmaktan çok mutluyuz” diyerek, kendi parmağındaki, 
üzerinde Atatürk fotoğrafı işlenmiş yüzüğü çıkarıp, Başkan Uysal’a hediye etti. 

Türkmen öğrenci Ömer Beyoğlu’nun sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Başkan Ümit 
Uysal, geçtiğimiz yıl da Tuzhurmatu ve Kerkük’ten gelen Türkmen öğrencileri konuk 
ettiklerini söyledi. Başkan Uysal, “Türk dünyası ve akraba topluluklarla bağımızı asla 
kesmememiz, güçlendirmemiz, bize Atatürk’ün vasiyetidir. Atamızın vasiyetine sahip 
çıkarak, sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Biz hep bir bütünüz. Kerkük’te ki 
kardeşlerimiz bir şey yaşıyorsa, biz de yaşıyoruz demektir” diye konuştu.  
(www.turkmenelicephesi.com/muratpasa-belediye-baskani-turkmeneli-ogrencilerini-
agirladi.html)  
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ITC BAŞKANI SALİHİ İRAN’IN ERBİL BAŞKONSOLOSU İKBAL BOR’U KABUL 
ETTİ 
05 Ağustos 2018  

 
  

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak’ın Kerkük şehrindeki 
genel başkanlık binasında İran İslam Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu İkbal Bor’u kabul etti. 

Ziyarette, Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan ve Türkmen Haşdi-Şabi 
yetkileri de hazır bulundu. Görüşmede, ikili ilişkiler, güvenlik ve siyasi durum ile bölgedeki 
istikrar yolları ve son gelişmeler ele alındı. 

Başkonsolos Bor, Irak Türkmen Cephesi’nin siyasal sürece katılımında ve parlamento 
seçimlerinin listesini pekiştirme ve Irak’taki Türkmenlerin ulusal mevcudiyetine ağırlık ve 
güç kazandırma çabalarındaki lider rolünü överek dile getirdi. 

Salihi, ziyaretinden dolayı Bor’a teşekkür ederek, halkın karar verme sürecine Irak Türkmen 
Cephesi’nin siyasi karar alma sürecine doğrudan katılmaya, fikirler ve öneriler sunmaya 
kararlı olduğunu ifade etti. (http://www.turkmenelicephesi.com/lider-salihi-iranin-erbil-
baskonsolosu-ikbal-boru-kabul-etti.html)  
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KERKÜK’TE MİLLET MECLİSİ SEÇİMLERİNDE HİLE ORANI % 50’Yİ GEÇTİ 
07 Ağustos 2018  
 

 

Irak’taki seçimlerde Kerkük ilinde El- Fetih Listesi Başkanı Mehmet Mehdi Beyatlı 
Kerkük’te yapılan seçimlerde hile oranının % 50’yi geçtiğini açıkladı. Beyatlı bir basın 
açıklamasında: “Elle sayım işleri için görevlendirilen yargıçlar ya da ilgili komisyon 12 
Mayıs 2018 millet meclisi seçimleri sonuçlarında programlanmış hileleri açığa 
çıkaramamışlardır. Belki de Kerkük’ü sürekli çekişmeler kapsamında bırakmayı planlayan 
başka amaçlar vardır. Kerkük’teki hile oranı Kerkük seçim komiserliği tarafından belgelerle 
kanıtlanmıştır. Seçim sandıkları seçim gününden bir hafta önce Süleymaniye şehrine 
gönderilmiş ve orada Kürt partileri lehine programlanmıştır. Seçim sonuçlarının herkesçe belli 
olan belge ve kanıtlara aykırı şekilde ilan edilmesi durumunda Türkmen ve Arap 
oluşumlarının eli kolu bağlı kalmayacaktır. Bu çıkmazın yolu Kerkük’te hak sahiplerinin 
haklarının ellerine vermekten geçer.”   (afkarhura.com/?p=14368)  

 

 

 

 

 

 

 



IRAK TÜRKMEN CEPHESİNDEN SEÇİM KOMİSERLİĞİ’NE “KERKÜK 
UYARISI” 
08 Ağustos 2018  
 

  
 
Irak Türkmen Cephesi, Mayıs ayında yapılan seçimlerin elle sayım işleminin sonuçları 
öncesinde kritik bir bildiri yayımladı. 

