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IŞİD’İN KERKÜK’E SALDIRMASI VE DEVLET BİNALARINI İŞGAL ETME
PLANI
01 Temmuz 2017

Kerkük İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından açıklanan bir belgeye göre
IŞİD’in Irak’ın Kerkük şehrine saldırıp devlet dairelerini işgal etme planı hazırladığı ve bu
planı üç aşamada uygulayacağı niyetinde olduğu bildirildi. Plana göre 50 – 60 kişiden oluşan
bir grup ilk aşamada Tavuk ilçesine bağlı “Çay” bölgesinden Kerkük’e sızacak ve Cembur
petrol sahasından Leylan yönüne ve oradan Kerkük’e sızmayı deneyecek. Bu aşamada IŞİD
Tavuk bölgesindeki Peşmerge güçlerine saldıracak ve böylece Kerkük – Tavuk anayolunu ele
geçirecek ve ardından Yaragon köyünü takip ederek Beşir bölgesindeki Haşdi Şabi’ye
saldıracaktır. Üçüncü aşamada ise IŞİD Elbu Hamdan bölgesi yönünden Dibis kesitine
saldıracaktır. İstihbarat Müdürlüğü de Kerkük’te faaliyet gösteren güvenlik güçlerinden bu
konuda gerekenin yapılması talebinde bulunmuştur. (el-meselle.com)
KERKÜK VALİSİ TÜRKMENLERİN EVLERİNİ YIKTIRARAK ARSALARINI
PEŞMERGEYE DAĞITACAK
02 Temmuz 2017
Bazı Türkmen önde gelenleri Kerkük Valisinin devlet
mülklerine tecavüz olduğu bahanesiyle Türkmenlerin
evlerini yıktırarak arsalarını Kürt ve Peşmergelere
dağıtmakla suçladı.

Muhammed El- Beyati bu hususta bir basın açıklaması yaparak, yerel hükümetin ve Kerkük
Valiliğinin Kerkük’te devlet mülklerine ve tarım arazilerine tecavüzlerin bulunması
bahanesiyle özellikle Erbil – Kerkük yolundaki bölgelerde bulunan Türkmenlere ait evleri
yıktırmakla suçlamıştır. El- Beyati Türkmenlerin bu arazilerin kendilerine ait olduğuna dair
resmi belge ve kanıtlarının olduğunu bildirerek, atılan bu adımın ildeki Türkmen oluşumu
aleyhine yeni bir çabanın göstergesi olduğunu ifade etmiştir. (Efkar Hurra)

FEVZİ EKREM TERZİ’NİN TÜRKMEN KONUSUNDA AÇIKLAMALARI
03 Temmuz 2017

Eski Türkmen Milletvekili Fevzi Ekrem Terzi’nin Türkmen konusunda yapmış olduğu basın
açıklamasının detayları aşağıdadır:
“Erbil Bölge Hükümetinden bölge başkan yardımcılığının Türkmenlere verilmesini talep
ediyorum. Türkmenler bölgede ikinci ana millettir. Türkmenlerin tüm milli, ulusal haklarını
kullanmaları gerekir ve bölgedeki tüm bakanlıklar, heyetler ve müesseselerde Türkmen
varlığının olması elzemdir. Kürt halkının Irak Merkezi Hükümetinde, cumhurbaşkanlığında,
bazı önemli bakanlıklarda, devlette, askeriyede katılımları, temsilcileri bulunmaktadır. Bizler
de bölge başkan yardımcısının Türkmen olmasının gerekli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Bu
da Türkmen halkının göz ardı edilmeyecek bir talebidir. IŞİD’den sonra Türkmenlerin Kürt
bölgesinde katılımda bulunmaları hem hakları hem görevleridir. Zira Türkmenler bu uğurda
bir çok fedakarlıklar yapmışlar, binlerce şehit vermişler, asimilasyon politikasına uğramışlar,
bölgeleri demografik değişime uğramıştır. Evet, herkesin durumu yeniden gözden geçirmesi
ve ister Irak çapında ister bölgede isterse uluslararası arenada önemli, etkili ve aktif bir millet
olan Türkmenlerle işbirliği yapmalarının gerekliliğini ifade ediyorum.” (Efkar Hurra)

