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3 Nisan 2013: Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi Irak 

Haber Ajansına verdiği bir demeçte, Türkmenlerin sesine kulak verilmemesi, anayasal 

haklarının göz ardı edilmesi ve güvenlik konularında dengelerin sağlanmaması 

konusundaki tehlikelere işaret ederek, bu davranışların Türkmenleri yok etmeye ve 

vatanlarından zorla göç ettirmeye yönelik olduğunu vurguladı. Salihi demecinde, “bugün 

de Arap bölgeleri federal hükümete bağlı güçler tarafından, Kürt bölgelerinde Peşmerge 

güçleri tarafından korunmaktadır. Türkmenleri koruyan bir güç bulunmadığı için her gün 

saldırılara hedef olmaktadırlar. Biz Türkmen oluşumun temsilcileri olarak güvenlikten 

sorumlu yetkililerin ve Türkmenlerin karşı karşıya olduğu riskleri onlara anlatmak üzere 

buraya gelmelerini temenni ediyoruz” diye konuştu. (Nina News) 

 

 
 

3 Nisan 2013: Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Ira 

Parlamentosu’nun bir toplantı düzenlenmesini talep etti. Salihi, Türkmenlerin karşı karşıya 

olduğu sıkıntı ve riskleri tartışmak üzere Irak Başbakanı Nuri El Maliki’yi ve güvenlikten 

sorumlu komutanları da bu oturuma davet edilmesini istedi. (www.kerkukvakfi.com) 

 

3 Nisan 2013: Irak İletişim Bakan Vekili Turhan Müftü yaptığı açıklamada, Irak Medya ve 

İletişim Heyeti’nin Türkmencenin cep telefonları operatörleri hizmetlerinde kullanımında 

dördüncü dil olarak kullanılmasını onayladığını bildirdi. Cep telefonu operatörlerinde daha 

önce İngilizce, Arapça ve Kürtçe dilleri kullanılmaktaydı. Ayrıca Müftü, Irak Başbakanı 



 
 

 

 
 

Nuri El Maliklinin bağımsız bir Türkmen uyudu televizyon kanalını kurulması yönünde 

ilgililere talimat verdiğini de söyledi. (www.almadapress.com) 

  

 
 

8 Nisan 2013: Irak Yüksek Enerji Komisyonu, Kerkük İl Meclisi’nin Tazehurmatu ve 

Dibis nahiyelerinde inşa edilmekte olan elektrik santrallerinin Kerkük il yönetimine tahsis 

edilmesi yönündeki talebini onayladı. Kerkük İl Meclisi Başkanı Hasan Turan’nın 

Başbakan  Yardımcısı Hüseyin Şehristani ile görüşmesinde alındığı  

bildirildi.(www.hasanturankirkuk.blogspot.com)   

 

 
 



 
 

 

 
 

9 Nisan 2013: Irak Milli Eğitim Bakanlığı, Üstün Öğrenciler Okulu Müdürü Nursan 

Abdülrahman’ı bayrak töreni sırasında okulda Türkmen marşını okuttuğu gerekçesi ile 

görevden aldı. Kerkük İl Meclisi’nden yapılan açıklamada bu karara şiddetle karşı 

çıkılarak Türkmence’nin Anayasada da belirtildiği gibi resmi bir dil olduğunu okul 

müdürünün bu nedenden dolayı görevinden alınmasını uygun görmediğini ve Milli Eğitim 

Bakanlığının bu kararı (başka amaçlarla aldığını ileri sürüldü. Kerkük İl Meclisi Başkanı 

Hasan Turan yaptığı açıklamada “Meclisimiz Kerkük İlinin tüm oluşumlarının haklarını 

savunmakta kesinlikle geri kalmayacaktır” dedi. (www.almadapress.com)  

 

9 Nisan 2013: Kerkük İl Meclisi, Kerkük’ün gerçek ahalisinden gasp edilen arazilerin 

tamamını sahiplerine iade edilmesi konusunda oy birliği ile vermiş olduğu kararın Irak 

Başbakan Yardımcısı Hüseyin Şehristani başkanlığındaki bakanlık komisyonuna iletildiği 

ve konunun başbakanlık genel sekreterliğine sunulduğu açıklandı. 

