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Kanada Parlamentosunda, Çin zulmünden 
kaçarak üçüncü ülkelerde yaşayan Doğu 
Türkistanlı Uygur ve diğer Müslüman Türk 
halklarından 10 bin kişinin mülteci olarak 
kabul edilmesini ön gören “M-62” yasa 
tasarısı, tam mutabakat ile kabul edildi.

Yıllardır Çin zulmüne karşı yurt dışında 
mücadele eden ve zaman zaman Çin 
baskısı altında emniyet kaygısı yaşayan 
Uygur Türklerine Kanada’dan yardım eli 
uzandı. Kanada parlamentosu, Çin’den 
kaçan ancak şu anda üçüncü ülkelerde 
geri dönmeleri başta olmak üzere çeşitli 
baskıyla karşı karşıya olan 10 bin Uygur 
Türkünü kabul etmek için Milletvekili 
Sameer Zuber tarafındandın meclise 
sunulan “M-62” yasa tasarısı, 322 tam oyla 
meclisten geçirdi.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL YERLEŞMEYE BAŞLAYACAK

1 Şubat 2023 Çarşamba günü, Kanada’nın 
Avam Kamarası’nda yapılan oylamayla, 
dünya genelinde çeşitli ülkelere sığınan 
ancak hiçbir yasal güvencesi olmayan 10 
bin Uygur Türkünün Kanada’ya iskanlı 
olarak kabul edilmesiyle ilgili yasa tasarısı 
kabul edildi. Kabul edilen yasayla, 10 bin 
Uygur Türkü önümüzdeki yıldan itibaren 

Kanada’ya yerleşecek.

MİLYONLARCA UYGUR TÜRKÜNE ‘SOYKIRIM’

Çin’in Uygur Türklerine yönelik 
muamelesini soykırım olarak nitelendiren 
ilk ülkelerden biri olan Kanada’nın 
Göçmenlik Bakanı Sean Fraser, “Kanada 
her zaman korunmaya muhtaç olanlara 
yardım etmek için üzerine düşeni 
yapacaktır. Avam Kamarası tarafından 
bugün kabul edilen önergede belirtilen 
önlemleri ilerletmek için tüm tarafların 
üyeleriyle birlikte çalışmaya kararlıyım” 
dedi.

2 Gün önce Dünya Uygur Kurultayı’ndan 
(DUQ) bir heyet, Kanada Parlamentosu’nda, 
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile 
görüşmüştü. Görüşmeden sonra, DUK 
heyetini, başbakan ve ulaştırma bakanına 
takdim etmekten mutluluk duyduğunu 
belirten milletvekili Zuberi, Uygur halkına 
yönelik ağır ve sistematik zulümden derin 
endişe duyduğunu ve Doğu Türkistan’daki 
insan haklarını korumaya kararlı 
olduğunu, konuyla ilgili çalışmalarının 
devam edeceğini söylemişti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar Birliği tarafından 5 Şubat 
Gulca Katliamı’nı anmak amacı ile 
5 Şubat 2023 (bugün) Çin’in İstan-
bul Sarıyerde bulunan Başkonso-
losluğu önünde basın açıklaması 
ve Protesto gösterisi düzenlendi.

Doğu Türkistan’da Çin işgalinden 
bu yana birçok kez büyük katliamlar 
gerçekleştirildi. Bunlar arasında en 
önemli olaylardan birisi de 5 Şubat 
1997’de yaşanan Gulca Katliamı. 
Katliamın 26. yıl dönümünde Ulus-
lararası Doğu Türkistan STK’lar 
Birliği, 5 Şubat Gulca Katliamı’nı 
anmak amacıyla İstanbul’daki Çin 
konsolosluğu önünde Protesto yap-

tı.a

İstanbul’da görülen kuvvetli rüzgar 
ve şiddetli yağışa rağmen Basın 
açıklamasına Uluslararası Doğu 
Türkistan STK’lar Birliği Başkanı 
Hidayetullah Oğuzhan, Doğu Tür-
kistan Alimler Birliği Başkanı Dr. 
Alimcan Buğda, Doğu Tükistan İn-
san Hakları İzleme Derneği Başka-
nı Nur Muhammed Türkistan’i ve 
İstanbul’da yaşayan 500’e yakın 
Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri ve 
basın mensupları katıldı. Protesto-
larda Çin karşıtı çeşitli sloganlar atı-
lırken gurup adına basın açıklama 
metnini STK’lar Birliği Başkanı sa-
yın Hidayetullah Oğuzhan okudu.
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5 ŞUBAT GULCA KATLİAMININ 26. YIL DÖNÜMÜ BASIN AÇIKLAMASI
Değerli basın mensupları ve sivil top-
lum kuruluş temsilcileri

Bugün biz burada 5 Şubat 1997 Doğu 
Türkistan’ın Gulca şehrinde işgalci 
Çin tarafından gerçekleştirilen katlia-
mın 26.yıl dönümü münasebetiyle bu-
lunmaktayız.

Bundan 26 sene önce 4 Şubat 1997’de 
Doğu Türkistan’ın en önemli kültür 
merkezlerinden biri olan Gulca şehrin-
de Ramazan ayının kadir gecesinde 
bir araya gelerek ibadetlerini yapmak 
isteyen Doğu Türkistanlı kadınlar Çin 
polisi tarafından ani baskın ile tutuk-
lanmış, işkenceye tabi tutulmuş ve ka-

rakolda aşırı güç kullanımı nedeniyle 
bazıları hayatını kaybetmiştir. Tutukla-
nanlar ve şehit edilenler için 700-800 
civarı kişi Gulca hükümet binasının 
önüne doğru yürüyüş başlatmış, taş-
kınlık yaşanmadan, barışçıl şekilde 
devam eden gösteri tam teçhizatlı Çin 
polisi ve askerlerince engellenmeye 
çalışılmıştır ve polisler göstericilere 
karşı aşırı şiddet kullanarak, rastgele 
ateş açtılar. Saldırılar sonucu yüzlerce 
kişi şehit edilirken çok sayıda kişi de 
tutuklandı. Tutuklanan gençlerden ba-
zıları üzerlerine sıkılan soğuk suyun 
etkisiyle donarak şehit oldular.
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20 BİN MASUM İNSAN TUTUKLANDI
5 Şubat günü adalet, demokrasi ve 
haksız tutuklanan ve öldürülenlerin 
haklarını talep etmek üzere barışçıl 
protesto başlatan halkın üzerine 
yine rastgele açılan ateş nedeniyle 
100’den fazla kişi şehit edildi. 
Bağımsız kaynaklar Gulca kentinde 4 
ve 5 Şubat protestolarının akabinde 
4.000’e yakın ve Doğu Türkistan 
genelinde ise 20.000 civarı masum 
insan tutuklanarak hapse atıldığını 
ifade etmektedir. Bölge genelinde 
bulunan tüm hastanelerin yaralıları 
tedavi etmeleri yasaklandı ve bu 
sebeple de onlarca insan kan kaybı 
nedeniyle hayatlarını kaybetti. 
Tutuklananların önemli bir kısmı ise 

idam edildiler. Uluslararası Af Örgütü 
(Amnesty International) olaylarla 
ilgili olarak 200’den fazla Uygur’un 
göstermelik mahkemelerde 
yargılandıktan sonra idam cezasına 
çarptırıldığını, 90 Uygur’un da 
müebbet hapse mahkûm edildiğini 
bildirmiştir.

Biz bugün bu münasebet ile 
işgal altındaki Doğu Türkistan’da 
Gulca katliamından bugüne kadar 
gittikçe vahşileşen zulmü ve insan 
hakları ihlallerini kısa özet olarak 
basın mensuplarının ve dünya 
kamuoyunun dikkatine sunmak 
isteriz.
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DOĞU TÜRKİSTANLILARI TERÖRİST İLAN ETTİ
İşgalci Çin 11 Eylül 2001 olaylarından 
sonra küresel terörizme karşı 
savaşa katıldığını söyleyerek Doğu 
Türkistanlıları terörist olarak dünyaya 
lanse etmeyi başardı. Bu tarihten sonra 
İşgalci Çin Doğu Türkistan’da yaptığı 
soykırım dahil her türlü insan hakları 
ihlallerini meşru olarak göstermeye 
çalıştı ve Doğu Türkistan’ın asıl 
halklarını topyekûn terörist ilan etti. 
Bölge halkını Çinlileştirmek için 
asimilasyon politikalarını sıklaştırdı. 
Uygur ve Kazak dilin okullarda 
öğretilmesini sınırlandırdı. 2017 
senesine gelindiğinde ise Uygurca 
ile Kazakça eğitim dili statüsünden 
çıkarıldı. Çin asimile politikaları 
çerçevesinden Doğu Türkistan’a büyük 
miktarda Çinli yerleşimci getirerek Doğu 
Türkistan’ın demografisini değiştirdi.

