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DOĞU TÜRKİSTANLILAR MANAVGAT’TA
Türkiye, son günlerde çıkan yangınlara karşı 
mücadele verirken Türkiye’de ve yurt dışın-
da bulunan Uygur sivil toplum kuruluşların-
dan destek mesajları geldi. Uluslararası Doğu 
Türkistan STK’lar Birliği bünyesinde bulu-
nan Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği, Doğu 
Türkistan Yeni Nesil Hareketi ve Doğu Tür-
kistan Basın ve Media Derneği öncülüğünde 
gönüllü Uygur gençlerden oluşan 36 kişilik 
bir ekip, yangın söndürme çalışmalarına des-
tek olmak ve afetten etkilenen vatandaşlara 
insani yardım çalışmalarında bulunmak ama-
cıyla dün geç saatlerde İstanbul’dan Antal-
ya’nın Manavgat ilçesine doğru yola çıktı.

İstanbul’dan 4 araç, Ankara’dan bir, 
Konya’dan bir araç olmak üzere dün 
akşam yola çıkan ekip bugün sabah 
afet bölgelerinden biri olan Manav-
gat bölgesine ulaştı. Ardından hemen 
yardım hizmetlerine el atarak afet 
bölgesine gidecek malzemeleri tırlara 
yükledi.
Diğer bir grup 3 bin kişilik Uygur Pilavı yapıp 
oradaki afetzedelere ve görevlilere dağıtarak, 
Doğu Türkistanlılar olarak Türk halkının dai-
ma yanında olduğunu hissettirdi.

Bu hakta Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar Birliği yayınladığı mesajda, Türkiye 
devleti ile tüm zorluklarda beraber olmaya, 
yangınların söndürülmesi, zarar gören or-
manların yeniden yeşillenmesi, ev ve bina-
ların yeniden inşasına kadar tüm hizmetlere 
hazır olduklarını bildirdi.
Konuyla ilgili Dünya Uygur Kurultayı ve 
Uygur Akademisi yayınladığı mesajda: 
“Yangın nedeniyle hepimizin içi yandı. 
Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş-
sağlığı, yangınla mücadele edenlere ko-
laylıklar, hastalara şifa diliyoruz. Biz her 
şartta devletimizin yanında olacağız, başta 
milli seferberlik veya olağanüstü hâl ilanı 
olmak üzere devletimizin alacağı her türlü 
tedbire destek vereceğiz.” ifadelerini kul-
landı.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA ÜRETİMDE %10 ARTIŞ
Çinli yetkililer bu yılın ilk yarısında Doğu 
Türkistan gayri safi yurt içi hasılasında yüzde 
9,9’luk bir artış olduğunu açıkladı.

Çinli yetkililer, ABD’nin insan 
hakları ihlalleri yaptırımları, pa-
muk ve domates ürünleri üzerin-
deki kısıtlamalar ile karşı karşıy-
ken Doğu Türkistan’ın gayri safi 
yurt içi hasılasının bu yılın ilk 
yarısında yüzde 10 arttığını açık-
ladı.

Çin medyasında çıkan haberlere göre Doğu 
Türkistan’daki Xinjiang İstatistik Bürosu 29 
Temmuz’da düzenlediği basın toplantısında, 
bu yılın ilk yarısında bölge gayri safi yurt içi 
hasılasında yüzde 9,9’luk bir artış olduğu, he-
saplamaya göre bu yılın ilk altı ayında, Doğu 
Türkistan’ın toplam üretimi, yıllık ortalama-
nın yüzde 6,5 büyümesi ile geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 9,9 artış göstererek 
732,89 milyar Yuan’a ulaştığı bildirildi.