Irak Türkmen Cephesi yönetim kurulu tarafından yayımlanan bildiride Irak seçim 
komisyonundaki yargıçlara, Kerkük halkı özelikle Türkmen milletine önemli mesajlar verdi. 

ITC bildirisinde şu sözlere yer verildi: 

“Değerli Kerkük Halkı’na, 

Çalınan ve sahteciliğe uğrayan oylarınız konusunda, bir ay boyunca yaptığınız eylem, haklı 
haklarınızı talep etmeninizi saygı ve takdirle karşılamaktayız. 

Biz Irak Türkmen Cephesi ve Türkmenler olarak, göstermiş olduğumuz tepkiler herkesçe 
malumdur ve buna öncülük yapmaktayız. Federal Mahkeme’nin oyların yeniden elle sayma 
gerekliliği kararını takiben, bu tarihi sorumluluktan memnuniyet duymuştuk. Halkımız, tüm 
saldırılara ve onlarca patlamalara rağmen 2018 parlamento seçim sonucunu beklemek 
suretiyle barışçıl oturma eylemini bitirmiş ve evlerine dönmüştü. 

Ancak biz Irak Türkmen Cephesi olarak atanan yargıç kardeşlerimize, sizler büyük ve tarihi 
bir sorumluğun önündesiniz demek istemekteyiz. Kerkük’ün istikrarını koruyacaksınız veya 
sahtecilerin hırsızlığının ortaya çıkarmadığınız takdirde de anarşinin bir parçası olacaksınız. 

Halkımıza söylüyoruz, 

http://www.turkmenelicephesi.com/irak-turkmen-cephesinden-secim-komiserligine-kerkuk-uyarisi.html


Çalınan oylarınızı korumakla tüm görevimizi yaptık. Ancak, seçim komisyon üyelerinin 
dürüstlüklerinden şüphemiz olmamasına rağmen, üzerlerinde büyük bir politik baskı var. Bu 
minvalde halkımıza ifade ediyoruz ki. 

1. Oy pusulaların elle sayım sonuçlarından daha emin olunmadığı takdirde, Kerkük’ün seçim 
sonuçlarının ertelenmesi konusunda tüm meşru seçenekler önünüzde açıktır. 

2. Anayasa’nın 38’inci maddesi uyarınca oturma eylemi yapmak doğal hakkınızdır. 

3. Dini mercilerin buyurduğu gibi, haklar kolayca verilmez. Ey Müslüman haklarınız için 
cihat etmelisiniz. 

4.Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
nezdinde ve uluslararası arenadaki açıklaması, Kerkük’te oy hırsızlığı hassasiyetini açıkça 
belirtmişti. Ancak seçim çalışmalarını her türlü sahtecilikten korumaları mükellef olan 
Birleşmiş Milletler yardımcı heyetinin raporunda, resmi sonuçlar açıklanmadan teyit etmesi 
ve kabullenmesi, hayal kırıklığı yarattığı gibi şaşırtıcı ve şüpheci bir durum uyandırdı. 

5. Kerkük halkı güney Irakta haklı olan eylemcileri desteklemektedir. Aynı zamanda 
Başbakanlık Kurulundan memur atamaları kararı ve durdurulan (Petro – Dolar) maaşlarının 
verilmesini talep ederken, güvenlik güçlerine saygı gösterilmesi gerekliliğiyle barışçıl 
gösterileriniz ve oturma eylemlerinizi desteklediğimizi belirtiyoruz. Ancak kamu ile özel 
yerlerin korunmasının şart olduğunun da altını çizmekteyiz. 

Vatanımızın ve vatandaşlarımızın haklarının sonsuza kadar peşinde olacağız ve yakından 
takip edeceğiz.  

