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SALİHİ’DEN BARZANİ AÇIKLAMASI 

01 Ekim 2016  

 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı 
Mesut Barzani'nin Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaretin olumlu bir adım olduğunu söyledi. Salihi, 
özellikle Kürt bölgesinin içinde bulunduğu mali kriz ve Musul operasyonunun yaklaşmasıyla birlikte 
bu ziyaretin gerçekleşmiş olmasının önemine değindi.  

Salihi'nin enformasyon bürosundan yapılan açıklamada, bu tür görüşmelerde bu bölgelerde yaşayan 
tüm tarafların hazır bulunması gerektiği bildirildi. Irak Türkmen Cephesi'nin Kürt partileriyle siyasi 
diyalogunun devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, bazı sorumsuz açıklamaların bu durumu 
etkilemeyeceği ifade edildi.  Erşat Salihi, Irak Türkmen Cephesi'nin gerek Erbil gerek 
Süleymaniye'deki tüm Kürt partileriyle iyi ilişkilere sahip olduğunu vurguladı. Salihi, tüm tarafların 
siyasi karara katılmadan bölgedeki barışın sağlanmayacağını da sözlerine ekledi. (Türkmeneli 
Televizyonu) 

 

 

 

 



SALİHİ TÜRKMEN YETKİLİLERİ KABUL ETTİ 

03 Ekim 2016  

 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi Irak’ın Kerkük şehrinde Irak 
Türkmen Cephesi büro yetkililerini kabul etti. Toplantıda Irak Türkmen Cephesi'nin, aralarında terör 
örgütü PKK'nın da olduğu tüm terör örgütlerinin Türkmen bölgelerinden çıkarılma talebinin 
desteklenmesi gerekliliğine vurgu yapıldı. Irak Türkmen Cephesi bürolarının çalışmalarının 
görüşüldüğü toplantıya katılan yetkililer, Irak Türkmen Cephesi'nin terör örgütü PKK'nın Türkmen 
bölgelerinden çıkarılması talebine tam destek sunduklarını belirttiler. Salihi, terör örgütü PKK'nın 
Irak'ta bulunmasının özellikle Türkmen Milleti için tehlikeli olduğunu belirtti. Salihi, PKK'nın Irak, 
Türkmen bölgeleri ve Kerkük'ten uzaklaştırılması için Irak Hükümeti'nin gerekli önlemleri alması 
gerektiğini de kaydetti. (Türkmeneli Televizyonu) 

 

TELAFER KENTİ AŞİRETLERİ TOPLANTI YAPTI 

03 Ekim 2016  

Irak’ın Musul şehrine bağlı Telafer 
kenti halkı Kerkük'te bir toplantı 
gerçekleştirdi. Aşiret şeyhleri ve 
göçmenlerin hazır bulunduğu 
toplantıda, Telafer'in bugünü ve 
yarını görüşüldü. Telafer’in terör 
örgütü IŞİD’den kurtarılması, 
IŞİD’den sonra toplumsal uzlaşı ve 
göçmenlerin evlerine geri 
dönmesinin masaya yatırıldığı 
toplantıda, Irak Türkmen Cephesi 
ve Türkmeneli Partisi temsilcileri 
de yer aldı. Irak Türkmen Cephesi 
Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı 

ve Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya da toplantıya katıldı. (Türkmeneli 
Televizyonu) 



ITC GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ 

03 Ekim 2016  

Irak Türkmen Cephesi'nin Irak’ın Kerkük şehrindeki genel merkez binasında bir toplantı yapıldı. Irak 
Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi başkanlığında yapılan toplantıda son 
gelişmeler masaya yatırıldı. Toplantıda Irak Türkmen Cephesi yürütme kurulu üyeleri de hazır 
bulundu. Musul'un kurtarılması için yapılan hazırlıkların ele alındığı toplantıda, Telafer ve Musul'daki 
Türkmenler'in geleceğinin korunması ve Telaferli Türkmenler'in kentlerinin kurtarılması 
operasyonuna katılmaları gerekliliğine vurgu yapıldı. Irak Türkmen Cephesi Enformasyon 
Dairesi'nden yapılan açıklamada, Telafer'in terör ve terör örgütlerinden korunması için Türkmen aşiret 
temsilcilerinden toplumsal uzlaşıyı gerçekleştirmeleri talep edildi. (Türkmeneli Televizyonu) 