İşgalci Çin 2014 senesinden itibaren 
Doğu Türkistan milli kimliğini yok 
etme, Çinlileştirme, asimilasyonu 

hızlandırma amaçlı 1200’ü aşkın 
devasa toplama kampları inşa etti. 
Bu kamplarda BM’nin verilerine göre 
en az 3 milyonu aşkın, tanıklar ve Çin 
kaynaklı belgelere göre ise dönüşümlü 
olarak 8 milyondan fazla insan 
zorla tutulmaktadır. Bu kamplardan 
kurtulmayı başarmış kamp şahitlerinin 
medyaya verdiği bilgilere göre İşgalci 
Çin bu kamplarda insanlar beyin 
yıkama, toplu tecavüz, Çinlileştirme, 
tıbbi deneyimler, organ çalma ve 
çeşitli işkencelere maruz kalmaktadır. 
Bu esnada Toplama kamplarına 
alınan ebeveynlerin geride bıraktığı 
1 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı 
masum çocuk, Çin’in “melekler yuvası” 
diye adlandırdığı Çinlileştirme Çocuk 
kamplarında, tam zamanlı asimile 
ve yozlaştırma eğitimleriyle tıpkı bir 
Çinliymiş gibi yetiştirilmektedir. Ayrıca 
Ebeveynleri şehit edilen çocuklar ise 
Çinli yerleşimcilere evlatlığa verilmiş 
vaziyettedir.
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UYGURLAR KÖLE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIRILIYOR
Günümüzde toplama kamplarında, 

pamuk tarlalarında, Çin’in iç 

bölgelerindeki fabrikalarda 

milyonlarca Doğu Türkistanlı köle 

işçi olarak zorla çalıştırılmaktadır. Bu 

işçilere aylık maaşı, çalışma koşulu, 

çalıştığı sektörü ve hiç bireye 

seçme özgürlüğü tanınmamıştır. 

Bugün Dünyanın dört bir yanında 

kullandığımız Çin mali telefonlar ve 

diğer elektronik cihazlar, giydiğimiz 

ebeleseler, bindiğimiz arabalar 

ve hayatımızın tüm taraflarına 

dağılmış Çin menşeli ürünler bahsi 

geçen Doğu Türkistanlı köle işçiler 

tarafından üretilmektedir.

2021’de Londra’da duruşmalar 

yapılan bağımsız Uygur Soykırım 

Mahkemesi Çin’in baskıcı 

politikaları ve gözaltı kampları 

sistemi hakkındaki delilleri göz 

önünde bulundurarak soykırımcı 

Çin’i Doğu Türkistan’da Uygurlara 

ve diğer kardeş topluluklara yönelik 

soykırım, insanlığa karşı suç ve 

işkenceden suçlu buldu. ABD, 

Belçika, Birleşik krallık, Kanada, 

Fransa, Hollanda, Çek, Litvanya, AB 

ülkeleri Doğu Türkistan’daki durumu 

parlamentolarında soykırım olarak 

tanıdı. ABD Uygurları köle işçi olarak 

çalıştırılan ürünlerin kendi ülkesine 

tedarik edilmesini yasaklayan 

yasalar çıkarttı.
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SUNİ KITLIK MEYDANA GETİRDİ
İşgalci Çin Ağustos 2022’de Doğu 
Türkistan’ın Gulja, Urumçi, Hotan, Turfan 
gibi şehirlerinde 100 günden fazla süren 
karantina ve Sıfır Kovid politikası uyguladı. 
Hiçbir bilimsel metoda uygun olamayan 
bu aşırı sert karantina tedbirleri bölgede 
suni kıtlığı meydana getirdi ve binlerce 
insan açlıktan ve hastalıktan hayatını 
kaybetmesine neden oldu. En son 24 
Kasım 2022’de Doğu Türkistan’ın Urumçi 
kentindeki Çoğunluk Uygur’un yaşadığı 
bir apartmanda çıkan yangın bu karantina 
uygulamasının ne derece zalim ve aşırı 
şiddetli olduğunu gözler önüne serdi. 
Yangında 44’ten fazla kişinin yanarak can 
vermesi sonucu Doğu Türkistan ve Çin’in 
iç bölgelerinde İşgalci ve diktatör Çin’e 
karşı protestolara neden oldu ve Çin rejimi 
ülkede Sıfır Kovid politikasını değiştirmek 
zorunda kaldı. Türkiye dışişleri bakanlığı 
Çin hükümetine çağrıda bulunarak 
olayın takipçisi olacağını bildirdi. Biz 
diasporadaki Doğu Türkistanlılar olarak 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan 
davasındaki hassasiyetini takdir ediyoruz 
ve ileride Uluslararası platformlarda Doğu 
Türkistan meselesinin masaya yatırılması 

için hareket etmesinin temenni ediyoruz.

Biz Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar 
Birliği olarak, Çin’in Doğu Türkistan halkına 
uyguladığı soykırıma dikkat çekmeye 
çalıştığımız gibi Türkiye devletinden 
Doğu Türkistan’da yaşananların Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinde 
soykırım olarak tanınmasını, soykırımın 
sona ermesi için İslam dünyasında öncü 
olarak etkili adımların atılmasını, Doğu 
Türkistan’a bağımsız ve gitmeden önce 
Doğu Türkistan diasporasından meşveret 
alan gözlemci heyet gönderilmesini 
ve Urumçi’de Türkiye konsolosluğu 
açılmasını talep ediyoruz

Bütün dünya ülkelerine bu insanlık 
ve soykırım suçlarının bir an önce 
durdurulması için Çin’e acil baskı 
yapmalarını, İnsan Hakları Örgütlerinin 
ülkelerin adım atmalarını için ön ayak 
olmalarını talep ediyoruz. BM ve İslam İş 
Birliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerin 
kuruluş misyonlarını yerine getirmeleri 
için çağrıda bulunuyoruz. Türk Konseyi gibi 
milletimizin ismini taşıyan kuruluşların ise 
tarihi ve milli sorumluluklarını acil yerine 
getirmelerini talep ediyoruz.
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KESİNLİKLE REDDEDİYOR
Biz Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği olarak Birleşik 
Arap Emirlikleri merkezli Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi 
(TWMCC)’nin 8-12 Aralık’ta Doğu Türkistan’a yaptığı ziyareti ve 
ziyaret sırasında Çin’in Doğu Türkistan’da yürüttüğü insanlık dışı 
uygulamalarını destekleyen açıklamaları kesinlikle reddediyor 
ve bu kurumun Doğu Türkistan tutumunu kınıyoruz. Ayrıca İslam 
alemini, İslam İş birliği Teşkilatı başta olmak üzere tüm Müslüman 
devletlerin Doğu Türkistan konusunda daha hassas davranma-

larını umut ediyoruz.
Son olarak İslam ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti’ni 15 Şubat BM 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 73.oturumun-
da Doğu Türkistan’ının yanında durmaya çağırıyoruz. Birliğimiz 
ve Doğu Türkistan halkı adına bize destek verip burada hazır 
olan tüm sivil toplum kuruluşları, kıymetli misafirlerimiz ve gaze-

tecilere şükranlarımız sunuyoruz.
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DÜNYANIN DÖRTBİR YANINDA EYLEM YAPILDI
Basın açıklamasının ardından Doğu 
Türkistan İnsan hakları izleme derneği 
başkanı Nur Muhammed Türkistan’i 
İngilizce konuşan topluma seslenerek 
Soykırımcı Çin’i kınadı.