ITC KERKÜK KOLU BÜROSUNDAN KINAMA MESAJI
03 Temmuz 2017

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Kolu bir bildiri yayınlayarak Kerkük’te Türkmen Halkına
yönelik vuku bulan terör eylemlerini şiddetle kınadı. Bildiride bu çirkin olaylara bir örnek
olarak Türkmen şehit Yılmaz Gaybullah Mehmet Rıza’nın konutuna olan saldırı, nakit ve
altınlarının gasp edilmesi ve çocuklarının darp edilmesi olayı gösterildi.
Bildiride Türkmen Halkının uzun zamandan beri panik içinde yaşadığına ve cinayetler, adam
kaçırmalar ve gasp olaylarına maruz kaldığına, bunun da şehirde hayatı imkansız hale
getirdiğine işaret edildi. Bildiride Kerkük İli Güvenlik Komisyonu Başkanı (Vali) ve tüm
güvenlik teşkilatı sorumlu tutuldu ve bu olayların adı geçen güçlerin yasaları uygulamakta ve
güvenliği sağlamakta aciz kaldığının bir kanıtı olduğuna işaret edildi.
Bildiride, ayrıca Irak Merkezi Hükümeti Kerkük güvenliğini ihmal etmekle suçlanmış, Irak
Merkezi Hükümeti Kerkük’te otoriteyi ele almaya davet edilmiştir. (ITC Kerkük Kolu
Enformasyon Dairesi)

TURAN: KÜRT REFERANDUMUNU ÖNLEMEK İÇİN BİRÇOK SEÇENEĞİMİZ
VAR
03 Temmuz 2017

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan Kürtlerin
Kuzey Irak’ta yapmak istedikleri referandumu engellemek için Irak Parlamentosuna ve
yargıya başvurmak dahil birden fazla seçeneğin olduğunu bildirdi. Turan konu hakkında şu
ifadelerde bulundu: “Ayrılmak amacıyla referandum yapmak parlamento tarafından
tartışılması gereken ulusal bir konudur, zira bu önemli ve tehlikeli bir konu olup Güney
Sudan’da olduğu gibi parlamentonun onayıyla yapılmalıdır. Kürtler referandumda ve
Kerkük’ün resmi daireleri üzerinde Kürt bayrağını asmakta ısrarcı olurlarsa, biz de bunu
durdurmak için konuyu hem parlamentoya taşırız, hem de federal mahkemeye taşırız”. (Efkar
Hurra)
ITC BAŞKANI SALİHİ ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ
03 Temmuz 2017

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Telafer ve Beşir’i
Kurtarma Operasyonlarında şehit düşen Türkmenlerin ailelerini ziyaret etti. Salihi ziyareti
sırasında şehit ailelerine destek sunulmasının önemine vurgu yaparak, Türkmen şehitlerinin
Kerkük ve Kerkük Halkı için canlarını feda ettiklerini belirtti. Salihi'ye Kerkük Kışlası Irak

Türkmenleri Şehitler ve Siyasi Mahpuslar Derneği Başkanı Haşim Muhtaroğlu da eşlik etti.
Türkmeneli Televizyonuna konuşan Salihi, Türkmen milletinin şehitlerine borçlu olduğunu
dile getirdi. Salihi, Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı boyunca Türkmen şehit ailelerini
ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulunmuştu. (Türkmeneli TV)
MEHDİ: “TÜRKMENLER YARGIYA BAŞVURDU”
05 Temmuz 2017

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü ve Kerkük İl Meclis
Üyesi Ali Mehdi, Türkmeneli Televizyonu'na özel
açıklamalarda bulundu. Irak’ın Kerkük şehrinde Kürt
Bölgesel Yönetimi bayrağı asılması kriziyle ilgili
konuşan Mehdi, Türkmenlerin bu konuda yargıya
başvurduklarını söyledi. (Türkmeneli TV)

SADR VE CAFERİ'DEN REFERANDUM TEPKİSİ
05 Temmuz 2017

Bağımsızlık planlarına tepkiler muhtelif siyasi partiler ve üst düzey yetkililerden de gelmeye
devam ediyor. Sadr Hareketi Lideri Mukteda El-Sadr, Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı
Mesud Barzani'nin bağımsızlık referandumunu ertelemesini ve ileride de bu kararın
lağvedilmesini istedi. Barzani'ye seslenen Sadr, "Irak birdir ve herkesindir. Vatanlarını
sevdikleri ve dış mihraklar için çalışmadıkları müddetçe hiç kimse arasında ayırım yapmayız.
Dost Mesud Barzani'den Musul'u kurtarmak üzereyken ileride lağvedilmesi için ilk adım
olarak bağımsızlık referandumunu ertelemesini talep ediyorum'' dedi.
Bu arada Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Kürt Bölgesi’nde olan bağımsızlık
referandumunun, komşu ülkelerin tepkisini çekebileceğini söyledi. Caferi, “Atılacak her adım
akıllıca olmazsa komşu ülkelerin tepkisine yol açacak ve tavırları olumsuz olacak” dedi.
Caferi, “Kürt sorununun çözümünde şu gerçek göz önünde bulundurulmalıdır: Kürtlerin

