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SALİHİ HÜKÜMETİ VE TÜRK MİLLETİNİ TEBRİK ETTİ 
17 Nisan 2017 

 

 

Irak Türken Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili ErşatSalihi Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a referandumun olumlu sonuçlarından dolayı tebrik mesajı gönderdi. Salihi, 
mesajında şunları ifade etti; “Irak Türkmen Cephesi ve Türkmen Milleti adına Türkiye 
Hükümetini ve milletini başarılı referandumundan dolayı tebrik ediyorum. Bu mutlu 
münasebetin Türkiye Cumhuriyeti için hayırlara vesile olmasını diler, yeni dönemde bütün 
bölgeye demokrasi, refah, başarı, barış ve güvenliğin yayılmasını ümit ederiz. Türkiye 
Cumhuriyeti her zaman Irak Milletinin özellikle de Türkmen Milletinin yanında olduğu için 
teşekkür eder bizlere verdiği desteklerden dolayı minnettar olduğumuzu bildiririz”. 
(Türkmen Şanı) 



 

TÜRKMEN EDEBİYATI VE KÜLTÜR DÜNYASI BİR YILDIZINI KAYBETTİ 
17 Nisan 2017 

 

Türkmen romancı ve öykücü Hamza Salih Muhyettin,72 yaşında hayatını kaybetti. Rahmetli 
Hamza Hamamcı'nınnaşı Kerkük'teki SayitAllavi mezarlığında toprağa verildi. Romancı ve 
öykücü Hamza Hamamcı, 1945 senesinde Kerkük'ün Sarıkahya bölgesinde dünyaya geldi. 

Hamamcı, ilkokulu El Feysaliye okulunda tamamladıktan sonra orta öğrenimini 
merkezleştirme okulunda tamamladı. Ailesinin kısıtlı maddi imkanlarından dolayı Hamamcı 
çalışmaya yöneldi. Bağdat'ta yayınlanan Türkmen Yurt gazetesinde editör olarak emeği geçti. 
Yurt gazetesinde editörlük yaptıktan sonra Kerkük elektrik dairesine atanmış ve daha sonra 
oradan emekliye ayrılmıştır. 

Rahmetli Hamamcı'nın iki romanı piyasaya sürülmüştü. Özellikle Sarı Pabuç ve Beyaz Horoz 
adlı romanları okuyanlar tarafından ilgi görmüştü. Rahmetli Hamamcı, Türkmen 
kütüphanelerini çıkarttığı romanlarla zenginleştirmiştir. (Türkmeneli TV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITC GENEL BAŞKANI SALİHİ'DEN AÇIKLAMA 
17 Nisan 2017 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı 
ve Kerkük Milletvekili 
ErşatSalihi, Irak’ın Erbil 
şehrinde bazı Türkmen 
Partilerin Kerkük'ün Kürt 
Bölgesel Yönetimi'ne 
bağlanması için referandum 
yapılmasına destek vermelerini 
reddetti ve kınadı. Türkmeneli 
Televizyonu'na konuşan Salihi 
doğru yolda olan Türkmen 
Partileri, Erbil'deki diğer 
Türkmen partileri kınamaya 

davet etti.  Salihi, Irak Türkmen Cephesi ve doğru yolda olan Türkmen Partilerin Kerkük'te 
devlet dairelerine Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı asılmasıyla ilgili aynı adımı attıklarını 
söyledi.  Salihi, ''Bu açıklamalarınızdan sonra Kerkük, Tuzhurmatu, Diyala, Mendeli, Telafer 
ve Musul'daki Türkmenler'in yüzlerine nasıl bakacaksınız'' diye sordu. (Türkmeneli TV) 

 

ITC TÜRKİYE TEMSİLCİSİ HİCRAN KAZANCI'DAN TEBRİK MESAJI 
17 Nisan 2017 

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi 
Dr. Hicran Kazancı Türkiye'de gerçekleşen 
Anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan halk 
oylamasının başarıyla sonuçlanması 
dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı tebrik etti. 