 

KAZANCI’DAN FIRAT KALKANI AÇIKLAMASI 

04 Ekim 2016  

 

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı, Türkmeneli Televizyonu ana haber 
bültenine katılarak açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı hakkında konuşan 
Kazancı, Türkiye'nin kısa bir süre içinde Suriye'de 900 kilometre alanı terörden temizlediğini söyledi. 
Kazancı, ''Türkiye hiçbir zaman ne silahlı gruplara ne de istikrarı bozma eyleminde bulunanlara 
yardım etti.'' dedi. (Türkmeneli Televizyonu) 

 

 

 

 



SALİHİ’DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI 

07 Ekim 2016  

 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Bağdat'ta Parlamento'da basın 
toplantısı düzenleyerek son günlerde Irak ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğe değindi. Bazı 
açıklamaların yanlış çevrildiğini ve yanlış anlaşıldığını belirten Salihi, Irak Türkmen Cephesi olarak 
özellikle bu süreçte Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü kalması gerektiğini inandıklarını 
söyledi. Salihi sorunların diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında da bulundu. 
(Türkmeneli Televizyonu) 

 

TÜRKMEN ECZACININ OĞLU KERKÜK’TE KAÇIRILDI  

07 Ekim 2016  

Irak’ın Kerkük şehrinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Türkmen eczacı Muhammed Fatih’in 
oğlu Ali Murad’ın Bağdat yolu semtinde kaçırıldığı bildirildi. (Efkar Hurra) 

 

SALİHİ TÜRKMENLERİN MİLLİ BAYRAMINI KUTLADI 

07 Ekim 2016  

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük 
Milletvekili Erşat Salihi, Türkmenlerin Milli 
Bayram günü münasebetiyle bir kutlama 
mesajı yayınladı. Salihi mesajında şu ifadelere 
yer verdi: 

“7 Ekim gününe denk gelen Türkmen Milli 
Bayramımızı, şahsım ve Irak Türkmen 
Cephesi (ITC) çalışanları adına kutluyorum. 

1995 yılında Erbil'de,  ITC çatısı altında toplanan tüm Türkmen örgütleri ve teşkilatları Türkmenler 



için yeni ve önemli bir siyasi dönemin başlamasına olanak sağlamıştır. Bu nedenle 7 Ekim gününün 
Türkmen bayramı olması kararı alınmıştır. Ne yazık ki ülkede yaşanan olaylar nedeniyle bayramımızı 
törenler ile kutlayamıyoruz.  Tüm halkımıza sesleniyorum. Tüm olumsuzluklara rağmen, herkes 
bizlere karşı olmasına rağmen, çok sayıda katliamlara maruz kalmamıza rağmen, Allah’tan başka hiç 
kimseye başımızı eğmedik ve kimse de bizleri bitiremedi. 2003 yılından bugüne, aynı yok sayma ve 
göz ardı edilme politikası devam etmekte. Her zaman her yerde en doğal demokrasi hakkınız olan 
barışçıl direnişe hazır olunuz. Haklı sesinizi yükseltiniz. Bizimle aynı bölgede yaşayan ve 
kardeşlerimiz olan diğer etnik guruplara da çağrıda bulunuyorum. Arapçılık politikası bizi bitiremedi 
ve başarılı olamadı. Tüm Kürt partileri ile diyalog ve görüşme başlattık, Irak’ın dışından gelenlerin, 
kardeşlik ilişkilerimizi bozmasına kesinlikle izin vermeyiniz''. (I.T.C Enformasyon Dairesi) 

 

SALİHİ’DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI 

 08 Ekim 2016  

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi Irak’ın Bağdat şehrinde 
Türkmeneli Televizyonuna konuştu. Kerkük’te Türkmenler'in hedef alınması konusuna değişen Salihi, 
Kerkük İl Meclisi ve Kerkük yerel yönetimini olağanüstü toplantıya çağırdı. Salihi konuşmasında 
ayrıca kabine için Türkmen adaylar sunulması konusuna da değindi. (Türkmeneli Televizyonu) 

 