UYGURLAR KÖLE İŞÇİ OLMAYA 
ZORLANIYOR
Uzmanlar, bu istatistiklerin, siyasi serma-
ye, sübvansiyonlar, zorla çalıştırma ve he-
saplama yöntemleri de dahil olmak üzere 
piyasa ekonomisini rahatsız eden anormal 
faktörlerin çoğunda rol oynamış olabile-
ceğine inanıyor. Ayrıca bölgede zoraki ça-
lıştırma devam ettiği müddetçe bölgenin 
gayri safi yurt içi hasılasının bu yılın ikin-
ci yarısında muhtemelen daha hızlı büyü-
yeceğini söylüyor.
Gözlemciler, Çin'in Uygurlara yönelik 
zulmü ve köle işçi olarak çalıştırması ne-
deniyle birçok tanınmış uluslararası şirket 
Doğu Türkistan’dan çekildiği, ABD’de 
pamuk, domates ve güneş panelleri gibi 
birçok ürüne yaptırım uygulandığı, üstelik 
Çin virüsü gibi bir vebanın2 yıldır hayatı-
mızda olduğu, Dünya’da tüm faaliyetlerin 
durduğu böyle bir durumda Çin, Uygur 
Türklerini Çinli fabrikalarda çalışmaya 
zorlayarak kazanç elde ettiğini kaydetti.
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KAŞGAR’DA SINIR KONTROL
BİLDİRİSİ YAYIMLANDI

Kaşgar şehir Asayiş Bürosu “Sınır Kontro-
lünde Bilinmesi Gerekenler” başlıklı bir bil-
diri yayınladı.

Çin’in yayın organı Kaşgar Radyo 
ve Televizyon Ağı’nın yakın tarih-
li bir haberine göre, Kaşgar şehir 
Asayiş Bürosu “Sınır Kontrolünde 
Bilinmesi Gerekenler” başlıklı bir 
bildiri yayınladı.

Bildiride, sınır geçişlerini gerçekleştirenlerin 
16 yaşından büyük olması, geçerli bir kimlik 
belgesi, ahaliler komitesi tarafından verilmiş 
izin kâğıdı olması gerektiği belirtiliyor. Eğer 
bir kamu görevlisi ise çalıştığı yerden çıkart-
tığı izin belgesi, hizmet kartı ve kimlik kartı 
olması gerektiği, aynı durumun bireysel veya 
sivil işletme sahibi ve çalışanlarının işletme 
ruhsatı, nüfus cüzdanı olması gerektiği, aksi 
takdirde her düzeydeki hudut bölgelerine gi-
rişin yasak olduğu vurgulanıyor.
Farklı il ilçelerde kayıtlı iş adamları, tüccar-
lar, zanaatkârlar gibi Kaşgar’da daimî ikamet 
etmeyenlerin ikamet belgesi, kimlik kartları-
nın yanı sıra nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe ve 

şehirlerden alınması gereken belgeler ve yap-
tırması gereken kontroller uzunca sıralanıyor.

AFGANİSTAN ÇİN SINIRINI KAPAT-
MAK
Gözlemciler, Çinli yetkililer tarafından hazır-
lanan sınır kontrol bildirgesinde yer alan yeni 
önlemlerin Afganistan’daki mevcut durumla 
ilgili olabileceğini, Doğu Türkistan’ın Kaşgar 
ili Taşkurgan ilçesi ile Afganistan Vahan Ko-
ridoru sınırı 92 km mesafede ayrıştığı, bu ne-
denle Çinli yetkililerin sınır bölgeleri de dahil 
olmak üzere Doğu Türkistan halkına yönelik 
kısıtlamaları sıkılaştırdıklarını kaydetti.
Daha önce Taliban- Çin görüşmesinde Çin 
Dışişleri Bakanı Wang Yi, Uygur Türk-
lerine atıfta bulunarak, Doğu Türkistan 
İslam Hareketi ile mücadele konusunda 
Taliban’dan destek istemişti. Çin'in Afgan 
halkının dostu olduğunu vurgulayan Ta-
liban ise hiçbir gücün Afgan topraklarını 
Çin'e zarar vermek için kullanmasına izin 
vermeyeceği konusunda taahhüt vermişti.
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ÇİN, LOPNUR’DAKİ NÜKLEER SİLAH
TEST MERKEZİNİ GENİŞLETİYOR

          NPR Radyosunun uydu gö-
rüntülerini örnek alarak ver-
diği haberinde, Çin’in Doğu 
Türkistan’ın Lopnur nükleer 
silah test merkezini genişletti-
ği bildirildi.