Irak’taki durumu, komşu ülkelerdeki Kürtlerinki gibi değildir. Türkiye, İran, Suriye ve
Rusya’dakilerden farklıdır” diye konuştu. Irak’ın, Baas dönemindeki Irak olmadığını söyleyen
Bakan Caferi, şöyle devam etti:“Kürtler bugün her hakka sahip. Eski rejimin yıkılmasından
sonra Celal Talabani Irak’ın Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi de Fuad Masum Cumhurbaşkanıdır.
Kürtler Irak’taki üç başkanlıkta da yer alıyor. Sadece Kürtler değil, diğer bütün gruplar öyle.
Kürtler ikinci sınıf vatandaş değildir. Diğer topluluklar gibi her hakka sahipler. Irak’ta Kürt,
Türkmen ve Arapların hakları üzerinde tehlike yoktur” dedi. (Türkmeneli TV)
TÜRKMEN KOOORDİNAYON KURULU KÜRT REFARANDUMUNA KARŞI
OLDUÜUNU AÇIKLADI
06 Temmuz 2017

Türkmen Koordinasyon Kurulu Kürt bölgesinde referandum yapılması konusunu reddettiğini
ve Irak Merkezi Hükümetinin ve sair müesseselerinin Kürtlere daha yoğun baskı
uygulamasını talep etti.
Heyet bir basın açıklamasında Kerkük İl Meclisindeki Türkmen üyelerin Kerkük’te Kürt
bayrağını astığı için il meclis başkanı aleyhinde açmış oldukları davayı da desteklediğini
bildirerek il meclisindeki Türkmenlerin bu davaya aktif bir şekilde katılmaları konusunda
çağrıda bulundu. Heyet il meclisleri seçimi ve Kerkük’teki seçim konusunu ele alarak Kerkük
seçimleri için özel bir yasanın çıkarılması ya da il meclisleri seçimi yasasına Kerkük’ü
ilgilendiren bir maddenin ilave edilmesi talebini de dile getirdi. (El-Somariye News)

ŞEHİTLER İÇİN KERKÜK'TE TAZİYE MECLİSİ KURULDU
06 Temmuz 2017
Terör örgütü IŞİD’in Irak’ın Telafer kentinde
katlettiği 200'den fazla sivil için Irak’ın Kerkük
şehrinde taziye meclisi kuruldu. Irak Türkmen
Meclisi tarafından Musalla Spor Kulübü'nde kurulan
taziye meclisine, Türkmen şahsiyetler ve vatandaşlar
katıldı. Telafer'de şehit edilen sivillerin yakınları
gerçekleşen katliamın ayrıntılarını Türkmeneli
Televizyonu objektiflerine anlattı. Taziye meclisine
katılanlar yüce Allah'tan şehitlere rahmet,
yakınlarına ise başsağlığı diledi. Türkmeneli Televizyonu objektiflerine konuşan Irak
Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Nihat Kuşçu, tüm Türkmen Milleti'ne başsağlığı diledi.
Irak Türkmen Meclisi Başkan Yardımcısı Muhammet Tahir ise, IŞİD’in Telafer'de
gerçekleştirdiği korkunç katliamın ayrıntılarını anlattı. Kerkük Kışlası Irak Türkmenleri
Şehitler ve Siyasi Mahpuslar Derneği Başkanı Haşim Muhtaroğlu, başta Telafer halkı olmak
üzere tüm Türkmen Milleti'ne başsağlığı diledi. Öte yandan El Hilal Toplum Sağlığı Derneği
yayımladığı bildiride, terör örgütü IŞİD’in Telafer'de aralarında kadın ve çocukların da
olduğu 200'den fazla Türkmen sivili infaz etmesini kınadı. (Türkmeneli TV)
KAZANCI TÜRKMEN MİLLETİNE ÇAĞRIDA BULUNDU
07 Temmuz 2017

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı Türkmeneli Televizyonu'na özel
açıklamalarda bulundu. Kazancı Türkmenlere yönelik kaçırma, mallarının çalınması gibi
olayların arttığına değinerek Kerkük’te emniyet durumunun gerilediğini belirtti. Kazancı
konuşmasının devamında resmi olmayan örgütlerin Türkmen bölgelerinde bilgi toplama
bahanesi ile dolaştığını belirterek, Türkmen milletine seslenerek bu örgütlere bilgilerin
verilmemesi çağrısında bulundu. (Türkmeneli TV)