(www.bizturkmeniz.com) 

  

 
 

10 Nisan 2013: Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi 

Türkmen okul müdürünün görevden alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “anayasanın 

bize vermiş olduğu hakların uygulanması ve lise müdürünün görevden alınma kararının 

iptal edilmesi için tüm hukuki ve demokratik yolları kullanacağız” diye konuştu. 

(www.almadapress.com)  

 

10 Nisan 2013: “Akıncılar” olarak ifade edilen eski silahlı Türkmen güçlerinin Irak direniş 

sistemi içinde devrik rejimle mücadele etme yolunda büyük fedakarlıklar yaptıklarını, bu 



 
 

 

 
 

yüzden bunlarında diğer ulusal partilerin savaşçıları gibi güvenlik güçleri teşkilatına 

alınmalarını konusunda hükümet ve parlamentodan talepte bulunuldu. (www.iraqia.com) 

  

 
 

13 Nisan 2013: Kerkük’ün Şehit İbrahim İsmail salonunda 13 Nisan gününde “Türkmen 

Kimliği Geleceğimizin Garantisidir” sloganı altında genişletilmiş Türkmen Meclisi 

toplantısı yapıldı. Toplantıda gelecek günlerde Türkmenlerin bütün kesimlerini içine 

alacak Genişletilmiş Türkmen Meclisi’nin kurulması konusunda karar alındı.  

 

 
 

15 Nisan 2013: Irak’ın Selahaddin iline bağlı Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı 

Tuzhurmatu ilçesinde meydana gelen şiddetli patlamada 66 kişinin öldüğü ve yaralandığı 

bildirildi. Ayrıca 20 evin yıkıldığı açıklandı. Ayrıca Tuzhurmatu’nun güneyinde bulunan 

Türkmenlerin yaşadığı Biravcılı Köyünde bomba yüklü bir kamyonun patlaması 

sonucunda bir kişinin öldüğü,  30 kişinin de yaralandığı bildirildi. 

(www.alsumerianews.com) 

 



 
 

 

 
 

15 Nisan 2013: Kerkük Üniversitesi rektörünü hedef alan bomba yüklü bir araç patladı. 

Patlama sonucunda 5 kişi öldü üniversite rektörü dahil 18 kişi yaralandı. Ayrıca Kerkük’ün 

güneyinde Türkmenlerin yaşadığı Tavuk İlçesinde meydana gelen patlamada Tavuk İlçe 

Polis Müdürü yaralandı ve korumalarından biri hayatını kaybetti. (Fırat News)  

 

15 Nisan 2013: Irak Ulusal İttifakı üyesi Muhammet Mehdi Beyati, Irak’ın Selahaddin 

iline bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki patlamaların Türkmenleri hedef aldığını, patlamalar 

arkasında siyasi hedefler ve Türkmen seçmenlerin seçime katıltamamaları amacıyla 

gerçekleştirdiğini açıkladı. (www.inmnews.com) 

 

 
 

21 Nisan 2013: Irak’ın Kerkük ilinin mahalli takımlarından olan Türkmenlerin 

oluşturduğu Musalla futbol takımı, Irak birinci futbol ligine yükseldi. 

(www.turkmenhak.com) 

  

 



 
 

 

 
 

25 Nisan 2013: Irak’ta yerel seçimlerin sonuçları kısmen açıklandı. Açıklanan olayların 

yüzde 87’sine göre Bağdat’a seçime katılan Bağdat Türkmen Listesi 1466 oy, Selahattin 

Türkmen Listesi 12.497 ve Irak Türkmen Cephesi’nin içerisinde yer aldığı Diyala İrakiye 

Listesi 111.006 oy kazınmıştır. (www.orsam.org.tr)  

 

26 Nisan 2013: Türkmeneli Dernekler Federasyonu, Türkmenlerin yeni bir meclis kurması 

hakkında bir bildiri yayınladı. Bildiride “Irak’taki olumsuz ve kanlı gelişmeler hepimizi 

kaygılandırmakta ve özellikle Türkmeneli bölgesinin önemli bir parçası olan Kerkük ve 