Akabinde Doğu Türkistan Alimler Birliği 
başkan vekili sayın Mahmudcan Damolla 
İslam dünyasına hitaben Arapça Basın 
açıklaması yaptı.

Ayrıca 5 şubat Gulca Katliamında şehit 

olan vatan evlatları anısına 4 şubat 
Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşayan 
Uygurlar eylem yaparken, 5 şubat İsveç’in 
başkenti Stokholm’da bulunan Doğu 
Türkistan Maarif cemiyeti öncülüğünde 
Çin konsolosluğu önünde protesto 
yapıldı. Ve de Kırgızistan’ın Celal-
Abad kentinde faaliyet gösteren İttifak 
cemiyetinin organizasyonuyla 5 Şubat 
Gulca katliamı şehitlerine dua edildi.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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9 Şubat 2023 tarihinde Washington 

merkezli Uygur İnsan Hakları Projesi, 

Çin rejiminin Uygur kültürel miraslarını 

yok etmekte olduğunu ortaya koyan 

yeni bir rapor yayımlayarak, Çin’in 

Doğu Türkistan’daki Uygurları ve 

diğer etnik guruptan Müslümanları 

büyük çapta keyfi tutuklamayla milli 

kültür medeniyetinden alı koyarak 

zararlar verdiğini, özelliklede Birleşmiş 

Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütü (UNESCO), tarafından kabul 

edilen Uygur kültürel miraslarına 

karşı sistematik bir şekilde “kültürel 

soykırım” politikası yürüttüğünü bir 

kez daha gözler önüne serdi.

KÜLTÜR KATLİAMI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Raporun hazırlanmasında işbirliği 

yapan Londra Üniversitesi Asya ve 

Afrika Çalışmaları Merkezi’nde Uygur 

kültürü araştırmacısı olan Rachel Harris, 

Deutsche Welle (DW) Radyosuna 

verdiği röportajda, Uluslararası Ceza 

Mahkemesi’ne göre Kültürel mirasın 

çalınması ve yok edilmesi, soykırımın 

başlıca göstergelerinden olup, bir 

otoriter rejimin, bir ulusun kültürel 

mirasına yönelik saldırıları, belirli etnik 

gurubun doğrudan hedefe alınmasıyla 

nihayetinde açıkça kültürel alt yapısını 

ve milli kimliğini yok etmeye kadar 

varan davranış biçimi söz konusu 

olduğunu, Çin’in Doğu Türkistan’daki 

eylemleri açıkça Uygur kültürüne karşı 

açılan savaş olduğunu söyledi.
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Raporda, Çin rejiminin Uygur halk 
sanatından 12 Mukam, Mashrep 
geleneği, Kariz (Kehriz) ve Kırgız 
Türklerinin Manas destanı gibi kültürel 
mirasları yasakladığı veya tamamen 
yok ettiği vurgulanırken,  Doğu Türkistan 
halkı ve kültürel mirasların büyük 
bir yıkımla, hatta tarih sahnesinden 
silinmeyle karşı karşıya olduğu, Çin’in 
buradaki davranışının UNESCO 
tarafından ortaya konulan sistematik 
“kültür katliamı” suçu kapsamına girdiği 
belirtiliyor.

PROPAGANDA ARACI VE EKONOMİK KAZANÇ 

Raporda ayrıca İşgalci Çin’in 
Geleneksel Kültür, halk sanatları yerine 
soykırım altındaki Halkın beyinlerini 
yoğun Siyasi, ideolojik ve komünizm 
içerikli propaganda etkinlikleriyle 
uyuşturarak,  sindirmeye çalışırken öte 
yandan “Mutlu Uygur” imajı çizerek, 
hem turizm alanında ekonomik kazanç 
elde ettiği, hem de propaganda aracı 

olarak, Uluslararası toplumu kandırmak 
için kullandığı vurgulanıyor.

UYGUR TÜRKÜ KADINLAR HEDEFTE

Raporda dikkat çeken diğer bir 
ayrıntıysa, Doğu Türkistan’daki Çin’in 
atadığı yerel makamların bölgedeki 
Uygur Türkü kadınları Çinli erkeklerle 
görücü usulü evliliğe zorladığı, mali 
teşvikler ve şantaj kullandığı belirtildi. 
Raporun, resmi politika belgelerinden, 
sosyal medya paylaşımlarından ve 
yurt dışında yaşayan Uygur Türkleriyle 
yapılan röportajlardan oluşturulduğu 
kaydedildi. 

Çin hükumet yetkililerinin, Uygur Türkü 
kadınlar ile evlenmek isteyen Çinli 
yerleşimcilere  ev, iş, tıbbi koruma ve 
nakdi ödüller verdiği bildirildi. Ayrıca 
Uygur Türkü kadınların Çinli erkeklerle 
evlenmeyi reddetmesi halinde 
kendilerinin veya ailelerinin toplama 
kamplarına alınacakları konusunda 
tehdit ettikleri de belirtildi.
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YERLEŞİMCİ ÇİNLİLERE DEVET DESTEĞİ 

Raporda konuyla ilgili örnek olarak 
Çin’in yerel basınında servis edilen, Aksu 
vilayetinin Kalasa köyünden yetkililerin 
köyün “Ulusal Birlik, Kardeş Aile” 
kampanyası kapsamında evlendirilen 
iki Uygur Türkü ve Çinli karışık çifte 
40 bin yuan (10 bin 900 TL) verdikleri 
bildirildi. Benzer şekilde, resmi belgelere 
göre Kaşgar’da “etnik evlilik ödülleri” 
kapsamında Çinli erkekler için yılda 20 bin 
yuan (5 450 TL) belirtildi.  REDDEDECEK 
DURUMDA DEĞİLLER

Ayrıca rapora ropörtaj veren yurtdışındaki 
bir Uygur Türkü kadının, komşularının 
toplama kamplarına alınmalarından 
korktukları için 18 yaşındaki kızlarını bir 
Çinliyle evlendirmek zorunda kaldıklarını 
söylediği aktarıldı.

Uygur Türkü kadının, “Uygur Kızıysanız, 
sizinle evlenmek isteyen Çinli erkeği 

reddedecek durumda değilsiniz” 
ifadelerini kullandığı dikkat çekiyor.  

SİSTEMATİK SOYKIRIMI SUÇU 

Çin’in, zorla evliliklerin yanı sıra Doğu 
Türkistan genelinde zorla kısırlaştırma, 
işkence ve toplu gözaltı kampları inşa 
ettiği biliniyor. Birleşmiş Milletler (BM) 
İnsan hakları yüksek komiserliği eylül 
2022’de,   Çin’in bölgede insanlığa karşı 
suçlar işlemiş olduğunu ispatlayan bir 
rapor yayımlamıştı. Ayrıca ABD dahil bir 
çok Batılı ülkeler, Çin yönetiminin Uygur 
Türklerine uyguladığı eylemleri soykırım 
olarak tanımıştı.  Çin yönetimi ise söz 
konusu fillerin araştırılmasını isteyen 
uluslararası insan hakları gözlemci 
heyetlerin Doğu Türkistan’a girmesine 
izin vermiyor. Veya kendi seçtikleri basın 
mensupları, yabancı diplomatları bölgede 
gezdirmek suratıyla Yalancı Propaganda 
yürütüyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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Çinli telekomünikasyon devi Huawei’nin 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) zararına 
da olsa hizmet verme ısrarı dikkat 
çekiyor.
Ankara ve yerel mobil şirketleriyle 
yoğun müzakereler içinde olan Huawei, 
Türkiye’de şimdiye kadar oluşturduğu iyi 
ilişkilerini sekteye uğratıyor.
ABD merkezli Cisco firması tarafından 
TSK’ya sağlanan veri ağı hizmetleri 
için ihaleye katılan Huawei, bu ihaleyi 
kazanamadı. TSK’nın açtığı ihaleyi 
kazanmak için oynadığı agresif oyunlar 
ise Çin’in Türkiye’de oluşturduğu iyi 
ilişkilerinin bozulmasına neden oluyor.
SÜREÇ ÇOK İYİ İLERLEMİŞTİ

