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1 Ekim 1949’da Doğu Türkistan’ın 
Çin tarafından işgal edilmesinin 
yıldönümü münasebetiyle 
İstanbul başta olmak üzere 
farklı ülkele Çin konsoloslukları 
önünde basın açıklaması ve 
protesto gösterisi düzenlendi. 
Doğu Türkistan Uluslararası 
STK’lar Birliği tarafından 
Sarıyer’de bulunan Çin’in 
İstanbul başkonsolosluğu 
önünde düzenlenen protesto 
gösterisine çok sayıda STK, 
siyasi parti temsilcisi ve bini 
aşkın Doğu Türkistanlı katıldı. 
Protesto gösterisine motor ve 
araç konvoyuyla katılan Doğu 
Türkistanlılar ayyıldızlı gök ve 

Türk bayrağı kaldırarak Çin 
aleyhine sloganlar attı.
Doğu Türkistan Uluslararası 
STK’lar Birliği adına basın 
açıklamasını okuyan Doğu 
Türkistan Maarif ve dayanışma 
derneği Başkanı Hidayetullah 
Oğuzhan, öz vatanında Çin 
tarafından yürütülen işgal ve 
asimilasyon politikasına, son 
günlerde zirveye çıkan Açlık 
soykırımına dikkat çekerek 
Doğu Türkistanlıların kurtuluşu 
için bağımsızlıktan gayrı yol 
olmadığına vurgu yaptı ve 
Türk-İslam dünyası, uluslararası 
Toplumu Uygurlara sahip 
çıkmaya davet etti.

1 Ekim 1949’da Doğu Türkistan’ın Çin tarafından işgal edilmesinin 
yıldönümü münasebetiyle İstanbul başta olmak üzere farklı ülkele Çin 
konsoloslukları önünde basın açıklaması ve protesto gösterisi düzenlendi.
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DOĞU TÜRKİSTAN İŞGALİNİN 73. YIL DÖNÜMÜ BASIN AÇIKLAMASI
Aziz Türk Milleti, Değerli Basın Mensupları:

Doğu Türkistan 1 Ekim, 1949 yılında İşgalci 
Çin güçleri tarafından işgal edildiği andan 
bugüne kadar, Çin Doğu Türkistan’da 
işgal politikasını uygulaya gelmektedir. 
İşgalci Çin Doğu Türkistan’da her türlü 
sömürü faaliyetlerini yürütmekte, asıl 
Müslüman halkı asimile etmek ve onları 
Çinlileştirebilmek için tüm devlet aygıtını 
kullanmaktadır. Çin’in bu asimile pilatikası 
Doğu Türkistanlıların kimliğinin yok 
edilmesi, Doğu Türkistan’ının demografik 
yapısının işgal güçleri tarafından 
değiştirilmesi ve bu kapsamda dil, din 
yasağı, serbest seyahat yasağı, doğum 
yasağı gibi yasaklarının yanı sıra, tarihi 
eserleri, camileri ve Doğu Türkistan’a 
özgün medeniyet sembolleri tahrip 
etmektedir. İşgalci Çin bu tür politikaları 
sonucu 73 yıldır milyonlarca Doğu 
Türkistanlı hayatını kaybetmiştir.

İşgal gününden bu yana İşgalci Çin asil 

toprak sahipleri olan Uygur ve diğer 
Türk toplulukları doğrudan öldürme, 
yargısız infaz, müebbet hapis gibi yollarla 
soykırıma tabi tutmaktadır. Her çeşit fiziki 
işkenceler, iç organları çalma, tecavüz, 
hakaret, ırkçılık, hukuksuz tutuklama, dini 
inanç hürriyetlerinden mahrum bırakma, 
mal varlıklarına el koyma, alimler kanaat 
önderleri ve aydınların öldürülmesi, 
zorla kürtaj ve kısırlaştırma, cami ve 
kutsal mekânların tahrip edilmesi, Doğu 
Türkistanlıların Çin’deki fabrikalarda köle 
işçi olarak zorla çalıştırılması, aileleri 
parçalama, çocuk kampları, ebeveynleri 
kendi çocuklarını eğitme ve dil 
kültürlerini tanıtma haklarından mahrum 
bırakma, ebeveynleri öldürülen yahut 
kamplara kapatılan çocukları Çinlilere 
zorla evlat olarak verme gibi zulümleri 
uygulamaktadır. İşgalci Çin Doğu 
Türkistan’da uygulamakta olduğu tüm 
bu vahşi cinayetleri işleyerek evrensel 
insan hakları beyannamesindeki tüm 
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maddelerini ihlal etmektedir.

Hatta daha fazlası Çin tam anlamıyla 
Soykırım suçu işlemektedir. Nitekim 2021 
yılında Londra’da bağımsız hukukçulardan 
oluşan bir heyetin kurduğu Uygur 
mahkemesinde Çin işgalci güçleri Doğu 
Türkistan’da soykırım yaptığına hüküm 
verilmiştir.