IRAKLI TÜRKMEN VEKİL: IŞİD TELAFER'DE 200'DEN FAZLA TÜRKMEN'İ
KATLETTİ
08 Temmuz 2017

Sputnik'e konuşan Irak Türkmen Cephesi Yöneticisi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)
Milletvekilli Aydın Maruf, IŞİD'in Telafer'de kaçmaya çalışan 200'den fazla Türkmen'i
katlettiğini belirterek, Türkmenlerin çok zor durumda olduğunu söyledi. IŞİD'in 7 Temmuz
günü Telafer kentinde 200'den fazla Türkmen'i katlettiğini belirten Maruf, şöyle konuştu:
"Telafer'de IŞİD'den kaçmaya çalışan 200'den fazla Türkmen toplu bir şekilde öldürüldü. Bu
200 kişi IŞİD tarafından cezaevinde tutuluyordu. 10 gün önce kentten kaçmaya çalışırken
cezaevine atılmışlardı. Katledilen 200 kişi içerisinde kadın, çocuk ve yaşlılar var."
'BÖLGEDE EN ÇOK TÜRKMENLER ZARAR GÖRDÜ'
Telafer'de yaşanan olayı büyük bir katliam olarak değerlendiren Maruf, şöyle devam etti:
"IŞİD daha önce de Telafer ve birçok yerde Türkmenlere karşı katliamlar yaptı. Bu
katliamlarla Türkmenleri susturmak istiyorlar. IŞİD terör örgütünün bölgeye gelmesiyle en
çok Türkmenler zarar gördü. 3 bin Türkmen şehit edildi. Musul operasyonunda Irak ordusu
içerisinde savaşan 500 Türkmen şehit oldu. Musul'dan 400 bin Türkmen göç etti.
Kadınlarımız çocuklarımız kayboldu."
'TÜRKMENLER BÜYÜK BİR TEHDİT ALTINDADIR'
"Türkmen coğrafyası üzerinde bir tahribat var. Türkmenlerin can ve malına bir tehdit var.
Şimdi Mahlebiye kasabasında 5 binden fazla Türkmen var durumları tehlikededir.
Türkmenlere yönelik yapılan katliamlardan insan hakları, Irak Hükümeti ve bölgesel
hükümetin tavrı önemlidir. Biz bütün tarafların Türkmenlere yapılan katliamlar karşısında
sessiz kalmamalarını bekliyoruz. Bir an önce Telafer, Eyaziye, Mahlebiye ve diğer Türkmen
bölgelerinin kurtarılmasını istiyoruz. Türkmenler büyük bir tehdit altındadır. Türkmen
bölgeleri kurtarılmalı ki yurtdışında ve yerinden olan Türkmenler geri dönebilsinler. IŞİD gibi
silahlı unsurlar da bölgede kalmamalı." (Sputnik)

TÜRKMEN KOORDİNASYON KURULU PARLAMENTO'DA BASIN TOPLANTISI
DÜZENLENDİ
08 Temmuz 2017

Türkmen milletvekillerinin hazır bulunduğu
basın toplantısında Kerkük İl Meclisi
Türkmen kitlesi üyelerinin Kerkük'te Kürt
Bölgesel Yönetimi bayrağı asılması ile ilgili
açtığı
dava
konusunda
Türkmen
Koordinasyon Kurulu'nun tam desteği
olduğuna
vurgu
yapıldı.
Türkmen
Koordinasyon Kurulu ayrıca Kerkük ile ilgili
özel yasa uygulanmasını da istedi.
Türkmen Milletvekili Muhammet Taki El-Mevla 6 maddelik bir bildiri okudu. Okunan
bildiride Türkmen Koordinasyon Kurulu'nun içtüzüğü tasarısı, Türkmen Koordinasyon
Kurulu'nun programının ele alındığı, il meclis seçimleri ile Kerkük seçimleri, Kerkük İl
Meclisi Türkmen Kitlesi Üyelerinin Kerkük'te Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı asılması ile
ilgili açtığı dava konusunda Türkmen Koordinasyon Kurulu'nun tam desteği olduğuna vurgu
yapıldı. Taki Mevla tarafından okunan bildiride ayrıca Telafer'deki durum ve Telafer
operasyonunun gecikme nedenleri ile Kürtlerin Eylül ayında yapmayı amaçladıkları
referandum da masaya yatırıldı. (Türkmeneli TV)
TELAFER'DEKİ TÜRKMENLERİN KURTARILMASI ÇAĞRISI
08 Temmuz 2017

Irak İnsan Hakları Gözlemevi Irak Hükümetine seslenerek, Terör örgütü IŞİD’in elinde
tuttuğu Musul'un Telafer ilçesindeki Türkmenlerin kurtarılması için güvenlik koridoru
açılması çağrısında bulundu.
Irak İnsan Hakları Gözlemevi, Musul'a ilişkin yayımladığı raporunda, IŞİD militanlarının
Telafer'de Emniyet Müdürlüğü yakınındaki elektrik direklerine öldürdüğü 17 kişinin