İhaleye Türk ortağı ile giren Huawei için 
süreç aslında çok iyi başlamıştı. 2022’nin 
Mayıs ayında yapılan ihalede Huawei ilk 
turda seçilmişti. Ancak Türk şirketlerin 

kendilerine danışılmamasından 
doğan eleştirileri Savunma Sanayii 
Başkanlığı’na (SSB) iletilince yetkililer 
süreci yeniden başlattı. Kasım ayındaki 
ikinci ihale tekrar davetle yapıldı, 
ancak rekabete daha açıktı. Huawei 
ve Cisco’nun yanı sıra ABD merkezli 
bilişim uzmanı Arista Networks ve Türk 
entegratör SBİ Bilişim de ihale sürecine 
dahil edildi.
Huawei daha sonra Turkcell’in maliyet 
etkinliği konusundaki çekincelerine 
rağmen fiyatları tekrar düşürme 
konusunda ısrar etti. Turkcell’in buna 
karşı çıkmasının ardından ise Huawei, 
Turkcell ile olan tüm aktif sözleşmelerdeki 
bakım operasyonlarını dondurmakla 
tehdit etti. Anlaşmazlık, Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar’a ve hatta Çin’in 
Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin’e kadar 
ulaştı.
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TÜRKİYE İÇİN BAZI PLANLARI VAR
Huawei, Türkiye’deki ortaklarıyla 
geleneksel olarak iyi ilişkiler içindeydi, 
ancak agresif taktikleri bu durumu 
değiştirdi. Ticari uygulanabilirliği ve 
zarar pahasına ihaleyi kazanma isteği, 
Huawei ve Pekin için Türkiye’nin sivil 
ve askeri ağlarında önemli bir aktör 
olmanın ne kadar mühim olduğunu ve 
Türkiye hakkında bazı planları olduğunu 
gösteriyor.

En büyük Ar-Ge merkezi Çin’in Pekin 
şehrinde olan Huawei, 2010 yılında 
ikinci büyük Ar-Ge merkezini İstanbul’a 
kurma kararı almıştı. Turkcell, Huawei ile 
çalışmasına ek olarak 2020’den beri Çin 
Kalkınma Bankası’ndan (CDB) fon alıyor.

TSKGV Ve NETAŞ’IN HİSSEDARI 

Çin mobil devi ZTE, Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) %15’ine 
sahip olduğu, Netaş’ın da %48’ine sahip 
olduğu biliniyor.

Huawei, TSK ile çalışmak için halen 
ısrar içinde. Turkcell yerine Turkcell’in 

entegratörü Innova ile bozulan işleri 
tersine çevirmeye çalışıyor. Bu arada 
firma, silahlı kuvvetlere sunucu sağlamayı 
amaçlayan bir başka ihalesi için şu an 
rekabet halinde.

“ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ”

Huawei şirketine, Avrupa’da kurulan ağ 
teknolojileri üzerinden casusluk faaliyeti 
yürütmekte olduğu iddiasıyla dava 
açılmıştı. Ayrıca “Ulusal güvenlik tehdidi” 
nedeniyle ABD tarafından ambargo 
listesine alınmıştı. ABD hükumeti daha 
önce, Huawei’nin mobil internette 5G 
şebekesine erişmesine izin veren tüm 
müttefikleriyle istihbarat paylaşımını 
gözden geçireceğini açıklamıştı.

Türkiye ise bu alanda, milli imkanlarla 
önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu 
doğrultuda devlet desteğiyle kurulan 
ULAK Haberleşme, önemli yol kat etmiş 
durumda.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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Çin’in Doğu Türkistan Valisi Erkin 
Tuniyaz’ın gelecek hafta, başta Birleşik 
Krallık, Belçika ve Fransa olmak üzere 
Avrupa ülkelerine yapmayı planladığı 
ziyaretleri Uluslararası toplumun 
baskılarından sonra iptal edildi.

Geçtiğimiz hafta The Gardiyan’ın 
bildirdiğine göre Sözde “Xinjiang 
Hükümeti” kukla başkanı Erkin 
Tuniyaz, önümüzdeki hafta Birleşik 
Krallık Dışişleri Bakanlığı’nın daveti 
üzerine Doğu Türkistan’la ilişkin 
durumu “görüşmek” için İngiltere, 
Brüksel ve Paris başta olmak üzere 
Avrupa başkentlerine bir ziyaret 
gerçekleştirecekti.

Euro News’in haberine göre İnsan 

Hakları İzleme Örgütü ziyarete karşı, 
“AB ve İngiltere, Çin’in işlediği zulmü 
aklamasına izin vermemeli” diyerek 
tepki göstermişti. Nitekim Çin’in Doğu 
Türkistan Valisi Erkin Tuniyaz ile 
görüşme projesi Uluslararası toplumun 
baskılarından sonra iptal oldu.

CEZALANDIRILMASI GEREKİYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütünün 
açıklamasında, “Çin’in Doğu Türkistan 
Valisi Erkin Tuniyaz’a ABD’nin yaptırım 
uyguladığı kaydedilirken, “Görüşme 
yapma yerine Brüksel ve Londra’nın 
Doğu Türkistan’daki insanlığa karşı 
suçlardaki rolleri nedeniyle Erkin 
Tuniyaz ve diğer üst düzey Çinli 
yetkilileri soruşturması ve yaptırım 
uygulaması” gerektiği savunuldu.
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YALANCI PROPAGANDALARINA DEVAM EDİYOR
Çin propaganda ağı Tanrıdağ 

sitesinde yer alan habere göre, 

11 Şubat’ta Çin’in Doğu Türkistan 

Valisi Erkin Tuniyaz ve bölge 

Komünist Parti sekreteri Ma 

Xingrui, geçen hafta başında 

Merkezi şehir Urumçi’ye 

ziyarete gelen, gelişmekte olan 

ülkelerin Cenevre’deki daimi 

temsilcilikleriyle bir araya geldi.

Doğu Türkistan’ı gezen diplomatlar 

arasında Küba, Sudan, Senegal, 

Fildişi Sahili, Kamerun ve diğer 

ülke büyükelçileri bulunurken, 

Doğu Türkistan halkının güllük 

gülistanlık, asayiş içerisinde 

“Mutlu” yaşadığını vurgulayarak 

“Ekonomik ve sosyal kalkınma 

başta olmak üzere Doğu 

Türkistan’ın genel durumu gayet 

iyi olduğunu, Komünist Partinin 

tüm etnik gruplardan insanların 

hakları ve çıkarlarını garanti 

altına alındığı   ve dini inanç 

özgürlüğünün tamamen güvence 

altına alındığı” propagandası 

yapıldı.
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“DOĞU TÜRKİSTAN’ININ YANINDA DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ”
Cenevre Daimi temsilcilerinin Uurmçi  
Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar birliği Başkanı Hidayet 
Oğuzhan, Çin’in bölgedeki vahim 
durumu gizlemek gibi şer maksatlarla 
önceden planlanmış olan bu tür 
propaganda gezileriyle Uluslararası 
toplumu kandırmaya çalıştığını, 
Yabancı ülke diplomatlarının Çin 
propagandalarına alet olmamaları 
gerektiğini değerlendirdi.

Kukla Yetkilinin İptal etmek zorunda 
kaldığı Avrupa ziyaretiyle ilgili 
sorularımızı yanıtlayan Oğuzhan, 
Öncelikle, Doğu Türkistan halkının 
devletlerden bölgedeki gerçek 
durumu görmesi ve ortaya 

çıkarılmasını beklediğini hatırlatarak, 
İşgalci Çin kuklası komünistlerin Doğu 
Türkistan halkını temsil etmediği 
gibi bölgedeki gerçekleri gizlemeye, 
Çin propaganda tellallığı yapmaya 
giderken, tüm hayali suya düştüğünü, 
bu anlamda Uluslararası Toplumun 
BM İnsan Hakları Yüksek Komitesi ve 
Uluslararası Af Örgütü gibi kurum 
ve kuruluşların raporlarını dikkate 
almaları tavsiyesinde bulunuldu.