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu 

(http://www.turkmenelicephesi.com/irak-turkmen-cephesinden-secim-komiserligine-kerkuk-
uyarisi.html)  

 

IRAK SEÇİM KOMİSERLİĞİ KYB’NİN SAHTE OYLARINA DESTEK VERDİ 
09 Ağustos 2018  

 
Irak Seçim Komiserliği, ülke genelinde Mayıs ayında 
yapılan seçimlerdeki oyların elle sayım işlemini 
tamamladıktan sonra sonuçları açıkladı. 

Seçim Kurumu’nun açıklamasına göre, Kerkük, Erbil, 
Süleymaniye, Divaniyye, Musenna, Necef, Babil, Duhok, 
Diyala, Kerbela, Basra, Meysan ve Vasıt gibi 13 kentte 
elektronik sayımla elle sayım sonuçlarında herhangi 
değişiklik olmadığı bildirildi. Diğer kentlerde ise ufak 
değişikliklerin ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamada, 
seçimi kazanan koalisyonların oylarında bir değişiklik 
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olmadığı ifade edilirken, sadece Bağdat Koalisyonu’ndan (Sünni) Fetih Koalisyonu’na (Şii) 1 
sandalye geçişinin yaşandığı aktarıldı.  Mukteda el-Sadr liderliğindeki Sairun Koalisyonu 
elde ettiği sandalye sayısını korurken, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonunun 
sandalye sayısı 47’den 48’e yükseldi.  Irak Başbakanı Haydar el-Abadi’nin Nasır Koalisyonu 
eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin Kanun Devleti Koalisyonu 26, Ammar el-Hekim’e bağlı 
Ulusal Hikmet Koalisyonu 20 sandalye kazanmıştı. Eski Başbakanlardan İyad Allavi’nin 
Vataniyye Koalisyonu 21 milletvekili çıkarırken, Sünnilerden ise Usame el-Nuceyfi’nin Karar 
Koalisyonu da 20 sandalye kazandı.  Kerkük’te Türkmen yetkililer, itiraz ettikleri sonuçlarda 
lehlerine değişiklik olmadığı takdirde protesto gösterisi düzenleyeceklerini ifade etti.  Irak 
Bağımsız Yüksek Seçim Kurumu, nihai sonuçları onaylaması için Irak Anayasa 
Mahkemesi’ne göndereceğini bildirdi. Mahkeme, seçim sonuçlarını onayladıktan sonra 
meclis, hükümetin kurulması yolunun açılması için ilk oturumunu düzenleyecek.  Irak’ta 12 
Mayıs’ta yapılan genel seçimlere şaibe iddiaları ve düşük katılım damgasını vurmuştu. 
Kerkük’teki Türkmen ve Araplar oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lehine 
çalındığını dile getirmişti. (http://www.turkmenelicephesi.com/son-dakika-irakta-elle-sayim-
sonuclari-acikland.html)  

 

IRAK’A OVAKÖY SINIR KAPISI AÇILIYOR 
9 Ağustos 2018  
 

 

Türkiye-Irak arasında Ovaköy-Fişhabur sınır kapısının açılması için iki ülke arasındaki 
görüşmeler devam ediyor. 

Bu kapsamda Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Sınır Kapıları Komisyonu 
Başkanı Kazım Ekabi ile bir araya geldi. 

http://www.turkmenelicephesi.com/son-dakika-irakta-elle-sayim-sonuclari-acikland.html
http://www.turkmenelicephesi.com/son-dakika-irakta-elle-sayim-sonuclari-acikland.html
http://www.turkmenelicephesi.com/turkiye-kararli-iraka-ovakoy-sinir-kapisi-aciliyor.html


Büyükelçi Yıldız tarafından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada Ovaköy-Fişhabur arasında 
yeni bir sınır kapısı kurulması yönünde iki ülke arasında oluşan tam mutabakat çerçevesinde 
önümüzdeki haftalarda atılacak adımların planlamasını yaptıklarını belirtti. 

Ovaköy sınır kapsının açılmasıyla aynı zamanda Irak Kürt Bölgesel Yönetimine büyük darbe 
vurulmuş olacak. Irak vatandaşları özelikle Türkmenler IKBY kontrolündeki İbrahim Halil 
Sınır kapısını Türkiye’ye geçiş için kullanmayacak. 