cesetlerini astığını belirterek, "Bu uluslararası insan hakları kriterlerinin apaçık ihlalidir"
ifadesine yer verildi. IŞİD’in Telafer'den güvenli bölgelere kaçmaya çalışan yaklaşık 200
Türkmeni bir süre alıkoyduktan sonra infaz ettiği hatırlatılan raporda, hükümetin Telafer'de
mahsur kalan sivillerle ilgili sessiz kalmasına tepki gösterildi. Raporda ayrıca ilçedeki
sivillerin kurtarılması için güvenlik koridoru açılması talep edildi. (Türkmeneli TV)
KERKÜK KURTULUŞ ÖRGÜTÜ ŞEHİTLERİ UNUTULMADI
08 Temmuz 2017
Kerkük Kışlası Irak Türkmenleri Siyasi Tutuklular
ve Şehit Aileleri Derneği, 9 Temmuz 1980 tarihinde
devrik yönetim tarafından idam edilen Kerkük
Kurtuluş Örgütü şehitleri için Irak’ın Kerkük
şehrinde bir anma töreni düzenledi. Anma törenine
şehit aileleri ve yakınları katıldı. Anma törenine
ayrıca, Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı
Haydar Reşit Kasapoğlu, siyasi parti ve sivil toplum
örgütleri temsilcileri de katıldı. Devrik Saddam
rejimi 9 Temmuz 1980 tarihinde sekiz Türkmen
gencini idam ederken 13 gence de müebbet hüküm vermişti. Anma merasimine katılan
dönemin mahkum yakınları Türkmeneli Televizyonuna konuştular. Mahkum yakınları
yaptıkları konuşmalarda, Kerkük ve Türkmen Kurtuluş Örgütü şehitlerini unutmadıklarını
bildirdiler. Mahkum yakınları ayrıca, 1970 yılında kurulan örgütün Türkmen mücadelesine
önemli katkıda bulunduğunu söylediler. (Türkmeneli TV)
TÜRKMEN EDEBİYATÇILAR ÖRGÜTÜ'NDE AMİRLİ VE TELAFER ŞEHİTLERİ
ANILDI
09 Temmuz 2017
Merkezi Irak’ın Kerkük şehrinde bulunan Türkmen
Edebiyatçılar
Örgütü
haftalık
oturumunu
gerçekleştirdi. Akşamüstü başlayan oturuma katılan
edebiyatçı ve yazarlar Amirli ve Telafer katliamlarını
anarak, saygı duruşunda bulundular. Örgüt Başkanı
Aydın Kerkük, Örgüt Başkanı Yardımcısı Münevver
Molla Hassun ve Örgütün Maliye Komisyonu
Sorumlusu Abdulkadir Dabbağoğlu, konuşmalarda
bulundu. Ardından şairler şiirlerini okudu. Gecenin
sunuculuğunu Şair Cengiz Avcı yaptı. Oturuma katılan şairler ise; İsam Babaoğlu, Ümit
Köprülü, Gülzar Abla, Muhammed Muşuoğlu, Remzi Demirci, Ekrem Gamgin, Ali
Hayaloğlu, Mehmet Oranay, Taha Hamzeli, Murat Ağaoğlu, Halil Karagöz, Faruk Kehrabacı,
Mehmet Çavuşlu, Abdulkadir Dabbağoğlu, Eyyüp Hikmet Kerküklü’dür. (Türkmen Şanı)

TÜRKMEN KOORDİNASYON
GERÇEKLEŞTİRDİ.
09 Temmuz 2017

HEYETİ

4.

TOPLANTISINI

BAĞDAT’DA

Türkmen Koordinasyon Heyeti Irak’ın Başkenti Bağdat’ta 4. Toplantısını geçekleştirerek
Musul’un kurtarılması ve daha sonra Telafer, Havice ve Anbar sahrasının kurtarılması
konularında en son gelişmeleri değerlendirdi. Ayrıca iller meclisi yasası ve Türkmenleri
ilgilendiren bazı önemli konuları da gözden geçiren heyet toplantının sonunda aşağıdaki
kararları almıştır:
1- Koordinasyon heyeti Musul’un kurtarılmasına katkıda bulunan ordu, polis ve Haşdi Şaabi
şehitlerinin ailelerini tebrik etmektedir. Ayrıca silahlı kuvvetler başkomutanından Telafer’in
ve Havice’nin de bir an önce kurtarılmaya başlanmasını talep etmektedir,
2- Koordinasyon heyeti ulusal ittifaka yöneltmiş olduğu 3 adet talebin cevabını ittifaktan
teslim almış ve gelen cevabın ulusal ittifakla ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde iyi bir adım
olduğu şeklinde değerlendirmiştir. Heyet ortak hedeflere ulaşmak amacıyla diğer siyasi
kitlelerle ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çaba harcayacağını bildirmiştir.
3- Koordinasyon heyeti Türkmenlerin insan hakları komiserliği, yüksek seçim kurulu gibi
kurumlarda katılımlarının sağlanması yönünde aktif bir çabada bulunmuştur. Heyet bu gibi
önemli mevkilere genç Türkmen ihtisas sahiplerinin katılması yönünde çabasının başarılı
olacağı ümidini taşımaktadır.
4- Koordinasyon heyeti önümüzdeki Eylül ayında yapılması planlanan Kürt referandumu
konusunu önemle takip etmektedir. Siyasi oluşumlara böyle bir referandumun tehlikeli
olacağını ve Irak’ın bölünmesine yol açacağını bildirerek bu gibi stratejik konulara fikirlerini
açıkça bildirmek arzusunda olduğunu belirtmektedir.
5- Heyet Türkmen istişare meclisinin kurulması yönünde önerilen Türkmen listesi hakkında
görüşülmüş ve Türkmenlere layık olan bir meclisin ortaya koyulabilmesi için tüm partiler,
şahsiyetler ve Türkmen sivil toplum kurtuluşlarıyla daha geniş bir istişarede bulunmak için
gelecek toplantıya ertelenmiştir. (Efkar Hurra)