2013 yılında başlayan Çin’in yeni soykırım 
politikası yeni bir boyut kazanmış, Çin 
Doğu Türkistan’da toplama kampları 
inşa etmeye başlamıştır. Şu an Çin’in 
Doğu Türkistan’da inşa ettiği kamp sayısı 
gün gittikçe artmıştır. Bu kamplarda 8 
milyona aşkın Doğu Türkistan Türkleri 
İşgalci Çin tarafından kitlesel bir biçimde 
sözde “eğitim kamplarında” tutsak olarak 
tutmaktadır. Alimler ve kanaat önderleri, 
ünlüler, gazeteciler, yazarlar ve zengin 
iş adamları hapse edilmiş, öldürülmüş 
ve türlü işkencelere maruz bırakılmıştır. 
Melek Yuvası adı konulmuş Çocuk 
kamplarına hapsedilen milyonlarca Doğu 

Türkistanlı çocuklar Çin Kültürü ve dili ile 
yetiştirilmektedir Doğu Türkistanlıların 
kendi kimliğini yaşama, evlatlarına 
öğretme hakları elinden alınmıştır. Bir de 
Çin’in son 9 senedir yürütmekte olduğu 
kültürel yıkım neticesinde 16 binden fazla 
cami yıkılmış, din adamları ve aydınlar 
tutuklanmıştır ya da işkence edilerek 
öldürülmüştür.

Xi Jin Ping Çin’in başkanı olarak 
seçildikten sonra Çin için yeni bir 
misyon belirledi ve Yol Kuşak İnisiyatifini 
ilan etti. O günden buyana İşgalci Çin 
Dünya düzenini bozmaya, Uluslararası 
Kuruluşları işlevsizleştirmeye, Uluslararası 
değerleri ve ilkleri açıkça çiğnemeye, 
her türlü yolsuzlukları desteklemeye 
başlamaktadır. Çin açık bir şekilde 
dünyaya tehdit oluşturmaktadır.

İşgalci Çin sadece işgal ettiği topraklarda 
değil, ihraç ettiği ucuz mallar ve teknoloji 
ürünleri ile Dünya’ya emperyalist değerleri 
de ihraç etmekte. Birleşmiş milletler, İnsan 
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hakları izleme örgütü, Dünya 
bankası ve diğer uluslararası 
denge ve ortak değerleri korumak 
amacıyla kurulan kurumları istila 
etmiş ve kendi menfaatine hizmet 
ettirmeye çalışmıştır. Afrika ve Orta 
Asya devletlilerinde kullandığı burç 
tuzağı neticesinde bu devletlerin 
kendi topraklarındaki egemenlik 
haklarını elinden almış, liman, oto 
yollar ve diğer strateji öneme sahip 
yerlere el koymuş ve Çin’in ticari 
projeleri için kullanmıştır.

Son günlerde İşgalci Çin Doğu 
Türkistan’da sözde “Sıfır COVID” 
politikası kapsamında karantina 
adı altında çok sert tedbirleri 
uygulamaktadır. İli, korla, Urumçi ve 
Hotan gibi şehirler Çin tarafından 

tamamen kapatılmıştır. Bölgeden 
gelen sosyal medyada paylaşılan 
görüntülerde bu şehirlerdeki halkın 
tamamen evlerinden çıkmaların 
yasaklandığını, halkın temel gıda 
ihtiyaçlarının karşılanmadığı, 
kentte üretim ve günlük yaşamın 
tamamen durduğu, halkın açlığa 
terk edildiği ve bundan dolayı 
insanların evlerinde açlıktan dolayı 
vefat ettiği bilinmektedir.

Çin zulmünden kaçarak 
Endonezya’ya sığınan ve 2015 
yılından bu yana tutuklu olan 4 
Uygur Türkünün 2020 yılı Eylül 
ayında ve bu sene Temmuz ayında 
uluslararsı kamuoyunun ve Doğu 
Türkistan teşkilatlarının çabaları ve 
ısrarlı taleplerine rağmen Çin’e iade 
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 edilmesi ve ölüme terk edilmesi, Biz 
diasporadakı Doğu Türkistanlıları derinden 
üzmüştür. Endonezya hükümetnin Müslüman 
ülke ve insan haklarını temel ilkesı olarak kabul 
eden bir devlet olarak 4 Uygur kardeşimizi 
ölüme teslim etmesinin İslam kardeşliğine ve 
İnsan Hakları anlaşmasına aykırı olduğunun 
altını çizmek istiyoruz. Bu menvalde, Suudi 
Arabistan, Fas, Tayland ve diğer Devletlerin 
geri gönderme merkezlerinde tutuklu olan 
Doğu Türkistanlıları insanlık dışı muamalelere 
ve ölüme maruz kalacağı Çin’e iade etmemeye 
ve Türkiye’deki ailelerine kavuşmalarına izin 
vermelerine İslam kardeşliği ve evrensel 
insan hakları ilkelerini referans alarak davet 
ediyoruz.

Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği olarak her türlü meşru 
yollarla Doğu Türkistan halkının özgürlüğü 
ve bağımsızlığı için mücadelemizde devam 
edeceğimiz buradan belirtmekle birlikte, 
tüm Doğu Türkistan halkı adına Adaleti 
ve İnsan haklarını savunana tüm dünyaya 
sesleniyoruz; Tüm tarafları Çin’in “terörizm 
ve dinî aşırılık” bahanesiyle devam ettirdiği 

bu ırkçı tutumundan, insan hakları ve inanç 
hürriyeti kısıtlamalarından ve “Çağdaş Nazi 
İşkence Kampı” uygulamasından bir an 
önce vaz geçmesi için harekete geçmeye 
çağırıyoruz. BM genel kurulunu, BM genel 
sekreteri António Guterres’i ve BM insan 
hakları yüksek komitesini Doğu Türkistan’da 
gerçekleşmekte olan bu soykırımın 
durdurulması için acilen harekete geçmesini 
ve Doğu Türkistan için bir özel temsilci 
atamasını, bağımsız gözlemleme ekibi 
göndermesi talep ediyoruz. Ekim ayının ilk 
haftası BM insan hakları yüksek komitesinde 
Doğu Türkistan’daki İnsan hakları ihlallerini 
müzakere etmek üzere açılması planlanan 
özel oturumda Türkiye, Malezya, Katar ve 
diğer tüm üye ülkeleri Doğu Türkistan’daki 
soykırımı durdurmak için Çin’e karşı bizim 
yanımızda durmaya ve Doğu Türkistanlıları 
desteklemeye çağırıyoruz.

Ayrıca AB, İslam İş birliği Teşkilatı, Türk 
Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kurum 
ve kuruluşları Çin’in Doğu Türkistan’da 
gerçekleştirmekte olduğu soykırım suçunu 
durdurmak için acilen göreve çağırıyoruz.
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ÇİN İŞGALİ DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDA PROTESTO EDİLDİ
Basın açıklamasının ardından Doğu Türkistan İnsan hakları izleme derneği başkanı Nur 
Muhammed Türkistan’i İngilizce konuşan topluma seslenerek Soykırımcı Çin’i kınadı.

Akabinde Uygur gençlerinden Türk gençliğine çağrı yapılırken Doğu Türkistan 
Alimler birliği başkan yardımcısı Abdüsselam Alim Hocaefendi tarafından edilen 
duanın ardından protesto sona erdi

Ayrıca 1 ekim Çin işgali İstanbul’un yanı sıra Ankara’da ve de Avustralya, Hollanda, 
Fransa ve Japonya gibi dünyanın dört bir tarafında yaşayan Uygur Türkleri tarafından 

Protesto edildi.                                         Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press
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Soykırımın Devam Ettiği Doğu Türkistan’da 1 Ekim İşgalinin Yıl Dönümü 

1 Ekim 1949 Doğu Türkistan’ın Çin Tarafından 
İşgalinin 73. Yılı ve İşgalin Kısa Tarihi

Doğu Türkistan Müslümanları, 1 
Ekim 1949’ten itibaren şiddetlenerek 
“Sincan Uygur Özerk Bölgesi” adıyla 
Çin işgali altında, soykırım, zulüm ve 
asimilasyona uğramaktadırlar.

Çeşitli Tarihi kaynaklar ve Tarihçilerin 
yazdıklarına göre, Bölgenin adı 19. 
yüzyıl ortalarına kadar Türkistan’dır. 
Ekseriyeti günümüzde Uygur ve Kazak 
Türkleri ile diğer Türk gruplarının 
çoğunluk da olduğu Komünist Çin 
hâkimiyetindeki bölgeye Doğu 
Türkistan; 1924’ten sonra ise; Sovyet 
hâkimiyetine giren bölgeye Batı 
Türkistan adı verilmiştir.

Asya kıtasının tam ortasında bulunan 
Doğu Türkistan, güneyde Pakistan, 
Hindistan, Keşmir ve Tibet, güneybatı 
ve batıda Afganistan ve Batı Türkistan, 
kuzeyde Sibirya ve nihayet doğu ve 
kuzey doğuda Çin ve Moğolistan’a 
sınırdır. Çin topraklarının altı da 

birini teşkil eden Doğu Türkistan’ın 
600 bin kilometrekaresi çöl, 91 bin 
kilometrekaresi ise ormanlık olduğu 
bilinmektedir.