Kazancı tebrik mesajında; “16 Nisan 2017 
tarihinde gerçekleşen referandumun 
sonucundan dolayı zati alinizi kutlar ve 
Türkiye’nin yanı sıra bölgemiz için hayırlı 

olmasını yüce Allah’tan dilerim. Evet ile sonuçlanan referandum egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir söylemini eylemleştirerek büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda büyük merhale 
kat etmiştir. Ortadoğu’da barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalarınızın ve Irak 
Türkmenlerine verdiğiniz destek ve yardımlarınızın yeni sistemde de artacağına inancım 
tamdır. Bu vesileyle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halk tarafından kabul edilmesini 
bir kez daha tebrik ederim. Allah yolunuzu açık etsin” şeklinde ifadelere yer verdi. 
(Türkmeneli TV) 

 



KERKÜK ÜNİVERSİTESİ'NDE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ 
19 Nisan 2017 

Irak’ın Musul şehrini terör örgütü IŞİD’den kurtarmak için başlatılan operasyonlarda şehit 
düşen Türkmen Üsteğmen Mehmet Natık için Irak’ın Kerkük şehrine bağlı 
Altunköprünahiyesinde düzenlenen taziye meclisinin ardından 19 Nisan günü Kerkük 
Üniversitesi’nde bir anma töreni düzenlendi. Anma törenine dekanlar, öğrenciler, öğretim 
üyeleri katıldı. Düzenlenen anma törenine katılanlar kürsüye çıkarak Türkmen Şehit 
Üsteğmen Mehmet Natık hakkında konuştu. Anma töreninin ardından Türkmeneli 
Televizyonu objektiflerine konuşan Kerkük Üniversitesi Türkçe Bölümü Öğretim Üyesi 
Mehmet Ali Şerif düzenlenen anma töreni hakkında bilgi verdi. (Türkmeneli TV) 

 

TÜRKMENLER REFERANDUM KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI 
19 Nisan 2017 

 

 

Anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan halk oylamasının başarıyla sonuçlanması Irak 
Türkmenleri tarafından memnuniyetle karşılandı. 

Türkmeneli Televizyonu objektiflerine konuşan Kerküklü Türkmen vatandaşlar, Türkiye'de 
yapılan halk oylamasını memnuniyetle karşıladı. Türkmen vatandaşlar, Türkiye'deki 
referandumun başarıyla sonuçlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Başbakan Binali Yıldırım'ı tebrik ettiler. Türkmenler, Türkiye'de kaydedilen zaferin sevincini 
Türk milletiyle paylaştıklarını ifade ettiler. 



Türkmen vatandaşlar ayrıca, Türkiye’nin Irak Türkmenlerine yönelik olumlu tutumundan 
övgüyle söz ettiler. Türkmenler, Türkiye'de gerçekleşen anayasa değişikliğiyle ilgili yapılan 
halk oylamasının başarıyla sonuçlanmasının Türk Dünyası'na da olumlu bir şekilde 
yansıyacağını söyledi. (Türkmeneli TV) 

 

HATUN KÜLTÜR KURUMU OTURUM DÜZENLEDİ  
19 Nisan 2017 

Hatun Kültür Kurumu, Irak’ın Kerkük şehrinde 
düzenlediği bir akşam oturumunda, toplumun 
kültürel alanında yer almak için yapılması 
gereken çalışmalar ve atılması gereken adımlar 
ele alındı. Kurum Başkanı Yüksel Terzibaşı'nın 
başkanlığında yapılan oturuma çok sayıda 
Kerküklü bayan aktivist katıldı. Kentteki 
gençlerin de kültürel çalışmalara katılmasının 
da ele alındığı oturumda kadınların karar 

mekanizmalarında yer alması, gericilikle mücadeledeki rolü, kültürel çalışmalarda kadın 
konuşmacılara daha sık yer verme gibi konular ele alındı. 