Oğuzhan Ayrıca, İslam ülkeleri ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün 15 
Şubat BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Komitesi’nin 73.oturumunda 
Doğu Türkistan’ının yanında durmaya 
çağırıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, Asrın 
felaketi olarak nitelendirilirken, 10 ili etkileyen depremlerde can kaybı sayısı 40 bine 
yaklaştı. Türk dünyası, Türkiye’nin yaralarını sarmak amacıyla çeşitli yardım faaliyetlerini 
aralıksız sürdürüyor. Türkiye’nin acı günlerinde kardeş elini uzatan Tük devletlerinin yanı 
sıra Dünyanın dört bir yerinde yaşayan Doğu Türkistanlılar da seferber olarak, fiziki, hem 

maddi hem de manevi olarak depremzedelerin yaralarını saymaya çalışıyor.
AZERBAYCAN Azerbaycan Olağanüstü 
Haller Bakanlığı, arama kurtarma 
çalışmalarına katılmak üzere Türkiye’ye 
725 personel gönderdi. Bunların 34’ü 
doktor ve 7’si sağlık personeli olduğu 
bildirildi.   ÖZBEKİSTAN Özbekistan 
Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan 
açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev’in talimatıyla, Özbekistan Acil 
Durumlar Bakanlığına bağlı 100 kişilik 
kurtarma ekibi, özel araç ve ekipman 
ile insani yardım malzemelerini taşıyan 
uçağın Taşkent Havaalanı’ndan Türkiye’ye 
hareket ettiği öğrenildi.

KAZAKİSTAN Kazakistan Acil Durumlar 
Bakanlığı, Türkiye’deki deprem felaketine 

yardım etmek amacıyla 100’e yakın uzman 
arama kurtarma ekibi gönderildiğini 
kaydetti.

KIRGIZİSTAN Kırgızistan Acil Durumlar 
Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarına 
katılmak üzere Türkiye’ye 70’e yakın 
personel gönderdiğini bildirdi. 

MACARİSTAN Macaristan Ulusal Afet 
Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlı 
55 kişilik arama kurtarma ekibinin 
depremzedelere yardım etmek için 
Türkiye’ye gönderdi. Retvari, Ulusal Afet 
Yönetimi’ne bağlı ekibin çok tecrübeli 
olduğunu ve Türkiye’de yapacağı 
çalışmalarla Türk-Macar dostluğunu da 
güçlendireceğini kaydetti.
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
KKTC Sivil Savunma Teşkilatı 
Başkanlığı’na bağlı 20 kişilik 
arama kurtarma ekibi ile 8 özel 
donanımlı araç Girne Limanı’ndan 
Mersin’in Taşucu Limanı’na doğru 
yola çıktığı bildirildi. KKTC Milli 
Eğitim Bakanı deprem bölgesi 
Adıyaman’a geldi.

AFGANİSTAN TÜRKLERİ PARA 
TOPLADI

Sosyal medyada paylaşılan 
Görüntü kayıtlarında 
Afganistan’daki bir kısım Türkler 
kendi çapında topladığı paraları 
“Özür Dileriz. Çok Üzgünüz. 
Bu kadar yapabildik, Allah 
Yardımcımız olsun” diyerek 

Türkiye’ye gönderdiğini duyurdu.

DOĞU TÜRKİSTANLILAR BÖLGEYE 
GİTTİ

Türkiye’yi derinden sarsan 
Kahramanmaraş merkezli iki 
depremin ardından 9 gün geçti. 
Türkiye’nin acı günlerinde kardeş 
elini uzatan Tük devletlerinin yanı 
sıra Türkiye’nin dört bir yerinde 
yaşayan Doğu Türkistanlılar da 
seferber olarak depremzedelerin 
yaralarını saymaya çalışıyor.

Uygur Haberin Sosyal medya 
çalışmalarına göre şimdiye kadar 
deprem bölgesinde çalışmalarını 
İhlas ve Samimiyetle sürdüren 
500 Uygur Türkü bulunuyor.
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HERGÜN 10 BİN KİŞİLİK TÜRKİSTAN PİLAVI YAPILDI
Türkiye Merkezli Uluslararası Doğu 
Türkistan SKT’lar Birliği, Mavi Hilal 
İnsani Yardım Derneği koordinasyonu 
ve Yeni Nesil Hareketinin organize 
etmesiyle 6-8-10-18 Şubat tarihleri 
arasında özel eğitimli dahil yaklaşık 
200 kişilik “Acil Müdane Ekibi” deprem 
bölgesine gönderilmişti.

Bireysel veya farklı STK’lar tarafından 
birçok il ve ilçede her gün 10 bine yakın 
kişiye Türkistan pilavı başta sıcak 
yemek yapılarak dağıtıldı.

Şimdiye kadar kurumsal veya bireysel, 
İstanbul’dan Kayseri’den Konya ve 
Antalya’dan en az 500 Uygur Türkü, 
gönüllü olarak Hatay, Kahramanmaraş, 
Osmaniye ve Adıyaman gibi 
depremden ağır etkilenen bölgelere 
gitti. Arama- kurtarma ve nakliyat-
dağıtma çalışmalarına yardım etti. 
Afetzedeler ve bölgede yardım için 
bulunan kişiler için yemek pişirdi.

Pek çok ülke depremin ilk gününden 
itibaren Türkiye’deki deprem 

bölgelerine arama kurtarma ekiplerini, 
ekipmanlarını, teçhizatlarını ve 
insani yardım malzemeleri gönderdi. 
Depremzedeler için pek çok nakdi 
yardım kampanyası düzenlendi. 

UYGUR HANIMLAR KENDİ ELLERİYLE 
HAZIRLADI

“Doğu Türkistan Nuzugum Aile ve Kültür 
Derneği ve Hira Teknoloji ve Yardım 
Vakfı mensubu Doğu Türkistanlı hanım 
efendilerin aralarında topladığı ve bir 
kısmını kendileri diktiği, 1000 battaniye, 
2 binden fazla iç giyim, 300’den fazla 
atkı, 100’den fazla kışlık kıyafet, 400 
mont, 100 ayakkabı ve çocuklar için 
oyuncak, bebek bezi başta olmak üzere 
3 tondan fazla ihtiyaç malzemelerinin 
Afet bölgelerine gönderilmek üzere 
İstanbul Göç İdaresine teslim edildiği 
aktarılırken, Uygur Hanımlar, yine kendi 
elleriyle Uygur çörekleri hazırlayarak, 
aralarında 400 bin lira nakdi yardım 
toplayarak deprem bölgesine ulaştırdı.
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BİR TIR MALZEME ADIYAMAN’A GÖNDERİLDİ
15 Şubat dijital, yerel, bölgesel, 
ulusal ve uluslararası 213 televizyon 
ile 562 radyonun katılımıyla 
gerçekleşen “Türkiye Tek Yürek” 
bağış kampanyası programının 
ardından, Uluslararası Doğu 
Türkistan SKT’lar Birliği ve Mavi 
Hilal İnsani Yardım Derneği, Uygur 
Türkleri adına bağışlanan 1 Milyon 
nakdi ve 7 Milyon lojistik yardımın 
bir parçası olan ilk Tır yardım 
malzemeleri 18 Şubat Adıyaman’a 
doğru 15 kişilik ekiple gönderildi.