HASAN TURAN SON OLAYLARI DEĞERLENDİRDİ 

08 Ekim 2016  

Irak Türkmen Cephesi Başkan 
Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili 
Hasan Turan Irak kabinesinde 
Türkmenlere yer verilmesi 
konusuna değindi. Hasan Turan; 
“Bildiğiniz üzere Başbakan Haydar 
El-Abadi’nin reform paketi birkaç 
aşamadan geçti. Bu aşamaların 
ilkinde başbakan Abadi, Türkmen 
Milletvekili Muhammed Mehdi 
Beyati’nin başında olduğu insan 
hakları bakanlığını iptal etmiş ve 
bu şekilde kabinede Türkmenler 
için tahsis edilen tek bakanlık da 

iptal edilmiş oldu. Türkmenlerin bakanlar kurulu toplantılarından uzaklaştırılmış olmaları Türkmen 
halkının milli menfaatlerine zarar verecektir. Bir milletvekili olarak bakanlığın iptalinin anayasaya 
açıkça aykırı olduğunu ifade ediyorum. Bakanlığın tekrar iade edilmesi için bir imza kampanyası 
başlattım ve parlamentoda oylamaya sunulması talebinde bulundum. Ancak ne yazık ki meclis ve 
parlamento bizim yanımızda olmamıştır. Biz Türkmen milletvekilleri olarak defalarca yapmış 
olduğumuz açıklamalarda Başbakan Abadi’den en az bir bakanlığı Türkmenlere vermesi talebinde 
bulunduk. Abadi kabinesinde değişiklik yapacağını ve yeni bakanlıkların teknokrat adaylar arasından 



seçileceğini ilan etti. Bunun üzerine ITC Başkanı ile Başbakana resmi bir yazıyla 4 Türkmen adayı 
sunmuş olduk.  Ancak Başbakan bizim yazımıza bir yanıt vermemiştir.  (www.bizturkmeniz.com)  

 

 

TÜRKMEN AŞİRETLER VE AYAN MECLİSİ TÜRKMEN MİLLETVEKİLLERİNE 
DESTEKLERİNİ BİLDİRDİ 

09 Ekim 2016  

 

 

Irak Türkmenleri Aşiretler ve Ayan Meclisi 8 Ekim tarihinde Türkmenlerle ilgili konuları tartışmak 
üzere bir panel düzenledi. Panele Meclis Başkanı Feyzullah Sarıkahya ile meclisin genel kurul ve 
yönetim kurulu üyeleri ve birçok Türkmen de katıldı. Panelin başında Meclis Başkanı Sarıkahya 
Türkmen milli bayramı münasebetiyle Türkmen halkını tebrik ettiğini bildirerek önümüzdeki günlerde 
Türkmenlerin üzerindeki kara bulutların yok olacağı, özgürlük, istikrar ve güvenin yeniden geleceği 
temennisinde bulundu. Panele katılanlar Türkmen oluşumunu kabinede Türkmen bir bakanın temsil 
etmesi konusunda Türkmen milletvekillerinin haklı çabasını desteklediklerini ifade ettiler.  
(www.bizturkmeniz.com)  

 

 

 

 

 

 



 

ITC’DEN BAKANLIK HAKKINDA BİLDİRİ  

09 Ekim 2016  

 

Irak Türkmen Cephesi Irak Parlamentosunda Türkmenlere bakanlık verilmesi konusu hakkında bir 
bildiri yayınladı. Bildiride yer alan ifadeler şu şekildedir: 

Değerli Türkmen Halkı, 

Seçimlerde, güçlü ve yoğun katılımınızla parlamentoda temsilciniz olarak bizleri seçtiniz. Bakanlar 
kurulunda sizleri temsil edecek adayı, sizin ve parlamentodaki temsilcilerinizin seçmesi en doğal 
hakkınızdır. Sizlerden gelen herhangi bir talebi, bizlerin de aday gösterdiğimiz bakana iletme ve talep 
etme imkanımız olmalıdır.  

Aziz ve değerli kardeşlerim,  

Ben halkımızın büyük yükünü taşımaktayım, bu yükü taşıyan diğerleri gibi. Bakanlık görevini alan her 
kim olursa olsun halkını, acılı geçmişini ve dertlerini bilmelidir.  