Hatun Kültür Kurumunun yıllık çalışma planında yer alan çalışmalar hakkında konuşan 
Terzibaşı,''Gençleri birçok alandaki çalışmalarda yer almaları için teşvik etmekte ısrarlıyız. 
Kadınların kültürel anlamda gelişmeleri için küçük çapta da olsa önemli çalışmalarda yer 
almalarını sağlayacağız. İnsan kalkınması için eğitim kursları planlarımız tamamlanmış 
durumda. Öksüz ve dul kadınlarımıza destek sunmak için ayrıca çalışmalarımız olacaktır” 
şeklinde açıklamalarda bulundu. (Türkmeneli TV) 

 

ABADİ: "BAYRAK ASMAYA HAKLARI YOK" 
20 Nisan 2017 

Geçtiğimiz günlerde 
Kerkük İl Meclisinin 
tek taraflı aldığı karar 
ile Kerkük’teki kamu 
binaları üzerinde Kürt 
Bölgesel Yönetimi 
bayrağı asılması 
kararının ardından Irak 
Başbakanı Haydar El- 
Abadi Irak’ın başkenti 
Bağdat'taki Başbakanlık 
Sarayı'nda düzenlediği 



haftalık basın toplantısında Kerkük Valisinin talimatı üzerine il meclisinin tek taraflı onayıyla 
alınan karar gereği kamu kurum ve kuruluşlarında IKBY bayrağının asılmasını kabul 
etmediklerini yenileyerek, "Kerkük'te kamu binaları üzerinde bayrak asmaya hakları yoktur. 
Bunlar, Irak Hükümetine bağlı kurumlardır ve bu yapılanlar yasalara aykırıdır." dedi. Abadi 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bağımsızlık referandumu yapılmasının Irak ve Kürtlerin 
çıkarına olmadığını söyledi. Abadi "Herkesin farklı umudu ve isteği var ancak IŞİD’le savaşın 
sürdüğü ve bölgesel durumun karışık olduğu bu dönemde referandum Irak'ın ve IKBY’ deki 
Kürt vatandaşların çıkarına değildir. Bazı komşu ülkeler de bunu milli güvenliğine tehlike 
olarak görüyor. Net olarak söylüyorum, 'Irak ve IKBY'nin halihazırda referandumda hiçbir 
çıkarı yoktur. Bu ayrıca IKBY'deki Kürt vatandaşların yararına olmaz ve sorunlara yol açar. 
Şimdiye kadar elde edilen tüm kazanımlara ciddi zarar verir.  Birçok Kürt siyasetçinin görüşü 
de referandumun şu an için yapılmaması yönünde. Bunlar sanırım daha çok siyasi 
çatışmaların ürünüdür." dedi. Abadi, Irak güçlerinin Musul'un batısında IŞİD’e karşı 
yürüttüğü operasyonlar sırasında sivillerin can güvenliğini koruduğunu, çok sayıda IŞİD 
militanının da tutuklandığını ve öldürdüğünü söyledi. IŞİD’in yüzlerce operasyon hazırlığı 
yaptığını ve güvenlik güçlerinin çoğunu etkisiz hale getirdiğini söyleyen Abadi, "Bunlar bazı 
yerlerde planlarında başarılı oldu ve biz de zaman zaman kurban verdik. Düşmanla devam 
eden bir savaş söz konusu. Bu, hepsini bitirene kadar devam edecek." diye konuştu. 

 

KERKÜK'TE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ PANELİ 
20 Nisan 2017 

 

Müstakbel Kalkınma Kurumu'nun Kadınlar Bürosu, Irak’ın Kerkük şehrinde El-Emel Derneği 
işbirliğiyle sivil toplum örgütleri için bir panel düzenledi. Şifa Hastanesi'nde düzenlenen 
panelde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kadınlar, barış ve güvenlikle ilgili 1325 
numaralı kararı ele alındı. Kadınların barış ve güveni korumadaki rolü ele alındı. El-Emel 
Derneği Başkanı Surud Ahmet panelde yaptığı konuşmada, karar hakkında katılımcılara bilgi 
verdi. Surud Ahmet, kadınların güven ve barışın kurulmasına katılması gerektiğini söyledi. 
Türkmen eski milletvekili FeyhaZeynelabidin de, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 
1325 numaralı kararı hakkında konuştu. 