TÜRKMENLER İKİSİ SUBAY 7 ŞEHİT DAHA VERDİ
10 Temmuz 2017

Türkmenler başta Musul olmak üzere tüm Irak’ı terörden kurtarmak için şehitler vermeye
devam ediyor. Musul'un Batı Yakası'nı kurtarma operasyonlarında federal polis bünyesinde
görevli 2'si subay olmak üzere Telaferliler 7 şehit daha verdi. Şehit yüzbaşı Hamza Cafer Al
Leblebi, Şehit Yüzbaşı Hani Ali Yunus, Şehit Abdülsettar Mahmut Hüseyin El Habış, Şehit
Meytem Tevfik Al Farac, Şehit Cafer Ali Asğar Al Zeynel, Şehit Müntadar Hüseyin Al Abıd
ve Şehit Muhammet Sadık Yunus Al Hanım Musul'u kurtarma operasyonları sırasında can
verdi. Irak Türkmen Cephesi Babil İl Başkanlığı, Türkmen şehitler için taziye mesajı
yayımladı. Irak Türkmen Cephesi Babil İl Başkanı Hazım Aydınoğlu yaptığı yazılı
açıklamada Babil, Kerbela ve Necef'te yaşayan Telaferli Türkmenler'in Musul'un Batı
Yakası'ndaki çatışmalarda şehit olmalarından dolayı derin üzüntü duyduğunu bildirdi.
Aydınoğlu, Yüce Allah'tan şehitlere rahmet diledi. (Türkmeneli TV)
I. TÜRKMEN AKADEMİSYENLER ÇALIŞTAYI
10 Temmuz 2017

Türkmeneli Araştırma ve Düşünce Merkezi’nin 08-09 Temmuz 2017 tarihleri arasında
İstanbul Qua Hotel’de düzenlediği Birinci Türkmen Akademisyenler Çalıştayı
tamamlanmıştır. Irak, Avrupa ve Türkiye’den akademisyenlerin katıldığı çalıştayda
Türkmeneli’nin durumu ve siyasi gelişmeler konulu tebliğler sunulmuş ve analizler
yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde aşağıdaki tavsiyeler alınmıştır.

1. 25 Eylül 2017 tarihinde yapılması düşünülen referandum kabul edilmemeli, özellikle
Kerkük başta olmak üzere ihtilaflı bölgelerin referandum kapsamına alınması şiddetle
reddedilmelidir.
2. En kısa zamanda yeniden kurulması gereken Türkmen Meclisi’nde bir referans (başvuru)
heyeti oluşturulmalıdır.
3. Türkmen toplumu birleşik siyasi söyleme her zamandan fazla ihtiyaç duymakta ve bu
yüzden bir an önce bu söylem oluşturulmalıdır.
4. Türkmen siyasi ve sivil toplum kuruluşları yeniden yapılanmalı ve rolleri etkinleştirmelidir.
5. Telafer ve Tuzhurmatu ilçesine bağlı Bayat köyleri aşiret reislerini de kapsayan milli uzlaşı
toplantısı düzenlenmelidir.
6. Göçe zorlanan Türkmenlere özel ilgi gösterilmeli; kurtuluştan sonra bölgelerine geri
dönmeleri sağlamalı ve desteklenmelidir.
7. Türkmen vatandaşına önem atfedilmeli; kültürel, akademik ve bilim seviyesi artırılmalıdır.
8. Türkmen meselesini uluslararası mahfillere taşımak amacıyla ortak enformasyon bürosu
kurulmalı ve ortak veri tabanı oluşturulmalıdır.
9. Eğitim- öğretim süreci desteklenmeli, yüksek kalitede akademik kadrolar yetiştirilmelidir.
10. Türkmen gencinin önü açılmalı ve siyasi sisteme katkısı sağlanmalıdır.
11. Türkmen kadınının toplumun siyasi ve ekonomik hayatına katkısı sağlanmalıdır.
12. Türkmen Yatırım ve Geliştirme Ajansı ( Kurumu) oluşturulmalıdır.
13. Gelecek seçimlere etkin katılım sağlamak amacıyla Türkmen seçmenine yönelik
bilinçlendirme ve hazırlık çalışmaları başlatılmalıdır. (www.bizturkmeniz.com)

TELAFERLİ ŞEHİTLER İÇİN İSTANBUL'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
10 Temmuz 2017