Bazı sosyal paylaşım sitelerinde dile getirilen eskiden aday gösterilen adayların yeni aday olarak kabul 
edilmediği haberi kesinlikle doğru değildir. Bu tarz haberler bazı rakip politikacıların uydurduğu 
haberlerdir. Ben, Niyazi Mimaroğlu ve diğer bazı milletvekillerimizin parlamentoda gösterdiği 
kararlılık, direniş ve bazı yetkili makamlarla yaptığımız telefon görüşmeleri sonucu hükümet bizleri 
görmeye ve dinlemeye başladı. Türkmenlerin en büyük kuruluşu ve temsilcisi olmamıza rağmen, 
adayımızı seçmemizde görüşümüzün alınmaması yanlış bir durumdur. Ben mezhepçiliğe ve 
bölgeselciliğe karşıyım. Siyasi bir kuruluş olarak, insanların Türkmen davasına karşı adil olmasını 
istemekteyiz.  

Türkmen gençleri sizlerden isteğimiz aday isimlerinin üstünde durmayınız. Sizlerden istediğimiz, 
Başbakana ve Hükümete karşı sesinizi ve haklı isteklerinizi yapacağınız toplantılarla ve 
yayınlayacağınız bildirilerle yükseltiniz. Bazı politikacıların açıklamaları sizleri mezhepsel ayrımcılığa 
ve çatışmaya itmesin. Bir olun. Allah yar ve yardımcımız olsun”. (I.T.C Enformasyon Dairesi) 



 

 

 

SALİHİ'DEN ALTUNKÖPRÜ HALKINA TEŞEKKÜR 

09 Ekim 2016 

 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak Türkmen Cephesi Altunköprü 
bürosu, Türkmen okulu öğretmenleri ve öğrenci velilerine Altunköprü Türkmen şehitlerine 
gösterdikleri vefa, inanç ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Özellikle Türkmen okullarına 
evlatlarını kaydetme yarışına giren velilere bir kez daha şükranlarını ifade etti. Salihi, Altunköprü 
halkının Türkmen davasına ne kadar bağlı olduğunu dile getirdi. (I.T.C Enformasyon Dairesi) 

 

SALİHİ, CAFERİ İLE GÖRÜŞTÜ 

10 Ekim 2016  

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük 
Milletvekili Erşat Salihi, Irak Dışişleri 
Bakanı İbrahim El-Caferi'yi Bağdat'taki 
bürosunda ziyaret etti. Görüşmede, son 
günlerde Irak ile Türkiye arasında yaşanan 
kriz ele alındı. Ayrıca Başika'da bulunun 
Türk askerleri konusun barışçıl yollarla 



çözülmesi de ele alındı. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El-Caferi ise, ziyaretinden dolayı Salihi’ye 
teşekkür etti. (I.T.C Enformasyon Dairesi) 

 

 

 

MUHTAROĞLU MATEM MERASİMLERİNDE 

 10 Ekim 2016  

Türkmeneli bölgelerinde aşure 
etkinlilikleri heyecanla devam 
ediyor. Irak Türkmen Cephesi 
Selahattin İl Başkanı Heytem Haşim 
Muhtaroğlu Tuzhurmatu'da bazı 
Hüseyniyeleri ziyaret ederek matem 
merasimlerinde hazır bulundu. 
Muhtaroğlu ziyareti sırasında bazı 
Hüseyniyelere maddi yardımlarda 
da bulundu. (Türkmeneli 
Televizyonu) 

 

SALİHİ’DEN YAZILI AÇIKLAMA 

 12 Ekim 2016  

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Aşure gününe özel yazılı bir 
açıklama yaptı. İmam Hüseyin'in zulme karşı devrim yaptığını bildiren Salihi, Türkmenlere karşı 
yapılan zulmün Hz. Hüseyin’e yapılan zulümün aynısının uzantısı olduğunu bildirdi. Salihi 
bildirisinde, Türkmenlerin soykırım ve göz ardılara maruz kaldığını belirterek, Abadi başkanlığındaki 
hükümetin Türkmenlerin haklarına sahip çıkmasını beklediklerini bildirdi. (Türkmeneli Televizyonu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