ERDOĞAN:''KERKÜK TÜRKMENLER'İN YOĞUN OLDUĞU BİR YER'' 
21 Nisan 2017 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli yayın kuruluşu El-Cezire kanalında 
açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan El-Cezire'ye yaptığı 
açıklamasında, Irak’ın Kerkük kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asılması ve 
Kerkük'ün Türkmenlerin yoğun olduğu bir yer olduğuna ilişkin değerlendirmede bulundu. 
Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Kerkük'te tamamen Türkmenler yok farz 
ediliyor ama orada Arap da var, Kürt de var. Burası ne olarak ilan edildi? Tartışmalı bölge 
olarak ilan edildi. Bu tartışmalı bölgede kimler var? Burada Türkmen var ki tarihi itibarıyla 
baktığınız zaman geçmişinde Türkmenlerin yoğun olduğu bir yer, aynı şekilde Arap var, Kürt 
de var". Programda Erdoğan'a, Sykes-Picot Antlaşması'nın üzerinden 100 yıl geçmesinin 
ardından batı medyasında bölgenin tekrar dizayn edildiği ve  Türkiye'nin özellikle  Suriye ve  
Irak karşısında seyirci kalıp kalmayacağına ilişkin bir soru da yöneltildi. 

Sykes-Picot olayına ne denli karşı olduklarını hep ifade ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle 
devam etti:"Tabii onlarla görüştüğümüz zaman, Biz Irak’ta,  Suriye'de toprak bütünlüğünün 
yanındayız diyorlar fakat uygulamaya geldiği zaman sanki bir paylaşım havası esiyor, sıkıntı 
burada. Bakıyorsunuz İran’ın Pers yayılmacılığı anlayışı son zamanlarda bayağı baş 
ağrıtmaya başladı. Örneğin Irak’ta IŞİD’le mücadelede göze çarpan şey bu. Mesela HaşdiŞabi 
kimdir, arkasında kim var? Şimdi bakın orada onlar ne yazık ki bir taraftan Sincar’a yönelik 
diğer taraftan da Telafer’e yönelik saldırıları var.  Telafer'de kim var?  Telafer'de yaklaşık 400 
bin Türkmen var; bunların bir kısmı Şii'dir, bir kısmı Sünni'dir ama şimdi onlar dağıldı, orada 
az miktarda insan kaldı. Şimdi HaşdiŞabi oraya yürüyor, böyle bir durum söz konusu. Aynı 
şeyi merkezde de görüyoruz. Bunlar bizi üzüyor, bunların olmaması lazım” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Amerika Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon 
görüşmesinde Amerika'nın PKK, YPG ve PYD'ye yönelik politikasını değiştireceği yönünde 
bir söz verip vermediğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Zaten daha önce bu konuda yani terör 
örgütlerine karşı bizim ortak dayanışma içerisinde bir çalışmamızın olması gerektiğini 



söylemişlerdi. Şimdi yapacağımız görüşme, artık bunun tamamen yüz-yüze görüşmede 
detaylandırılması olacaktır ve orada tabii biz birçok belgeleri de kendilerine sunacağız. Daha 
önceleri de PKK'yla ilgili konuda mutabakatımız var idi. Obama döneminde de bu konuda 
mutabakat vardı fakat Obama maalesef PYD ve YPG konusunda bizleri aldatmıştır ama şu 
andaki yönetimin aynı durumda olacağına ihtimal vermiyorum" ifadesini kullandı.  

 

TÜRKMENLER HAYKIRDI! SUSMAYACAĞIZ 
21 Nisan 2017  

 

Irak’ın Kerkük Valisi Necmettin Kerim’in, Türkmenlerin “Şehitler Günü” olan 28 Mart 
tarihinde nevruzu bahane ederek şehrin sembolü konumundaki Kerkük Kalesi’ne Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağını asmasının ardından kentte yaşanan olaylar şehri 
patlamaya hazır bir bomba haline getirdi. Kerkük’te yaşayan yaklaşık 500 bin Türkmen, 
skandal kararı protesto için sokakları Türkmen bayraklarıyla donatırken, son bir haftada 3 
Türkmen’in kaçırılması ve son olarak kentin güneybatısındaki Leylan nahiyesine bağlı 
Yahyava köyündeki Türkmeneli Partisi binasının kimliği belirsiz kişilerce kundaklanarak 
kullanılmaz hale getirilişi, gerginliği daha da tırmandırdı.  
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SORUMLUSU KERKÜK VALİSİ  

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Türkmeneli Partisi Genel Başkanı RiyazSarıkahya, 
yapılan saldırının sorumlusunun Kerkük Valisi Necmettin Kerim olduğunu söyleyerek, 
“Hedefleri burada bizim şahsımıza yönelik değildir, Türkmen halkını yıldırmak, susturmak, 
oldubittilerle hukuksuzluklarını kabul ettirmektir. Türkmen halkı, bu saatten sonra Kerkük’te 
yapılanlara göz yummayacak, susmayacaktır. Mücadelemize köklü bir çözüm gelene kadar 
devam edeceğiz. Herkes burada insanca, kardeşçe yaşar. Ya da Kerkük kimseye yar olmaz” 
dedi.  