Söz konusu sınır kapsının açılmasının diğer önemi ise Ovaköy’e en yakın bölge olan 
Telafer’de ekonomi, ticaret yönünden çok büyük katkı sağlayacak. 
(http://www.turkmenelicephesi.com/turkiye-kararli-iraka-ovakoy-sinir-kapisi-aciliyor.html)  

 

HASAN TURAN: SEÇİM SONUÇLARINA YARGI ÖNÜNDE İTİRAZ EDECEĞİZ 
10 Ağustos 2018 

 
Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan seçim 
komiserliğinin açıkladığı sonuçlar ile ilgili konuştu .Turan: “Seçim komiserliği kendi kendini 
çelişkiye düşüren bir davranışta bulundu. Seçim komiserliği bir yandan Kerkük bürosu 
müdürünü görevden alıp yargıya sevk etmiş, diğer yandan da Kerkük’teki seçim sonuçlarının 
elle sayılmasından sonra hileli sonuçlara mutabık olduğunu ilan etmiştir. Kerkük’te 
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yaşayanlar seçim komiserliğinden seçim yasasının üçüncü değişikliğini ve Yüksek Federal 
Mahkemenin kararı uygulamasını bekliyordu, ancak bu konuda hayal kırıklığına uğradılar. 
Komiserlik açık bir şekilde hileleri ört bas etmiş ve görmemezlikten gelmiştir. Komiserliğin 
bu haksız tutumuna yargı önünde itirazda bulunacağız. Anayasa ve yasalara uygun diğer 
seçenekler de halkımızın önünde açıktır” şeklinde ifadede bulundu.  
(afkarhura.com/?p=14442)  

 

 

KERKÜK MUSALLA BÖLGESİNE EL BOMBASI ATILDI 
11 Ağustos 2018   

 

Irak’ın Kerkük kentindeki Musalla bölgesine teröristler tarafından el bombası atıldı. Akşam 
saat 22:10 sularında teröristler tarafından Kerkük’te Türkmenlerin çoğunlukla yaşadığı 
Musalla bölgesine el bombası atıldı. Şans eseri bombanın patlaması sonucunda kimse zarar 
görmedi. Saldırı sonrası güvenlik güçleri failleri yakalamak için bölgeyi kuşattı. 
(www.turkmenelicephesi.com/son-dakika-kerkuk-musalla-bolgesine-el)  
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SALİHİ'DEN SEÇİM SONUÇLARINA TEPKİ  
12 Ağustos 2018  
 

 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, ülkede yapılan seçimlere 
ilişkin elle sayım sonuçlarının elektronik sayım sonuçlarıyla benzerlik taşımasını kuşkuyla 
karşıladıklarını söyledi.  

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumuna yeni 
yargıçlar atanmasına rağmen seçimlerdeki şaibeli durumların elle sayımda ortaya 
çıkarılmadığını üzüntüyle öğrendiklerini ifade etti.  

Her iki sayımın sonuçlarının benzerlik taşımasını kuşkuyla karşıladıklarını vurgulayan Salihi, 
" Kerkük 'te seçimlere şaibe karıştığını başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere tüm dünya 
gördü. Irak'ta anlaşıldı ki askeri gücü olmayan toplumlar haklarını elde edemiyorlar." dedi.  

Salihi, Kerkük 'te Türkmenlerin oylarının çalınmasıyla ilgili hukuki yolları denemeye devam 
edeceklerini dile getirdi. Hukuki yoldan sonra milletin iradesine kulak vereceklerini anlatan 
Salihi, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra Irak'ta 100 yıl boyunca hiçbir Türkmen bakan ya 
da devlet yetkilisi yoktu. Buna izin verilmedi ama Türkmen milleti ayakta kalabildi. 
Teslimiyet yok, mücadelemiz sürecek." diye konuştu.  
(www.bizturkmeniz.com/tr/index.php?page=article&id=102545)  
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KERKÜK VAKFINDAN ÇAĞRI  
13 Ağustos 2018  

Kerkük Vakfı Irak Seçim Komiserliğinin oyların elle 
sayım işleminden sonra sonuçlarla ilgili yaptığı açıklama 
ile ilgili bir bildiri yayınladı. Bildiride şu ifadelere yer 
verildi: 

“Yıllardır Türkmen halkının meşru haklarını gasp etmeye 
kalkışan cihetler bir kez daha şaibeli bir seçim akabinde bazı seçim sandıklarının açılmasının 
bile göz ardı edilerek sonuçların daha önce ilan edildiği şekilde tespit edildiğini ilan ettiler.  