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, terör örgütü IŞİD tarafından Telafer'de şehit edilen
Türkmenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Eyüp Sultan Camii'nde bir araya gelen grup,
öğlen namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılarak IŞİD’in katliamlarını protesto etti.
Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Alperen Ocakları İstanbul İl
Başkanı Kürşat Mican, Telafer'de IŞİD tarafından 200 kadar Türkmen'in şehit edildiğini
söyledi. (Türkmeneli TV)
TÜRKMEN VE TÜRK ŞAİRLER ANKARA'DA BULUŞTU
11 Temmuz 2017

Türkmen ve Türk şairler başkent Ankara’da buluştu. Şairlerin şiirleri Yaren Sofrası Kültür
Sanat ve Edebiyat Platformu tarafından çıkarılan ‘Yaren Sofrası’ isimli kitapta yer aldı.
Kitabın tanıtımı için bir araya gelen şairler, kitapta yer alan şiirleri hakkında konuştu, Türk
birliğine vurgu yaptı. Yaren Sofrası Kültür, Sanat ve Edebiyat Platformu, 5’i Türkmen olmak
üzere 50 Türk şairin şiirlerini bir kitapta topladı. Telaferli şairlerden Rıza Çolakoğlu, Ganim
Kassaboğlu, Mikdet Havdioğlu, Muhammed Saidoğlu, Vaat Havdioğlu’nun şiirlerinin de
bulunduğu kitap, toplamda 320 sayfadan oluşuyor. Güçlü kalemlerin yer aldığı kitapta
Türkmen şairlerin en özel 6 şiiri ve biyografileri yer alıyor. Yaren Sofrası Kültür Sanat ve
Edebiyat Platformu Başkanı Ertuğrul Yılmaz duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türkiye İlim ve

Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği Genel Merkez Yöneticisi Durak Turan Düz ise
Türk birliğine vurgu yaptı. (Türkmeneli TV)
NİYAZİ MİMAROĞLU’NUN
MESAJI
11 Temmuz 2017

MUSUL’UN

KURTARILMASI

HAKKINDAKİ

Niyazi Mimaroğlu Musul’un kurtarılması konusunda bir
mesaj yayınladı. Mimaroğlu mesajında şu ifadelere yer
verdi: “Musul’un terör örgütü IŞİD’in elinden
kurtarılması ve 3 yıl süren kanlı örgütün oradaki işlemiş
olduğu cinayetlerin sona ermesi münasebetiyle
kahraman Irak Milletine ve güvenlik güçlerine
tebriklerimi sunmak isterim. Musul’un kurtarılması
Irak’ın birlik ve bütünlüğüne karşı planlanan tüm
komploları düşürmüştür. Bu başarının devam etmesi için artık Havice’ye, Telafer’e ve Anbar
bölgelerine yönelip oraları da hem IŞİD’den hem terör örgütü PKK’dan kurtarmak üzere
harekete geçilmesi gerektiğini kaydetmek isterim. Artık bu kurtarılmış bölgelerde planlı ve
programlı bir şekilde hayatın yeniden başlaması, Musul bölgesinin alt yapısının hazırlanması
konusunda bir an önce işe başlanması gerekir. Aynı zamanda diplomatik çabalarımızda
komşu ülkeleri de unutmamız gerekir. Çünkü biz Irak olarak dini, coğrafi, tarihsel, sosyal,
ekonomik ve dil bakımından onlarla aynı coğrafyada yaşamaktayız. Kahraman şehitlerimize
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim.”
(www.bizturkmeniz.com)
HASAN TURAN: “TÜRKMENLERE IRAK’IN BÖLÜNMESİNİ KABUL ETTİRMEK
İÇİN BASKILAR VAR”
13 Temmuz 2017

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı ve Kerkük Milletvekili Hasan Turan Irak’ın
bölünmesine razı olmaları için Türkmenlere karşı baskılar olduğunu dile getirerek Bağdat’tan