Parti binalarının kundaklanmasından sonra lise çağındaki 6 Türkmen genci KYP’nin gençlik 
kollarına bağlı silahlı asayiş gücünün gözaltına alarak işkence yaptığını ifade eden Sarıkayha, 
“Amaçları bu saldırıyı gençlerimizin üzerine yıkarak konuyu kapatmaktı. Üstelik bunu Irak 
yasalarına aykırı olarak yasal olmaya partizan silahlı asayiş gücü ile yaptılar. Çabalarımızın 
sonunda çocukları saldılar” şeklinde konuştu.  

Kerkük’teki gerginliğin bayrak krizi ile tırmandığını dile getiren Genel Başkan Sarıkahya, 
Kerkük Valisinin ırkçı bir zihniyetle atamaların yüzde 90’ını kendi mensubu olduğu etnik 
gruptan ve kendi partisi olan KYP’den yaptığını belirterek “6 ay önce Vali Necmettin Kerim 
devlet kurumları için bir genelge yayımladı ve bundan sonra Kerkük’te resmi dilin Arapça ve 
Kürtçe olduğunu ilan etti. Irak anayasasına göre Kürtçe resmi dildir, ama Türkmence ve 
Arapça da resmi dildir ve eşittir. Bir gram eksik değildir. Bu kararın ardından valiye gittim ve 
kendisine bu genelge ile ırkçılık, ayrımcılık yaptığını, bunun Irak anayasasına göre de suç 
olduğunu, haklarımıza saldırı anlamı taşıdığını söyledim. Düzeleceğini söyledi ama sadece 
oyaladı” diye konuştu.  

 

REFERANDUM ANAYASAYA AYKIRI  

Kerkük İl Meclisi’nde alınan referandum kararının yasal bir geçerliliği olmadığını ifade eden 
Sarıkahya, “İki referandumdan bahsediliyor. Birisi Kürt Bölgesinin bağımsızlığı için, diğeri 
de Kerkük’ün Kürt Bölgesel Yönetimine katılma referandumudur. O referandum siyasi olarak 
değerlendirilebilir. Ancak Kerkük’ün Kürt Bölgesel Yönetimine katılması için Kerkük 
meclisinin yasal olarak bir yetkisi yoktur. Çünkü gerekçe gösterdikleri anayasanın 140. 
Maddesinin geçerliliği 2007 yılında sona ermişti. Referandumun maksadını Irak Meclisi ve 
Irak Federal Mahkemesi belirleyecektir. Oysa Kerkük İl Meclisi’nin böyle bir yetkisi yoktur. 
Yani anayasaya aykırıdır” dedi.  

Şehrin sembolü Kerkük Kalesi’ne IKYB bayrağının asılmasının hemen akşamında Kerkük 
sokaklarına çıkan Türkmen gençler, Vali Necmettin Kerim’in aldığı hukuksuz kararı protesto 
için şehrin dört bir yanını Türkmen bayraklarıyla donatmışlar. 8 bin Türkmen öğrencinin 
eğitim gördüğü 22 bin nüfuslu Kerkük Üniversitesi başta olmak üzere, fakülteler ve enstitüler 
üzerine bu bayrağın çekilmesiyle eğitim kurumlarındaki Türkmen öğrencilerin üzerinde bir 
baskı oluşturulduğunu söyleyen gençlerle 2 bin 500 üyesi olan Türkmeneli Öğrenci ve 
Gençler Birliği Derneği’nin Kerkük’teki merkezinde görüştük.  