Bir önceki gün Mavi Hilal 
İnsani Yardım Derneği olarak 
Doğu Türkistanlılar adına, Afet 
bölgelerindeki depremzedelerin 
ciddi ihtiyacı olan çadır alımı için 1 
Milyon 357 Bin TL bağışta bulundu.
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DÜNYA ÇAPINDA TÜRKİYE İÇİN UYGUR DESTEĞİ
Dünya çapında Doğu Türkistan diasporası olarak Türkiye’deki depremzede 
kardeşlerimiz için toplam ne kadar yardımda bulunuldu? İşte maddi ve manevi 
destek sağlayan kişi ve Doğu Türkistanlı STK’lar…
1. Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği 1 Milyon nakdi ve 7 Milyon lojistik 
yardımı yapıyor.
2. Mavi Hilal İnsani Yardım Derneği 1 milyon 357 bin Lira değerinde çadır ve 
lojistik destek veriyor.
3. Amerikalı İş adamı Kuzzat Altay, CYDEO olarak 4 Milyon TL. 
4. Kanada Federasyonu 228 Bin TL..
5. Doğu Türkistan Federasyonu 100 Bin TL.
6. Kazakistan’daki Uygur cemaati 16 milyon tenge (680 Bin Lira). 
7. Kırgızistan’daki Uygur cemaati 95 Bin dolar (1 milyon 792 bin 498 TL).
8. Seyit Tümtürk 1 milyon TL değerinde lojistik yardım.
9. Macar Uygur İslam Merkezi 188.500 TL.
10. İli Mashrep vakfı 120.000 TL.
11. Doğu Türkistan Nuzugum Aile ve Kültür Derneği 400 Bin TL. Ek olarak Uygur 
Hanımlar kendi elleriyle diktiği kışlık elbise, Yorgan ve pişirdiği gıda yardımı.
12. Hira Teknoloji ve Yardım Vakfı olarak yorgan kışlık elbise vs. Lojistik yardım. 
13. İstanbul’daki Uygur fırıncılar, 5 bin (25 bin TL) Nan (Uygur ekmeği) pişirdi.
14. Bireysel veya STK’lar olarak 14 gündür deprem bölgelerinde yemek yapılıyor 
ve şimdiye kadar toplam 1 milyon 500 bin TL değerinde malzeme kullanıldı. 
15. ABD Virginia merkezli Uygur dernekler topladığı 10 Bin dolar aidat parasını 
bağışladı. 
16. Brüksel merkezli Dünya Uygur Kurultayı öncesi ve sonrası olmak üzere 2 
Milyon TL bağışta bulundu.
Nitekim, maddi ve manevi olarak Depremzede kardeşlerimiz için Dünya çapında 
Uygur Türkleri (daha adı geçmeyen Kişi ve STK’lar) tarafından olabilir yapılan 
yardım, toplamda yaklaşık 23.839.500 Liraya denk geliyor. Ayrıca Katar, Norveç ve 
diğer birçok ülkelerde yaşayan Uygur Türkleri elinden gelen yardımı esirgemiyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 



23

 DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGIŞUBAT 2023

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana 
gelen ve 10 ili ciddi şekilde etkileyen 
iki depremin ardından dünyanın pek 
çok ülkesi afet yardımı, depremzedeler 
için çok sayıda uzman arama kurtarma 
ekipleri, sağlık personelleri ve acil 
ihtiyaç ekipmanları gönderdi.

Bunların arasında Çin’de önü arkası 
toplam 280 kişi kadar kurtarma ekibi 
gönderdi, ancak birkaç gün süren 
kurtarma operasyonları sırasında tüm 
Çinli ekip, insanları kurtarmaktan 
ziyade Çin’i ön plana çıkarmaktan 
başka bir şey yapmadı.

Arap gazeteci araştırmacı Sabır Meşhur 
’un “Deprem felaketinde Çin, Türk 
halkını nasıl kandırdı? “ başlıklı analiz 
programındaki bulgulara göre, ilk Çin 
Kurtarma ekipleri 8 Şubat’ta Hatay’a 
geldi.

Ancak gelenler Hong Kong ekibiydi 
ve depremden henüz 48 saat geçmiş, 
enkaz altındaki insanlar saniyeler 
sayarak ölümle pençeleşen böylesine 

acil durumda, 3-4 saat dinlenip 
can kurtarmaya koşmak yerine, 
Çin anakarasından gelecek ekibi 
bekleyeceğini söyleyerek 24 saat 
Hatay limanında kaldı. 

Çin’den gelen diğer ekip 9 Şubat 
Hatay’a intikal etti ve yine derhal can 
kurtarmaya gitmek yerine limanda 
bir güzel dizilip “Hong Kong ve Çin 
kurtarma ekibi yan yana” pozu vererek 
Çin ulusal marşı eşliğinde bayrak 
çıkarma töreni düzenledi.

Neler Oluyor? Ne bu tören yahu… 
Türkiye işgal mi edildi?.

Bu sefer Çinli ekipler, Pekin’den 
gelecek emri beklerken, Hong Kong 
halkından birçoğu sosyal medyadan 
tepki göstererek, “her dakikanın 
önemli olduğu felaket bölgesinde Çin 
bayrak çekme törenine bağlı kalmak ve 
Hong Kongluları Çin bayrağı çekmeye 
seferber etmek neyin nesidir?” şeklinde 
Hong Kong yönetimini suçladı.
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Hatta deprem bölgesine ilk ulaşan diğer ülke 
kurtarma ekipleri gibi canla başla çalışan Tayvan 
kurtarma ekiplerini de “Çin tarafı” olarak lanse 
etmeye çalışmaları, bölgedeki halkın öfkesini 
uyandırmakla kalmadı, Tayvanlı yetkilileri de 
kızdırdı. “Çin’in Tayvan’dan gönderilen kurtarma 
görevlilerini kendi ekibiymiş gibi gösterme 
çabalarını protesto ediyoruz” açıklaması geldi
Nihayet 10 Şubat kurtarma çalışmalarını 
anca başlayabilen Çinli ekipler, Çin dışında 
hiçbir devletin yapmadığı bir şeye imza 
atarak, gittikleri her yerde harabelerin üzerine 
bayraklarını çekmek ve Show yapmak, Fotoğraf 
Çekilmekle meşgul oldu. Ancak Çinlilerin 
enkaz üzerine Çin bayrağı dikmesi, hele Türk 
bayrağından yükseğe konumlandırması Türk 
halkı tarafından protesto edildi. Sosyal medya 
üzerinden bu ahlaksızlığa “dur” çağrıları yaptı.
Hatırlarsınız 8 şubat Çinli ekiple birlikte gelen 
Çin ulusal kanalından gazeteci kılığındaki 
provokatörler Türk hükümeti aleyhine 
konuşması karşılığında depremzedelere para 
teklif ettiği sosyal medyada tepkilere neden 
oldu.
Bu da yetmezmiş gibi, Kuzey İrlanda Kenti 
Belfast’ta Çin’in Başkonsolosu olan Zhang 
Meifang isimli kadın, Twitter paylaşımında, 
“Çin’in Türkiye’de inşa ettiği köprü, depremi 
atlattı” yazdı. Meifang, paylaşımının sonuna 
da, “Çin teknolojisi” yazdı. Yalanı ortaya çıkınca 
pişkin pişkin paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Dahası Türkiye’de insanlar enkaz altında 
ölürken algısını başka yöne çekmeye çalışan 
Türk medyasının “Enkazda Kuran bulan Çinli 
Müslüman oldu” şeklindeki haberi yalan çıktı.  
Türkiye’de Türkçe yayın yapan pek çok medya 
kanalı var. Ancak büyük çoğunluğunun ipi 
yabancıların elinde ve bunlar Türk gençliğinin 
yoğunlaştığı sosyal maceraları işgal etmiş 
durumda. Gençlerin algılarını değiştirmeye ve 
yönlendirmeye çalışıyorlar. Çin’in gerçek yüzünü 
görmezden gelen bu Komünist, emperyalist 
güçler, Çin’in bu gibi yalan propagandasını 
yaymasına hizmet ediyorlar.
Çin’i adeta “ Kurtarıcı”, “Melek” olarak lanse 
ettiler.
Oysa Kurtarma ve Bağış faaliyetlerinde en büyük 
çaba sarf eden Çinli veya Yunanlar değildi. 
Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Sudan, Cezayir, 
Pakistan, Endonezya ve daha nice Müslüman 
ülkeler ekip gönderdi. Hatta Cezayir’in Deprem 
felaketi için tek başına bağışladığı nakit miktar, 
tüm Avrupa ülkelerininki ile neredeyse eşitti. Ya 
Çin işgali altındaki Doğu Türkistanlılar, kendi 
acılarını unutarak depremzede kardeşlerinin 
YARDIMINA koştu. İlk günden beri sahaya 
500’den fazla “Arama Kurtarma ve Yardım” ekibi 
gönderdi, dünyanın dört bir tarafında yaşayan 
Uygurlar toplamda 23.839.500 Lira bağışta 
bulundu. Ama ne yazık ki bunların hiçbiri doğru 
dürüst medyaya yansımadı.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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Esselamün aleyküm

Öncelikle Türkiyemizin başı sağ 

olsun. Depremde hayatını kaybeden 

kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kalanlara 

sabır ve metanet dilerim.