Habere göre, Çin’in nükleer silah test mer-
kezinde yeni tüneller kazmaya ve yeni yollar 
inşa etmeye başladığı tahmin ediliyor.
Özel bir jeo-analitik şirketi olan AllSource 
Analizi tarafından sağlanan görüntülerde ko-
nudaki tahminlerin gerçek olduğunu doğrulu-
yor.
Konuyla ilgili şirketin analiz ve operasyon-
lardan sorumlu genel müdür yardımcısı Ren

nieBabarz, “Bu, daha önce nükleer test faali-
yetleri için kullanılan alanlarla bağlantılı yeni 
bir projedir, ancak tünelin ne için kullanılaca-
ğı hemen belli olmuyor” ifadelerini kullandı.
Çin, dünyadaki diğer büyük nükleer güçle-
rin ardından 1997’den beri nükleer testlerini 
askıya aldığını açıklamıştı .O zamandan beri 
büyük ölçekli bir nükleer test yapmamasına 
rağmen, nükleer silahların bazı bileşenlerini 
bölgede test etmeye devam etti.
Bilgilere göre, Çin ordusu 1964’ten 1997’ye 
kadar Lopnur’da 47 nükleer test gerçekleş-
tirdi. Bu testler sırasında Tarım Vadisi çevre-
sindeki Uygurlar nükleer radyasyonun etki-
sinden hayatını kaybetti veya çeşitli anormal 
hastalıklara maruz kalarak acı çektiler.

Daha önceki raporlar, Çin’in geçen ba-
harda Doğu Türkistan’da gizli bir nük-
leer deneme gerçekleştirmiş olabilece-
ğini öne sürüyor.
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ÇİN TİBET ASKERİ BAŞKOMUTANI WANG HAIJIANG’I
DOĞU TÜRKİSTAN’A TRANSFER ETTİ

Çin basınında çıkan haberlerde 
Çin Merkez Askeri Komisyo-
nu, Tibet Askeri Bölgesi Başko-
mutanı Wang Haijiang’ın Doğu 
Türkistan Askeri Bölgesi Baş-
komutanı olarak atandığı, Doğu 
Türkistan’a gelişinden bu yana 
geçen günlerde emekli subayla-
rı yolcu etme faaliyetine katıldı-
ğı ve Urumçi’deki ÇKP üyeleri 
Mezarını ziyaret ettiği bildirildi.

Bilgilere göre Wang Haijiang’ın Sichuan’lı ol-
duğu, 1963’te doğduğu, Askeri okulundan me-
zun olduktan sonra, Halk Kurtuluş Ordusu’nun 
61. Tümen Başkanı, Güney Doğu Türkistan 
Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı ve Tibet 
Askeri Bölgesi Başkomutanı olarak görev yap-
tığı, 2019 yılında korgeneralliğe terfi ettiği öğ-
renildi.

Wang Haijiang’ın Doğu Türkistan As-
keri Bölgesi’nin Başkomutanlığına 
atanması gözlemcilerin dikkatini çeki-
yor. Çin hükümeti 2016 yılında Tibet 
Parti Sekreteri Chen Chuanguo’yu böl-
gede soykırım gerçekleştirmek üzere 
Doğu Türkistan’a atamıştı. Şimdi ise 
Çin Generali Wang Haijiang’i Doğu 
Türkistan’ın Askeri Bölgesi Başkomu-
tanı olarak atayarak soykırım suçunu 
desteklemesi ve aynı zamanda Doğu 
Türkistan’ın askeri kontrolünü sıkılaş-
tırmayı hedefliyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ÇİFTÇİLER
ÇİN’İN BORÇ TUZAĞINDA BOĞULUYOR

Çin’in Tanrıdağ Haber Ajan-
sının 5 Ağustos verdiği habe-
rinde, Doğu Türkistan’daki 
köylü ailelere verilen kredi-
ler ilk yarıda 100 Milyar Yu-
an’ı aştığı bildirildi.