Derneğin Kerkük Kolu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Kerkük Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Mubin Şahin (20), “Üniversitemize bayrak asıldıktan sonra 
Türkmen öğrenciler okula girerken didik didik aranmaya başlandı. Üzerimizde etnik 
kimliğimize ait bir kıyafetle okula giremiyoruz. Oysa Kürt öğrenciler üstü başı aranmadan 
üstelik silahlarıyla çok rahat şekilde giriyor. Biz kendi bayrağımızı okula sokamıyoruz. Eğer 
üzerimizde Türkmen bayrağı yakalarlarsa el koyuyorlar. Geçenlerde milli kıyafet gününde 
başka bir Kürt öğrenci arkadaşımızın bayrağını alıp yakmak istedi. Olaya okul içindeki PKK 
yandaşları da karıştı. Gerginlik meydana geldi, fakat bayrağımızı teslim etmedik. Zira bayrak 
bir milletin, bir insanın şerefidir. O bayrağı taşıdığına göre sahip çıkmasını da bileceksin. Çok 
şükür olay çok büyümedi. Çünkü Kürt öğrenciler ve PKK yandaşları okulda silahlı geziyor. 
Ama bizim elimizde sadece imanımız ve inancımız var” dedi.  

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Derneği’nin Kerkük Kolu Başkanı Mehmet Şıhlar 
(26), 20 Mart sabahı kaleye Kürt bayrağının asılmasının ardından, dernek olarak gece geç 
saatlere kadar Türkmen bayraklarıyla eylem yaptıklarını, caddeleri donattıklarını söyleyerek, 
“Çünkü biliyorduk ki bu kararın arkası gelecekti. Bütün resmi kurumların üzerine asacaklardı. 
Nitekim de astılar. Biz dernek olarak hemen harekete geçip tüm üyelerimizi topladık. Valilik 
caddesini, köprünün üzerini ve Bağdat yolunu baştan başa donatarak ‘Kerkük Türktür, Türk 
kalacaktır!’ mesajını verdik. 0nlar resmi kurumlara, dairelere hâkimlerse, biz de caddelere 
sokaklara hâkimiz. İstediğimiz yere bayrağımızı asarız ve de astık!” dedi. Olayların 
çıkmasının arkasından Türkiye’den yana ümitlerini asla kaybetmediklerini söyleyen Şıhlar, 
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Allah razı olsun. Yaptığı açıklamayla burada gençlerimize 
heyecan verdi, moralimizi yükseltti” diyerek sözlerini tamamladı. (www.bizturkmeniz.com)  

 

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ 22 YAŞINDA 
22 Nisan 2017 

Irak Türkmen Cephesi, kuruluşunun 22. 
yıldönümü dolayısıyla Irak’ın Kerkük 
şehrindeki Musalla spor kulübünde 
büyük bir halk katılımı ile kutlama töreni 
düzenledi. Kutlama töreni, Türkmen 
Şehitlerin ruhuna Fatiha suresi okunarak 
ve Türkmen milli marşının çalınması ile 
başladı. 

Kutlama törenine, Irak Türkmen Cephesi 
Başkanı ve Kerkük Milletvekili ErşatSalihi, Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve 
Kerkük Milletvekili Hasan Turan, üst düzey yetkililer, Kerkük ve diğer illerdeki cephe 
sorumluları ve üyeleri katıldı. Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşu münasebetiyle düzenlenen 
törende tebrikler alındı. Kutlama töreni sırasında bir konuşma yapan Salihi, Türkmenlerin, 
tüm Irak ve özellikle Türkmen bölgelerinde çok sayıda şehit verdiğini söyledi. Salihi 
konuşmasında ayrıca, özellikle Kerkük'te siyasi arenada devam eden olaylar üzerine Irak 
Türkmen Cephesi'nin konumuna değindi.  

http://www.bizturkmeniz.com/


GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE TÜRKMEN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI 
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ 
22 Nisan 2017 

Irak’ta yaşayan Türkmen öğrencilerin sorunları başkent 
Ankara’da masaya yatırıldı. Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi İş Eğitim Dalı ve Türk Sanatı Topluluğu’nun 
düzenlediği “Türkmen Öğrencilerin Sorunlarına Çözüm 
Yolları Çalıştayı” Irak’ta yaşayan Türkmen öğrencilerin 
yaşadıkları problemleri ele aldı. Çalıştaya, Dışişleri Bakanlığı 
Irakla İlişkiler Daire Başkanı Aytaç Yılmaz, TİKA Uzmanı 
Ali Ekber Rıza, Gazi Üniversitesi TÖMER Müdür Yardımcısı 
Mustafa Kurt, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Dr. 
Hicran Kazancı, Irak Türkleri ve Yardımlaşma Derneği 
Ankara Şube Başkanı Abbas Türkmen ve çok sayıda 
akademisyen, avukat, öğrenci katıldı. Beş oturumdan oluşan 