Depremden bir kaç gün önce, arkada 

gördüğünüz şu Çinli soytarı, kendi halkını 

kandırmak için sosyal medyaya çıkıp bir 

şov yapmış. Anılan, Türkiye- Çin Dışişleri 

Bakanı arasında bu ayın başlarında 

gerçekleşen telefon görüşmesine 

atfederek, hükümetinin Uygurlara karşı 

işlediği soykırım suçunu aklamaya 

çaılışırken, Türkiye’ye yönelik suçlama ve 

tehditlerde de bulunma cesaretini, dahası 

aptallığını göstermiş. Depremin yaralarını 

sarmak için insanlık borcumuzu öderken, 

düşmana karşı mücadelemize de devam 

etmek adına bu soytarı konuşmasının 

Türkçe tercümesini aynen aktararak 

reddiyemi vereyim.

“Dışişleri Bakanımız Qingang, Türkiye 

Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon 

görüşmesinde Türkiye’ye Şincang 

(Doğu Türkistan) konusunda sorun 

çıkarmamasını hatırlatmıştır. Çin’in, 

Türkiye’nin ulusal egemenlik ve 

güvenliğin korunmasını desteklediğini 

belirten Qingang Çin’in, dış güçlerin 

Türkiye’nin iç işlerine müdahale etmesine 

karşı çıktığını, ancak Türkiye’nin, Çin’in 

Şincang ile ilgili meselelerdeki endişelerini 

dikkate alacağını ve ikili ilişkilerin sağlıklı 

ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini 

sağlayacağını umduğunu vurgulamıştır.
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Türkiye Dışişleri Bakanı ise Türk 
tarafının, tek Çin ilkesine bağlı 
kalmaya devam edeceğini ve Çin’i 
itibarsızlaştırmak ve ona saldırmak 
için içişlerini kullanmayacağını 
belirtmiştir. Bu görüşmenin arka planı 
çok gizemlidir, şöyle ki: Türkiye bu yıl 
haziran ayında genel seçime gidecek. 
Geçenlerde Türk dışişleri bakanı Çin 
hükümetinin, Çin’deki büyükelçiliğinin 
Şincang bölgesini ziyaret etmesine izin 
vermediğini beyan ederek, Şincang 
konusunda Çin’i abartılı bir şekilde 
karalamıştır. Bu ifade yanlıştır. Son 
birkaç yılda Çin, Şincang’ı ziyaret 
etmek için birçok kez Çin’deki yabancı 
elçilikleri organize ederek, uluslararası 
toplumun Şincang hakkındaki 
karalayıcı söylentilerini büyük ölçüde 
aydınlığa kavuşturmuştur. İki tarafı da 
idare etmek durumunda kalan Türkiye 
ise, Şingcang kartını dikkatle oynuyor.

Türkiye’nin, Çin’in yardım ve 
yatırımına ihtiyacı varsa, Şincang 
meselesini zayıflatmalıdır. Seçimde 
daha fazla oy kazanmak isteyen 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Şincang meselesini 
yutturmaya çalışamaktadır. Ne de olsa, 
Çin’in Şincang eyaletinde yaşayan 
etnik azınlıkların çoğunun, Türk 
kardeşleri olduğuna inanan birçok Türk 
var. Türkiye’nin onlar adına konuşması 
icab eder. Ama sorun şu ki, Türkiye fiilen 
Helenleşmiştir. Yakın zamanda yapılan 
bir genetik test, Türkiye Türklerinin 
%53,5’inin aslında Yunan soyundan 
geldiğini, Türk soyundan olanların 
oranının ise sadece %15.75 olduğunu 
gösterdi. Yani bu test sonucuna göre 
soyu Yunan olan Türkiye’nin, artık 
Türk dünyasının lideriyim diyecek yüzü 
kalmamıştır.
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Dolayısıyla bu kez Dışişleri Bakanı 
Qin Gang’ın uyarısı tam zamanında 
yapılmıştır. Yani Şincang kartını 
oynamaması için Türkiye’yi 
dürtmüştür. Bu iki ülke arasındaki 
ilişkiler için iyi değil. Kürt ayrılıkçı 
güçlerin Türkiye’deki etkisinin çok 
büyük olduğunu bilmeliyiz. Çin, 
Türkiye ile gerçekten angaje olmak 
istese, Kürtleri desteklemeyi de 
seçebilir.”

Önce bu palyaçonun, tıpkı hükümeti 
gibi gizlediği, Türk heyetinin 
Doğu Türkistan’ı ziyaretinin 
gerçekleşememesinin asıl sebebini 
açıklayayım:

Türkiye’nin tavrı nettir: Doğu 
Türkistan’a diğer satılmış alçak 
yabancılar gibi oyun izleyip 
dönüşte ÇKP’nin propaganda aracı 

olmak değil, gerçekleri görmek için 
ziyaret etmek ister. Ancak yarası 
olduğu için gocunan ÇKP, bu şartlı 
talebi kabul etmediğinden ziyaret 
gerçekleşememektedir.

Sadece o kredi borcu olan fakir 
devletler ile para karşılığında vicdan 
ve dahi imanlarını satan zavallı 
İslam ülke ve kuruluş temsilcileri 
değil, eski BM İnsan Hakları Yüksek 
Komiseri Bachelet’in bile ÇKP’nin 
koyduğu “soruşturma değil, iyi niyet 
ziyaret” şartıyla gidip, kimseyle 
temas edemeden, sadece oyun 
izleyip döndüğüne dünya şahit 
olmuşken, hala gerçekleri inkar 
ederek kendini savunması, ÇKP ve 
uşaklarının, çürütemeyince kurbanı 
oynayan utanmazlığını bir kez daha 
teşhir etmesidir.
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ÇKP’nin yalancılığına beyni yıkanmış halkından başkası artık inanmaz. Kuruluşundan 
bu yana geçen 100 yıldan beri yurtiçi ve dışında yalan ve aldatma ile iktidarını devam 
ettire gelmesinden dolayı güvenini kaybettiğini, ancak her şeyin bir gün biteceğini ve 
kaybedilen güvenin geri kazanılamayacağı gerçeğini düşünmeden beyhude girişimlerine 
aptalca devam ettiğini görüyoruz. Liste yapılırsa binler olacak yalancılık örneklerinden 

sadece en yakın geçmişteki iki, üç örnek vermek yeterlidir:
1--1998 yılında bir Makao turizm 
şirketini paravan olarak kullanıp 
Ukrayna’dan satın aldığı uçak gemisi 
Varyag’ı boğazdan geçirebilmek 
için Türk hükümetine askeri işlerde 
değil, yata dönüştürüp turistik amaçla 
kullanacağına taahhüt verdiği halde, 
2021 yılı itibarıyla gemiye Liaoning 
adı vererek aktif bir uçak gemisi olarak 
kullanmakla kalmadı, hem suçlu hem 
güçlü olarak hala geminin boğazdan 
geçmesi esnasında Türkiye’nin 
kendisine çıkarttığı zorluk ve verdiği 
ekonomik zararı unutmayacaklarını her 
fırsatta dile getirmektedir;

2-- 3 yıl önce Wuhan’da ürettiği virüsün 
bulaşıcılığını gizleyerek dünyaya 
yaydığı gibi, yine son bir yıldır ülke 

içinde yayılıp kontrol edemediği virüs 
varyantlarının bulaşıcılığını ve ölenlerin 
sayısını gizleyerek, sınır kapılarını 
açıp zehrini dünyaya yaymaya devam 
etmektedir.