Habere göre, Doğu Türkistan’daki kırsal kre-
di kooperatiflerinin Haziran ayı sonu itiba-
rıyla toplam ödenmemiş kredileri geçen yılın 
aynı dönemine göre 29,17 Milyar Yuan arta-
rak, artış oranı %8.26’ya ulaştı.
Bunların arasında, ödenmemiş tarım kredileri 

bakiyesi, bir önceki yılın sonuna göre 12.914 
Milyar Yuan artarak 196.258 Milyar Yuan’a 
ulaştı, bu %7.04’lük bir artışla tüm kredilerin 
%51’ini oluşturdu.
Şu anda, köylü hanelerine verilen borç baki-
yesi 102.411 Milyar Yuan’a ulaşarak tüm za-
manların en yüksek seviyesine ulaştı. Köylü 
hane kredisi kullananların sayısı geçen yılın 
sonuna göre 293.500 hane arttı.
Gözlemciler, Çin’in soykırım, tutuklama, 
alıkoyma ve yağmalama eylemlerinin bir 
parçası olarak Doğu Türkistan halkını eko-
nomik yönden de perişan ettiğini, insanla-
rı özgürlüklerini ve ekonomik kaynakla-
rını kaybetmeye, hatta zorunlu çalışmaya 
zorlayarak Doğu Türkistan halkı üzerinde 
daha fazla kontrol sahibi olmak istediğini 
ileri sürdü.
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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA “KARDEŞ AİLE”
POLİTİKASINI GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI YAPTI

             Çinli yetkililer, diaspora-
daki Uygurlar tarafından şid-
detle kınanan “Kardeş Aile” 
politikasının devam ettirilmesi 
ve derinleştirilmesi çağrısında 
bulundu.

Xinjiang Gazetesinin verdiği habere göre, 5 
Ağustos’ta Doğu Türkistan’daki sözde Xin-
jiang Parti Daimî Komitesi’nden Chen Chu-
anguo’nun başkanlık ettiği genişletilmiş bir 
toplantıda politikanın uygulama durumu hak-
kında bir rapor dinlendiği, rapor hakkında ay-
rıntılı bilgi verilmese bile politikanın devam 
ettirilmesi ve derinleştirilmesi çağrısında bu-
lunulduğu belirtildi.
Çin hükümetinin “Kardeş Aile” politikasını 
teşviki, Çin’in 2017’de başlayan geniş çap-
ta tutuklama sırasında yoğunlaştı. Daha önce 
Çinli yetkililerin, yaklaşık 1,2 milyon Çinli 

kadroyu “Kardeş Aile” adı altında Uygur ai-
lelerinde barındırdığı ortaya çıkmıştı.
Şu anda Çinli yetkililer tarafından “Milletler 
Birliği” olarak anılan politika, eskiden “Kar-
deş Aile” politikası olarak biliniyordu.
Çinli yetkililerin “Kardeş Aile” politikasını 
“Milletler Birliği” olarak değiştirmesinin ne-
deni bilinmiyor. Ancak bu politika uzun sü-
redir Diasporadaki Uygurlar tarafından “Ör-
gütlü Tecavüz” ve “Soykırımın Bir Parçası” 
olarak kınanıyordu.
Habere göre toplantı yine “ÇKP’nin etnik 
politikasını tam olarak uygulayıp, etnik 
birlik, kardeşlik ve milletler arası dostluk 
faaliyetlerini sürekli olarak derinleştirmek, 
bu konudaki mekanizmayı daha da geniş-
letip, her millet halkının birlik olmasını ve 
5’i itiraf etmesini” talep ettiği belirtildi. 
Ancak haberde bu konuda hangi mekaniz-
maların genişletileceği bildirilmedi.
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İşgal altındaki Doğu Türkistan’da Çinlileştirme politikaları 
artarak devam ediyor.