 

Türkmen halkı son 100 yılda türlü zulme maruz kalmış, arazileri gasp edilmiş, eğitim hakları 
törpülenmiş ve siyasi haklarından mahrum kalmışlardır. Çok fazla şehit vermiş ve birçok 
Türkmen suçsuz olduğu halde hapse atılmıştır. 16 Ekim 2017 tarihinde yasal duruma 
dönüşme akabinde ümitleri yeşeren halkımız, bir kez daha bu sonuçlarla göz ardı edilmiş ve 
kazanımları ellerinden alınmıştır.  

Bütün bu haksızlıklara göğüs geren Türkmenler, kutsal davalarından vazgeçmeyecekler ve 
hain emellere teslim olmayacaklardır. Mavi direnişle tüm Irak halkına kararlılıklarını ispat 
eden bu topluluk birlik ve beraberlik içinde barışçıl ve medeni yollarla kutsal yürüyüşüne 
devam edecektir.  

Bu dönemde Irak Türkmen Cephesi olsun, Kerkük Türkmen Cephesi adayları ve siyasi 
kuruluşları olsun el ele bu kutsal yürüyüşü devam ettirmeli ve tüm katmanlara karşı birlik 
ruhunu pekiştirmelidir. Son seçimlerde meclise girmeye hak kazanan milletvekillerimizin 
meclis çatısı altında birlik ve beraberlik içinde Türkmen haklarını savunmaya ve korumaya 
koyulacaklarından şüphemiz yoktur.  

Hiç bir ayrım gözetmeden, herkes kendi konumu ve mevkiinden bu istikamette mücadele 
ettiği müddetçe mağlup olmayacağız.  Herkesi bu fikirler etrafında birleşmeye davet ederken 
bu kutsal dava uğruna aynı yolda yürüyenleri kutluyor, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. 
Allah yar ve yardımcınız olsun.  

Erşat Hürmüzlü  
Kerkük Vakfı Başkanı  
(www.bizturkmeniz.com/tr/index.php?page=article&id=102549)  
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TÜFED BASIN BİLDİRİSİ  

13 Ağustos 2018 

 

Irak Seçim Yüksek Komiserliğinin elle sayım işleminin sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamadan 
sonra TÜFED konuyla ilgili bir basın bildirisi yayınladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi: 

“12 Mayıs 2018 seçiminde yaşanan büyük ihlalleri ve sahtekârlıkları video kayıtlarıyla ayan 
beyan ortaya çıkaran Türkmenler, seçim sonuçlarının elektronik makine ile değil elle 
sayılmasına ısrar edip 28 gün Kerkük’te geceli gündüzlü eylemde bulundular. Haklı isteklerini 
dile getirdiler. Bağdat’ta Türkmen milletvekilleri, Kerkük’te seçim sırasında kullanılan sahte 
kimlik ve sahte oy pusulalarını kanıtlayan onlarca delil sundular. Bunun üzerine Irak hükümeti 
tarafından bağımsız bir mahkeme kurulu kuruldu. İlk çalışması Kerkük’e bağlı Dakuk bucağı 
ve Havice ilçesindeki sandıkların tekrardan elle sayılması kararı çıktı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. 
Gerçeklerin Türkmenler lehine ortaya çıktığı mahkeme kurulu tarafından onaylandı. Sonuçlar 
listeler halinde medyaya dağıtıldı.  

Ancak 10 Ağustos 2018 tarihinde 12 Mayıs 2018 Irak Genel Seçim sonuçlarını yayınlayan Irak 
Yüksek Seçim Komiserliği biz Türkmenleri şaşırttı ve derinden üzdü.  