Tuzhurmatu’daki patlamalar bizleri ciddi anlamda endişelendirmektedir. Irak’ta cereyan 

eden olumsuz tabloya rağmen 13 Nisan 2013 tarihinde Türkmen Meclisinin iki yıl aradan 

sonra tekrar toplantılarına başlaması, bizler için önemli bir ümit kaynağı olmuştur. Bu 

tarihî ve sevindirici gelişme bir taraftan Türkmenlerin moralini yükseltecek diğer taraftan 

da birlik ve beraberliklerini sağlayacaktır. Kurulması düşünülen meclisin Irak’ta faaliyet 

gösteren bütün Türkmen siyasi kuruluşlarını kapsaması ayrıca bir sevinç kaynağıdır. Bu 

meclis Türkmenlerin hayatî konulardaki kararlarını alacağı için bütün siyasî kuruluşları 

kucaklaması şarttır. Ayrıca tek bir siyasî kurumun tahakkümünde de kalmaması 

gerekmektedir. Kısa ve orta vadede Türkmenleri yakından ilgilendiren önemli gelişmeler 

olacaktır. 2014 yılındaki genel seçimler, muhtemelen daha önceki bir tarihte Kerkük 

mahalli seçimleri ve Kerkük gibi ihtilaflı bölgelerin tartışılması, bu gelişmelerin başında 

gelmektedir. Kurulması düşünülen meclisin bu gibi meselelerde hem karar mercii hem de 

güç birliğinin yapıldığı bir ocak olacağı kanaatini taşıyoruz. 20 Nisan mahalli seçimlerden 

sonra faaliyetlerine başlayacak olan meclisin bütün Türkmen şehirlerini kucaklamasını 

beklemekteyiz. Ayrıca meclisin sadece siyasî kuruluşları değil, Türkmen kanaat 

önderlerini, kadınlarını, sanatçılarını, spor camiasını ve sivil kuruluşlarını da Kapsanması 

umulmaktadır. Mecliste, Irak’ın dışında hayatlarını idame ettiren aydınların da yer almaları 

önemli bir katkı sağlayacaktır. Böylece bu meclis hem Türkmen siyasetçilerinin işini 

kolaylaştıracak hem de Irak’ın içinde ve dışında diğer siyasî kuruluşlar karşısında 

Türkmenlerin itibarını arttıracaktır. “Birlikten güç doğar” vecizesinden hareketle kurulacak 

Türkmen Meclisi, Türkmenler için yeni bir güç ve gelecek vaat ediyor. Irak ve Ortadoğu 

siyasetine yeni bir ivme katacak olan Türkmen Meclisinin, Türk ve dünya kamuoyu 

tarafından takip edilmesini ve yanında olunmasını bekliyoruz”, ifadeleri yer aldı. 

(www.afkarhura.com) 

 

27 Nisan 2013: Kerkük’ün Havice ilçesinde 23 Nisan tarihinde Irak ordusunun, hükümeti 

protesto edenlere yönelik düzenlediği ve 55 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, 

ordu güçleri bu kez de Türkmenlerin yaşadığı bir köyü hedef aldı. Irak'ın Selahaddin iline 

bağlı Tuzhurmatu ilçesinin Hasadarlı Köyüne Irak ordusu helikopterlerle roketli saldırı 

düzenledi. Saldırılarda içinde 6 kişinin bulunduğu bir ev büyük zarar gördü, evde bulunan 

6 kişi yaralandı. (www.www.alwaleedonline.com)  

 

27 Nisan 2013: Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi 

Başkanlığında Kerkük ve Irak’ta yanşan olayları ele almak için Türkmen parti ve siyasi 

hareket başkanları ile temsilcileri ile ITC binasında bir toplantı düzenlendi. 

(www.bizturkmeniz.com) 

 



 
 

 

 
 

29 Nisan 2013: Irak Parlamentosundaki Türkmen grubu yaptığı basın açıklamasında Kürt 

peşmergelerin Türkmen bölgelerinden çekilmesini istedi. Basın bildirisini okuyan Irak 

Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat, Salihi Kerkük’ün güney 

batısında bulunan Havice ilçesinde yaşanan kanlı olaylar gerekçe göstererek Türkmen 

bölgelerine giren peşmegelerin anayasal bir hata yaptıklarını söyledi. Açıklamada bu tür 

önemli kararların yalnız Kerkük Valiliğinin emri ile alınması ve Kerkük İl Meclisi 

Başkanlığı’nın görüşüne başvurmadan yapılmasının bölgede gerginliğe yol açacağı ifade 

edildi. Salihi, Birleşmiş Milletler konuyla ilgi tavrını açıklamaya davet etti.  

 

 
 