Kerkük’teki Türkmen oluşumu aleyhinde cereyan eden tutuklamalar konusunu incelemek
üzere Kerkük’e bir komisyon gönderilmesi çağrısında bulundu.
Turan açıklamasında; “Kerkük’te bu günlerde Türkmen gençlerini hedef alan tutuklamalar
meydana gelmektedir. Bu tutuklamalar asılsız suçlamalara dayanmaktadır. Bu hususta Irak
İçişleri Bakanlığı’nın konuyu incelemek üzere bir tahkikat komisyonu göndermesini talep
ediyorum. Bu gibi uygulamalar ve olaylar; Irak’ın bölünmesini hedef alan projelere kabul
göstermeleri yönünde Türkmen halkının iradesini ipotek altına alma yönünde çirkin
çabalardır. Zira Türkmenler Irak’ın toprak bütünlüğüne sadıktırlar.” Turan açıklamasından
kısa bir süre önce bir Türkmen avukata karşı uygulanan saldırıyı hatırlatarak bu hususta Irak
İçişleri Bakanlığı’nın hiç bir icraatta bulunmadığını dile getirmiştir. (El-Mevkif-el-Iraki)
IRAK TÜRKMEN MECLİSİ MUSUL ZAFERİ NEDENİYLE TÜM IRAKLILARI
KUTLADI
13 Temmuz 2017
Irak Türkmen Meclisi Musul'un tamamıyla terör örgütü
IŞİD’den kurtarılması dolayısıyla bütün Irak halkını ve
şehit ailelerini tebrik etti. Irak Türkmen Meclisi ayrıca
Türkmen savaşçıların zaferdeki önemine de değindi.
Irak Türkmen Meclisi yayımladığı bildirisinde
Musul'da kaydedilen zaferin güvenlik güçlerinin bütün
sınıflarının çabaları ile elde edildiğine değindi. Bildiride
Telafer'den ve diğer Türkmen bölgelerinden
operasyonlara katılan Türkmen savaşçılarının da
önemine değinildi. Meclis, bildirisinin devamında Irak hükümetinden taleplerini yineleyerek,
Telafer’in, 200 Türkmen Telaferli'yi idam eden terör örgütü IŞİD’den acilen kurtarılmasını
istedikleri belirtildi. (Türkmeneli TV)
ERŞAT SALİHİ KERKÜK KATLİAMININ YILDÖNÜMÜNDE KONUŞTU
15 Temmuz 2017

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük Katliamının
yıldönümü münasebetiyle düzenlenen anma töreninde bulundu. Salihi “1959 yılında yaşanan
Kerkük Katliamı’nın 58. yıldönümünde, şehitlerin kanları ve fedakarlıkları yolumuzu
aydınlatacak ve milli değerlerimize ilelebet muhafaza etmek ve Türkmen topraklarının

kurtarılmasında, imarında ve kalkınmasında halkımıza büyük direnç ve direniş verecektir.
Yirminci yüzyıldan bugüne kadar, Telafer, Tazehurmatu, Beşir, Tavuk, Emirli, Kerkük ve
diğer bölgelerdeki Türkmen şehitleri kervanı, Türkmen halkının fedakarlığına ve cesaretine
şahittir. Türkmenler, zulüm, göç, asimilasyon politikası gördüler. 1924 yılında Gavurbağı’da
yaşanan katliam,1959 yılında Kerkük Katliamı ve son olarak da Telafer’de suçsuz ve sivil 200
Türkmen’in hunharca katledilmesi yaşanan çilelerin en büyük ispatıdır. Türkmenler, çektikleri
zulüm, katliamlar ve demografik değişimlere rağmen her zaman başı dik, gururla
yaşayacaklardır. Türkmen şehitlerine Allah’tan rahmet ve ailelerine sabırlar dilerken, daha
çok birlik ve beraberlik içinde olmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyoruz” şeklinde
açıklamalarda bulundu. (Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı Enformasyon Dairesi)
IRAK'TA 14 TEMMUZ KATLİAMI ŞEHİDİ TÜRKMENLER ANILDI
15 Temmuz 2017

Irak'ın Kerkük kentinde, 1959'da yaşanan 14 Temmuz Kerkük Katliamı'nda hayatını
kaybeden Türkmenler düzenlenen törenle anıldı. Kerkük Türkmen Şehitliği'ni ziyaret eden
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Türkmenlerin günümüzde de haksızlıklara uğradığını ifade etti.
Salihi, ''Günümüzde Türkmenlere karşı yapılan haksızlıklar 1959 katliamının devamıdır.
Çeşitli taraflar Türkmenleri yok etmek için öldürme, kaçırma ve her türlü yolu deniyorlar.''
dedi.
"Referandumla Türkmen gerçeği değiştirilemez"
Kerkük'teki Türkmen gerçeğini değiştirmek için kentteki Kürt siyasilerin tüm yolları
denediğini belirten Salihi, ''Bayrak krizi ve referandumlarla Kerkük'teki Türkmen varlığı ve
gerçeği değiştirilemez. Daha önce deneyip başarılı olmadıkları gibi bundan sonra da başarılı
olamazlar.'' diye konuştu.
Terör örgütü IŞİD sonrası dönemde bölgeyi kötü günlerin beklediğini vurgulayan Salihi,
şunları kaydetti:

''IŞİD sonrası bölgenin haritasının değiştirileceğini düşünüyoruz. Türkmenler bu oyunlara
hazırlıklı olmalı ve bölge ülkeleri de engel olmalı. Bu tehlikeye karşı durmak bir tek
Türkiye'nin görevi değil, tüm ülkeler birlikte hareket etmeli.''
Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla
düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Komünist Partisi üyeleri tarafından
öldürülmüştü. Söz konusu olay tarihe "14 Temmuz Katliamı" olarak geçmişti. (Anadolu
Ajansı)