Bütün dünyanın gözü önünde Kerkük’te seçim sandıklarında yaşanan hile ve sahtekârlıkları 
görmezlikten gelip akla ve mantığa sığmayan kararların çıkması ile Türkmenler bir kez daha 
hükümetin/devletin ve hâkimlerin eliyle zulme uğradılar.  

Türkmenler bugüne kadar hak, hukuk, adalet ve devlete saygı göstermiş, bir devletin bekası, 
kendi himayesinde olan topluluklara eşit ve adil muamele düşüncesini hep savundu. Son 
sonuçlar ise Türkmenlerin hükümete ve adalete olan güveni sarsmıştır.  

Bizler Türkmeneli Dernekler Federasyonu (TÜFED) olarak Türkmenlerin seçim bölgelerinde ve 
özellikle Kerkük’te uğramış olduklara haksızlıklara karşı, Irak hükümetinin de sessiz kalmasına 
karşı yılmayacağız. Mücadelemiz, birleştirici mayamız olan Türkmeneli ve başkenti Kerkük 
şemsiyesi altında devam edecektir. Birlik ve beraberlik içinde Kerkük Türkmen Cephesi 
yolunda devam edeceğiz.  

Türkmenleri sahte ve güdümlü kararlar haklı yollarından alıkoymayacaktır.  

Kerkük’ün en haklı sahibi Türkmenler oluşuna hiçbir oyun ve tuzak gölge düşüremez.  

Dr. Aydın BEYATLI  

Türkmeneli Dernekler Federasyonu  

Yönetim Kurulu Başkanı 

(www.bizturkmeniz.com/tr/index.php?page=article&id=102548 
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KERKÜK-ERBİL KARAYOLUNUN YENİDEN AÇILMASI İÇİN ANLAŞMAYA 
VARILDI 

13 Ağustos 2018 

 
  

Kerkük Valisi Rakan Said, Irak’ta Erbil ile Bağdat arasında çıkan askeri gerginlikten dolayı Ekim 
2017’den bu yana kapalı olan Kerkük-Erbil karayolunun açılmasına ilişkin anlaşma 
sağlandığını bildirdi. 

Vali Said, AA muhabirine söz konusu karayolunun yeniden açılmasına yönelik çalışmaları 
değerlendirdi. 

“Kerkük-Erbil karayolunun trafiğe açılmasına ilişkin Bağdat ve Erbil arasında anlaşma 
sağlandı.” ifadesini kullanan Said, onarım ve kontrol noktaları oluşturulmasına yönelik 
çalışmaların başladığını bildirdi. 

Irak Federal Polisi ile Peşmerge güçleri arasında yaklaşık 10 ay önce çıkan çatışmalar sırasında 
yıkılan Altunköprü’nün onarımına başlandığını aktaran Said, çalışmaların Erbil Belediyesi ile 
Kerkük Karayolları Müdürlüğünce yürütüldüğünü söyledi. 

Yol güvenliği için kontrol noktalarının ortaklaşa yapılacağını vurgulayan Said, her iki kent 
arasında Irak Federal Polisi ile Peşmerge güçlerinin ortak kontrol noktası kuracağını ve 
kentlere giriş ve çıkışları daha iyi bir şekilde denetleyeceklerini kaydetti. 
(www.turkmenelicephesi.com/kerkuk-erbil-karayolunun-yeniden)  
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ERDOĞAN’DAN ABADİ’YE: “TÜRKMEN KARDEŞLERİMİZİN GÜVENLİĞİ 
SAĞLANSIN!” 
14 Ağustos 2018 
 

  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el- Abadi ile bir görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekildedir: 

“İkili ilişkilerimizi daha da derinleştirmek ve kritik alanlarda işbirliğimizi geliştirmek için 
çalışmaya hazırız. Temmuz ayında Irak’ta başlayan protesto gösterilerinin bazı çevrelerce 
istismar edildiğini görüyoruz. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. 

Şu anda Irak’ın sorunları üzerine bilgiler aldık. Irak hükümeti önce IŞİD belasına ardından da 
gayrimeşru referanduma karşı oldukça başarılı bir imtihan verdi. Tarih boyunca ülkemiz en 
zor zamanlarında, din, dil, mezhep ayrımı gözetmeden Irak halkının yanında olmuştur. Irak’ın 
sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Ülkenin yeniden imarı için de üzerimize düşeni yapmaya 
hazırız. Açılacak sınır kapısı hem Irak’ın hem de ülkemizin faydasına olacaktır. 