çalıştayda konuşma yapan katılımcılar Türkmen öğrencilerin yaşadıkları sorunları 
belirleyerek çözüm önerileri sundu.  

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru, “Öğretmen yetiştiren 
bir kurum olarak bağrımıza bastığımız soydaşlarımızı bölümümüzde misafir ediyoruz” 
diyerek Türkmeneli’nde eğitim gören öğrencilerle ilgili yaptığı tespitleri anlattı. Çalıştay’a 
katılamadığı için video kaydı gönderen Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili 
ErşatSalihi Türk yetkililere seslendi. Dışişleri Bakanlığı Irakla İlişkiler Daire Başkanı Aytaç 
Yılmaz da Dışişleri Bakanlığı’nın Türkmen öğrencilere yaklaşımını değerlendirdi. 

 

SALİHİ: OLUP BİTENLERİ KABUL ETMEYECEĞİZ 
23 Nisan 2017 

Irak Türkmen Cephesi’nin 
kuruluşunun 22. Yıl dönümü 
münasebetiyle yapılan törenler 
sırasında Irak Türkmen Cephesi 
Başkanı ve Kerkük Milletvekili 
ErşatSalihi El- Şarkiyye News TV 
kanalına yapmış olduğu bir basın 
açıklamasında şu ifadelere yer 
verdi:“ Türkmenlerin haklarından 
feragat etmeyen her Türkmen siyasi 
kuruluş, Türkmenlerin meşru 
temsilcisidir. Türkmenlerin 
haklarından feragat etmeyen tüm gerçek Türkmen parti ve siyasi hareketler Türkmen 
temsilcileri olarak kabul edilirler. Türkmenler bugün tam bir birlik içindedirler, Türkmen milli 
veya dini partiler arasında bir fark yoktur, hepimiz aynı geminin içindeyiz, hepimizin aynı 
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stratejisi vardır ve hepimizin hedefi aynıdır. Bir daha söylüyorum ki ErşatSalihi’nin 
söylediğini Abbas Beyati de söylüyor, Şeyh Taki El- Mevla da söylüyor. Dolayısıyla 
Türkmenin sözü ve tezi birdir”.  

Salihi açıklamalarında şunlara da yer verdi; “Irak Türkmen Cephesi’nin kuruluşu 
Türkmenlerin mazlumiyeti ve bu ülkenin korunması yanında duran tüm siyasi güçlere olumlu 
bir mesaj vermiştir. Herkesin bilmesi gerekir ki Türkmenler olmazsa Irak bölünür, Irak’ı 
bölmek peşinde iseniz o başka bir konudur, ancak biz Türkmenler bölme ve parçalama 
komplolarına karşı duran bir direniş hattıyız. Kerkük’teki bayrak krizi Irak’ı bölme çabası 
içinde olan taraflara karşı duran Türkmenler bu direniş konusunda ne kadar yetenekli 
olduklarını kanıtladı. Bazı partizan tarafların gösterdiği gibi, bizler Kürt halkına düşman 
değiliz, Kürt liderler bu mesajı iyice bilmelidirler. Ancak Kerkük’te tek taraflı bir oldu bittiye 
gitmek kabul edilmeyen bir durumdur. Biz Kürt kardeşlerimiz için bir tehlike teşkil 
etmiyoruz, Kürt kardeşlerimiz de aynı şekilde bize karşı bir tehlike arz etmiyor. Ne var ki, 
Türkmen topraklarına istila etmeyi gördüğümüzde, o zaman başka bir görüşümüz olacaktır”. 
(ErşatSalihi Enformasyon Bürosu) 

 

KERKÜK'TE 23 NİSAN COŞKUSU 
24 Nisan 2017 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Türkmeneli Televizyonu, 
Kerkük İl Eğitim Dairesi Türkmence Eğitim Bölümü işbirliğiyle bir kutlama düzenledi. Şehit 
İbrahim İsmail Salonu'nda gerçekleşen kutlama Türkmeneli Televizyonu tarafından canlı 
olarak yayınlandı. Kutlamada Türkmen okullarında eğitim gören çocuklar faaliyetlerini 
sergiledi. 



Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili ErşatSalihi, Irak Türkmen Cephesi 
Başkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan, eğitimciler ve öğrencilerin velileri 
kutlamada hazır bulundu.  Kerkük İl Eğitim Dairesi Türkmence Eğitim Bölümü Müdürü 
Hazım Şükür Tavuklu yaptığı konuşmada, 23 Nisan münasebetiyle Türkmeneli bölgesindeki 
tüm Türkmen çocukları tebrik etti. Türkmen çocukların 23 Nisan münasebetiyle sergiledikleri 
faaliyetler büyük ilgi gördü.  Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili 
ErşatSalihi ve Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan 
yaptıkları konuşmalarda, Türkmen çocukların anadilde eğitim almalarının önemine vurgu 
yaptılar.  Kutlamanın sonunda okul müdürleri, Türkmence Eğitimi yetkilileri ve kutlamaya 
katılanlar ödüllendirildi. (Türkmeneli TV) 

 

SALİHİ BAĞDAT’TA GÜVENLİK SORUMLULARINDAN KERKÜK’TEKİ 
CİNAYETLERE SON VERDİRMELERİ TALEP ETTİ 
25 Nisan 2017  

 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili ErşatSalihi Irak’ın güvenlikten 
sorumlu liderlerden Kerkük’te cereyan eden cinayetlere son vermeleri talebinde bulundu. 
Salihi Irak’ın Bağdat şehrindeki güvenlik kuruluşlarına Kerkük’te Türkmenlere yönelik adam 
kaçırma olaylarını izlemelerini ve bu cinayetler konusunda soruşturma başlatmalarını talep 
etti. Salihi, şehirde hakim olan gergin güvenlik durumundan Kerkük’teki güvenlik 
komisyonunu sorumlu tuttu ve şehirde cereyan eden Türkmenlere ait ev ve iş yerlerine 
yönelik silahlı soygunlara maruz kalan Türkmenler için hiçbir icraat alınmadığını ve bu 
güçlerin bu cinayetler karşısında aciz kaldıklarını vurguladı. (Bağdat TV Kanalı) 
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AVRUPA’DA IRAK TÜRKMENLERİ FEDERASYON’U 2. KURULTAY’INI YAPTI 
30 Nisan 2017  

Irak Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu ve 
Türkmeneli Araştırma Merkezi Başkanı Doktor 
Cüneyt Mengü’nün katılımıyla,  Avrupa’daki Irak 
Türkmenler Federasyonu’nun ikinci kurultayı 
Danimarka’nın başkenti Kopenhagen’da Türkmen 
şahsiyetlerin katılımıyla gerçekleşti. 

Oybirliğiyle kurultayın divan heyetine Cüneyt 
Mengü başkan, Necati Kılınçı ve Şükran Kayacı 

yardımcı olarak seçilmişlerdir .  

Geçmiş dönem federasyon başkanı olarak Sündüs Abbas, yapılan faaliyet ve karşılaşılan 
engellerin kısa özetini konuşmasında sundu .  

Irak Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu söz alarak Kerkük’te meydana gelen olaylara 
değindi. Cüneyt Mengü konuşmasında stk’ların önemine ve Türkmen davası için taşıdığı 
öneminden bahsetti.  

Oybirliğiyle yeni dönem federasyon başkanı olarak Sündüs Abbas seçildi ve yeni yönetim 
kurulu heyeti oylama sonu Yurtan Kervancı, Ahmet Karanaz, Ahmet Hürmüzlü ve 
MunazılSebzecioğlu esas üye olarak ve Remzi Casim,  Sadullah Hamit, Yıldırım Şakir ve 
Abbas Kasap yedek üye olarak seçilmişlerdir. Seçim sonrası gelecek dönem projeleri ve 
uygulama yöntemleri tartışıldı. (Türkmen Şanı) 
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