3--Dünya hakimiyeti hedefi 
doğrultusunda birçok ülkede Konfüçyüs 
enstitüsü ve polis karakolu açma 
ahlaksızlığına, bugünlerde ortaya çıkan 
casus balonunu da eklediğini, üstelik 
başkasının hava sahasını ihlal suçunu 
bile inkar edip balonu düşüren ABD’yi 
küstahça protesto ettiğini de gördük. 
ABD’ye bunu yapabilen ÇKP’nin, diğer 
ülkelere yaptığı utanmazlığı, kaba 
ve küstahlığının ne derece olduğunu 
tasavvur etmek zor değil.
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-- Dahası, ÇKP’nin bu seferki Türkiye 
depremini de fırsata çevirerek, ilk 
günlerde deprem bölgesine gidip, Tayvan 
kurtarma ekibini kendi ekibi olarak tanıtıp 
insanları aldatırken, Türkiye’nin seçimine 
de karışarak, yerel halka AKP’ye karşı 
propaganda yaptırmak için rüşvet teklif 
ettiği çirkin girişimine de tanık olduk. Bu, 
ÇKP’nin söylediği ile yaptığının tamamen 
zıt olduğunun canlı kanıtı değil mi? Hani 
Dışişleri bakanı Türkiye’nin iç işlerine 
karışmayacağını söylemişti bizim Bakana? 
Dünya ayrıca ÇKP’nin ABD, Kanada ve 
diğer birçok ülkenin seçimlerine ve 
içişlerine karıştığına da şahit olmuştur. 
Son günlerde ÇKP’nin bir “kurtarma” 
ekibini gönderdiğini ve bir gurup Türkiye 
vatandaşının alkışlarla karşıladığını sosyal 
medyada gördük. Halkımızın uyanık olup, 
bu ekibinin “görev yapacağı” bölgelerdeki 
hareketlerine dikkat etmesini uyarıyorum

Madem ÇKP hükümeti Doğu Türkistan 
konusunda iftiraya uğradığını ve 
karalandığını iddia ediyor, o zaman 
sıkışınca “iç işlerimize karışmayın” 
koşulunu ileri sürmeden uluslararası 
araştırma ekibinin yasak ve kısıtlamaya 
tabi tutulmaksızın ziyaret etmesi için 

kapısını ardına kadar açması gerekmiyor 
mu? Bunu asla yapmaz, çünkü 21. Yüzyılın 
en vahşi insanlığa karşı ve soykırım 
suçunu orada işliyor. 

Anılan palyaçonun, Türkiye seçimden 
dolayı Doğu Türkistan kartını ustaca 
kullandığına dair iddiasına tek bir cümle 
cevap yeterlidir: Türkiye, Doğu Türkistan 
kartını kullansa idi, sizi kolayca dize 
getirirdi. Türkiye devletinin, Jeopolitik 
statüsü gereği “ Kuşak, Yol” girişiminizin 
batıya kadar uzanmasının tamamen 
kendisine bağlı olduğunu, bu nedenle, 
Türkiye’nin size olduğundan, sizin bu 
ülkeye daha çok ihtiyacınız olduğunu 
bilmiyor mu sanıyorsunuz?!

Bu soytarının insanı güldüren diğer bir 
iddiası da, Türkiye halkının çoğunun 
Yunan asıllı olduğu sonucuna varan bir 
genetik testi baz alarak, Türkiye’nin artık 
Türk dünyasının lideriyim diyecek yüzü 
kalmadığı tezidir. Aklı olan insan, bu 
test doğru olsa bile, DNA’sı Yunan olan 
o insanların da Türk soyundan olan az 
sayıdaki insanlar gibi kendini Türk kabul 
edip, bundan gurur duyduğunu idrak eder 
ve ismi Türkiye olup, her yönüyle diğer 
Türki devletlerden ileri olması hasebiyle 
Türk dünyasının lideri olmasının doğru 
ve haklı olduğunu onaylar. Türk milletinin 
yüceliği buradan anlaşılmıyor mu?
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Bu soytarı ise bu kadarcık aklıyla sanki 
ileri sürdüğü tezine aldırış edenler 
olacakmış gibi Türkiye’ye akıl vermeye, 
hatta o Yunan dediği insanları Türkiye 
aleyhine kışkırtmaya kalkışmış!

ÇKP’nin Türkiye’yi tehdit eden Kürt 
desteğine gelince:

 Türkiye’nin, Doğu Türkistan’ın 
işgal edildiği gerçeği şöyle dursun, 
oradaki Uygur halkının insanca 
yaşama hakkını dile getirmesine bile 
tahammül edemeyen ÇKP, sanki ilk kez 
yapacakmış gibi, o Kürt dediği PKK’ya 
destek vereceği tehdidini salarak 
Türkiye’ye gözdağı vermeye kalkışmış. 
Bilmelidirler ki Türkiye, ÇKP’nın onlara 
ezelden beri vere geldiği destek ve 
işbirliklerini biliyor ve izliyor. Ben 
sadece üç tane örnek vereyim:

1- 1959 yılında cereyan eden Kerkük 

İsyanından beri Kürtlere desteğini 
kesmedi; 

2--Türkiye’nin güney sınırında bir Kürt 
devletinin kurulması için gizli destek 
ve maddi yardım veregeldi;

 3--2014’te Kürdistan bölgesinin 
başkenti Erbil’de Baş Konsolosluk açtı.

ÇKP’nin, bugüne kadar terör örgütü 
PKK’ya verdiği desteği yeni bir tehdit 
unsuru olarak Türkiye’nin önüne 
sermesi, ne komik bir teşebbüs değil 
mi!

 Ben de bu haddini aşmış haydutları 
uyarıyorum: Diğer ülkelere yaptığınız 
gibi, NATO’da en güçlü askeri güce 
sahip Türkiye’nin geçici sıkıntısını 
lehinize çevirip tehdidinizi küstahça 
sergileyerek sabrını taşırmayın. Aksi 
halde kaybeden siz olursunuz.
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Devleti bir paket olarak kullanan mafya, Terörist ve gangster 
ÇKP’ye son uyarım da:

 Dünya hakimiyeti hedefi doğrultusunda 
şimdiye kadar hunharca para saçmanız, 
yabancı yatırımcıların, çıkardığınız 
türlü zorluklar nedeniyle pey der 
pey çekilmesi ile işsizliğin patlaması 
sonucu tükenmiş ekonomik gücünüzle 
dünyayı aldatmayın. Ekonominizin 
dibe vurduğu bugünlerde bile para 
basarak ve halkın paralarını gasp 
ederek kredi açmaya devamla kendinizi 
güçlü göstermeye çalışmanız, tıpkı 
1960’larda Çin’deki kuraklık sırasında, 
on milyonlarca insanınız açlıktan 
ölürken, Mao’un gücünü göstermek için 
Sovyetler Birliği’ne hububat sağladığı 
gibi aldatmacadır. Yurt içindeki terör 
hükümdarlığınız ve yurtdışındaki 
holiganlığınız, sadece ekonomik 
gücünüzün dibe çökmesine değil, 
halkınızın öfkesinin kabarmasından 
kaynaklanan iç çalkantılar kadar, 
dünyadaki tüm ülkelerin uyanmasına 
ve sizi ortadan kaldırmanın haklı bir 

zorunluluk olduğu konusunda hemfikir 
olmasına da yol açmıştır. Sizin de endişe 
ile izlediğiniz gibi, batı başta olmak 
üzere çok sayıda ülke sizi devirmek 
için birlik içinde hareket etmeye 
başlamıştır. Sonunuz yaklaşmışken, 
Uygur soykırımını durdurun ve bir an 
önce Doğu Türkistan’ı gerçek sahibi 
olan Uygurlara iade edin.

Devrilmek yerine sizi yeryüzünden 
sileceklerle birlikte yok olmayı mi 
tercih edersiniz? O halde biz de varız. 
Bizler İNSAN olduğumuz için, onur ve 
şerefini ayaklarınızın altına atıp size 
köle olmaya razı olan bir avuç zavallı 
sürü ve alçak hain dışındaki Uygurlar, 
işgal ettiğiniz vatanımızda, onurunu 
size çiğnetip sefil yaşamaktansa, 
ölmeyi tercih ederiz. Bağımsızlık için 
mücadele eden Uygur diasporasının 
sloganı: Ya istiklal, ya ölüm! Dür

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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 DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGI
Doğu Türkistan’da neler oluyor?
Doğu Türkistan’la ilgili haberlerin hangisi gerçek, hangisi gerçek değil?...
Dergimiz, güvenilir haber kaynakları ve yaşayan tanıkların beyanlarıyla, 
Çin rejiminin insanlığa karşı suçlarını ve bu suçlarını örtbas etmek için 
servis ettiği gerçekdışı bilgi ve haberleri ifşa etmeyi, ayrıca günümüzde 
Doğu Türkistan halkının maruz kaldığı insanlık dışı zulümleri dünya 
kamuoyuna sunmayı hedefler.