Gerek Musul gerekse Basra’da başkonsolosluklarımızı da yeniden faaliyete geçirmek 
konusunu da konuştuk. IŞİD’li canilerle PKK’lı katiller arasında bizim nazarımızda bir fark 
yoktur. Bu örgütleri ve uzantılarını bölgemizden kazımaya kararlıyız. Tüm terör örgütleriyle 
mücadelede Irak’la dayanışmayı sürdüreceğiz. PKK ile mücadelede Irak’tan beklentilerimizi 
aktardık. Türkmen kardeşlerimizin meselelerini de kendilerine ifade ettim. Kardeşlerimizin 
güvenliğinin sağlanmasının önemini ilettik. 

İkinci sınır kapısı hem Irak’ın hem ülkemizin faydasına olacaktır. Bu konuda gereken 
adımları atacağımıza inanıyorum. 

http://www.turkmenelicephesi.com/erdogandan-ibadiye-turkmen-kardeslerimizin-guvenligi-saglansin.html


Şu anda 2017 itibariyle aramızda yaklaşık 11 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. 
Tabi biz bunu yeterli bulmuyoruz. Türkiye ile Irak’ın kaderleri aynıdır. Irak’ın güvenlik, refah 
ve istikrarı, Türkiye’nin güvenlik, refah ve istikrarıdır. En önemli sorunlardan birisi Irak’taki 
su ve enerji sorunudur. Bu konuda görüşmelerimizi detaylandırdık ve ilgili bakanlarımızı 
görevlendirdik”. 

Abadi görüşmeden sonra şu açıklamaları yaptı: “Sayın Erdoğan görüşmemizde Irak’a su 
konusunda gerekli desteği vereceğini söyledi. Sınırın güvenliği konusunda hemfikiriz. Hiçbir 
örgütün burada yuvalanmasını istemeyiz. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi 2 gün önce bir 
toplantı yaptı. Bu konuda sınırların kontrol altına alınması için bir proje üzerinde durduk. 
Buna izin vermeyeceğiz. Biz Türkiye ile birlikteyiz. Sınırın korunması ve Türkiye’ye 
saldırıların engellenmesi için Türkiye’yle birlikteyiz. Tüm Türk şirketlerine söylüyoruz; gelin 
Irak’ta yatırım yapın. 

Türkiye tarafından Cizre bölgesinde elektrik iletim hattı tamamlanmış durumda. Kerkük’ten 
Ovaköy bölgesine bir petrol boru hattının açılması söz konusu. Kerkük’ten bu şekilde 
Türkiye’ye petrol pompalanacak. 

İkinci bir gümrük kapısının açılması çok önemli. Bu konuda görüşmeler ağırlık kazanacaktır. 
Alacağı her türlü tedbir konusunda Türkiye’yi destekliyoruz. Biz Türkiye Cumhurbaşkanı ve 
bakanlardan büyük kolaylıklar gördük.” (http://www.turkmenelicephesi.com/erdogandan-
ibadiye-turkmen-kardeslerimizin-guvenligi-saglansin.html)  

 

IKYB’DEKİ TÜRKMENLER ENDİŞELİ- TÜRKMENLER, 30 EYLÜL’DE 
YAPILACAK SEÇİMLERDE KONTENJANLARINA GÖZ KOYULDUĞUNU İDDİA 
ETTİ  
15 Ağustos 2018  

 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi‘ndeki 
Türkmenler, 30 Eylül’de yapılması 
planlanan bölge parlamentosu seçimleri 
nedeniyle bazı grupların içişlerine 
karıştığını, “Türkmen” adı altında ancak 
amacı Türkmenlerin varlığı olmayan 
partiler kurduğunu ve Türkmen kotasını 
zayıflatmayı amaçladığını iddia etti. 

Türkmen Milletvekili Aydın Maruf, siyasi iktidarların amaçları doğrultusunda kurdukları 
partiler ve oluşturdukları listelerle Türkmen sandalyelerini kendi menfaatleri doğrultusunda 
kullanmak istediğini ileri sürdü. 

Türkmenler, IKBY’de 30 Eylül’de yapılması planlanan bölge parlamentosu seçimlerinde 
içişlerine karışılmasının endişesini yaşıyor. 

http://www.turkmenelicephesi.com/erdogandan-ibadiye-turkmen-kardeslerimizin-guvenligi-saglansin.html
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Geçmiş yıllarda bazı siyasi partilerin içişlerine müdahale ederek, temsiliyetlerini engellediğini 
belirten Türkmenler, bu seçimlerde de parlamentodaki Türkmen kotasının zayıflatılmaya 
çalışıldığını ileri sürdü. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı‘na açıklamalarda bulunan Türkmen 
Milletvekili Aydın Maruf, 30 Eylül’de yapılacak seçimlere Türkmenlerin de katılacağını 
belirterek, parlamentoda Türkmen kontenjanının 5 sandalye olduğunu ifade etti. 

Şu anda 5 sandalye için 8 listenin oluştuğuna dikkat çeken Maruf, “Bazı taraflar ve listeler ilk 
defa seçime katılıyor. Bizim endişemiz Türkmenlerin dışında iktidar siyasi partilerin 
Türkmenlerin içişlerine müdahale edip, bazı bölgelerden bu listelere oy verip, onları 
çıkarmaya çalışması. Neticesinde de bu listeleri kendi menfaatleri doğrultusunda 
kullanacaklar.Endişemiz buradan başlıyor” dedi. 

Yaptıkları miting ve toplantılarda haklarını sürekli dile getirdiklerini anlatan Maruf, “Burada 
bulunan Türkmenlerin kontenjanları var. Güzel bir örnek demokrasi adına. Ancak bölgedeki 
iktidarın, siyasi partilerin, etnik grupların içişlerine müdahale etmesi demokrasiye zarar 
veriyor. Önümüzdeki günler bizim için önemlidir. Türkmenler, Türkmen iradesiyle seçilmiş 
kişilere destek vermeyi istiyoruz. Neticede parlamentoda olan Türkmenleri temsil edecek 
listeler oraya gitmeli” diye konuştu. 

Geçmişte de bölgede bulunan iktidar siyasi partilerin etnik grupların içişlerine müdahale 
ederek temsiliyete engel olduğuna dikkat çeken Maruf, şunları kaydetti: 

“Bütün taraflardan özelikle de iktidar siyasi partilerden isteğimiz, 30 Eylül’de yapılacak 
seçimde Türkmen veya Hristiyan partilerin içişlerine müdahale etmemeleri. 

Bu müdahale demokrasiye olur. Biz kendi irademizle Türkmenleri seçmek istiyoruz, Türkmen 
adayları oraya göndermek istiyoruz. Bu bizim için önemli bir seçimdir, önemli bir yarışmadır. 

Bölgede yaşayan Türkmenler gerçek iradeyi seçmek istiyorlar. Seçimin zamanında 
yapılmasını da destekliyoruz. Bütün Türkmenler, burada yaşayan Kürt kardeşlerimiz ve 
Hristiyanlarla birlikte yapılacak olan seçime demokrasi için destek vermeye hazır. 

Burada gerçek siyasi partiler var. Her parti kendi iradesiyle kurulmuşsa biz destek veririz. 
Ancak bu listeler bazı siyasi gruplar tarafından kurulmuş ve kendi amaçları için kullanılmaya 
çalışılıyor. 

Amaçları Türkmen varlığı değil. Amaçları sadece iktidarda olan bazı siyasi partilerin 
projelerine destek vermektir. Bu burada yaşayan herkese zarar veriyor. Amaçlı kotaları 
zayıflatmaktır. Türkmen ve Hıristiyanların 11 kotası var ve bu sandalyeleri kendi menfaatleri 
için kullanmak istiyorlar.”  (https://www.haberler.com/ikyb-deki-turkmenler-endiseli-
turkmenler-30-eylul-11144184-haberi/)  
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