Doğu Türkistan’ın tarihi Türk tarihi 
kadar eskiye gitmektedir. Doğu 
Türkistan, Türklerin kadim yerleşme 
alanlarındandır. İslâm öncesi ise, Doğu 
Türkistan, sırasıyla; Hun (M.Ö. 220-M.S. 
386), Tabgaç (386-534) ve Göktürk 
(550-840) hâkimiyetinde kalmıştır. 
Uygur Türkleri bölgeye 840 yılında 
yerleşmişlerdir. Karahanlılar devleti 
840’ta İslâmiyet’ten sonra önemli 
bölümü Doğu Türkistan’da kurulan 
büyük Türk devletidir. Doğu Türkistan 
daha sonra Kara Hoca Uygur Hanlığı 
(846-1218) kurulmuş ve Türk-Moğol 
İmparatorluğu hâkimiyeti altında 
kalmıştır. (1218-1759)
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Daha önceki yazılarımda da ifade ettiğim 
gibi;

“İlk defa Çin işgali 1750’de başlamış ve 
işgal 1862 tarihine kadar sürmüştür.

Doğu Türkistan’da bağımsızlık mücadelesi 
42 defa gerçekleşmiş, Müslüman 
halk aralıksız bağımsızlık mücadelesi 
vermişlerdir.”

1863’te Doğu Türkistan bağımsızlık 
Mücadelesini yürüten Mehmed Yakup 
Bey, Merkezi Kaşgar olmak üzere devlet 
kurmayı başarmıştır. Yakup bey Osmanlı 
Padişahı Abdülaziz’den yardım istemiş 
ve istedikleri yardımı almışlardır. Yakup 
Bey’in Halife Abdulaziz Han adına hutbe 
okuttuğu ve sikke bastırdığı bilinmektedir. 
Mehmed Yakup Bey, en büyük desteği ise 
II. Abdulhamid’den görmüştür. Bu desteğe 
rağmen, bu devlet Çin ve Rusya’nın 
müdahalesi ile uzun ömürlü olmamıştır.

Yakup Bey’in 1877 yılında vefatı ile, Çin 
ortaya çıkan siyasi boşluktan faydalanmış 
18 Mayıs 1878’de Doğu Türkistan’ın 
tamamını işgal etmiştir ve nihayetinde 18 
Kasım 1884’te Çin imparatorunun emriyle 
Doğu Türkistan 19. eyalet olarak Sincan 
(Xin Jian, Yeni Toprak) adıyla doğrudan 
Çin’in egemenliğine alınmıştır.

 Doğu Türkistan Müslüman halkı esaret 
ve kötü muameleleri kabul etmemişler, 
1931 yılında Kumul kentinde yeniden 
bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 
başlatmışlar hemen bütün bölgelerde 
başarı kazanmışlardır. Bu başarının 
ardından 12 Kasım 1933’te Kaşgar’da 
‘Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti’ 
kurulmuş, hareketin liderlerinden Hoca 
Hacı Niyaz cumhurbaşkanı olmuş ve 
Kaşgar başkent ilan edilmiştir.
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Doğu Türkistan Müslüman halkı esaret ve 
kötü muameleleri kabul etmemişler, 1931 
yılında Kumul kentinde yeniden bağımsızlık 
ve özgürlük mücadelesi başlatmışlar hemen 
bütün bölgelerde başarı kazanmışlardır. 
Bu başarının ardından 12 Kasım 1933’te 
Kaşgar’da ‘Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti’ 
kurulmuş, hareketin liderlerinden Hoca 
Hacı Niyaz cumhurbaşkanı olmuş ve Kaşgar 
başkent ilan edilmiştir. 

Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetinin 
kurulması Çin’i olduğu gibi Sovyetler 
Birliği Batı Türkistan’da yaşayanların da 
böyle bir harekete kalkışmasından endişe 
etmiştir. Sovyetler Birliği yönetimi, başlarda 
bağımsızlık mücadelesine destek verdikleri 
halde daha sonra vermemiştir. Ve 1946 
yılında iki hükümet arasında 11 maddelik 
bir anlaşma İle birleşik hükümet kurulmuş 
ardından, Sovyetler Birliği ve Çin iş birliği 
ile 20 Ekim 1949’da Doğu Türkistan kurulan 
İslam Cumhuriyeti fiilen ortadan kaldırılmıştır.

1944 yılında Yalta’da bir araya gelen SSCB 
Başkanı Stalin, ABD başkanı Rozvelt, İngiltere 
başbakanı Churchill dünyanın büyük 

bölümünü paylaşmışlar Doğu Türkistan’ı 
Çin’e bırakmışlar Batı Türkistan’ı ise SSCB’ye 
bırakmışlardır. Bu toplantı tarihe “Yalta 
Konferansı” olarak geçmiştir.

II. Dünya Savaşı ortamında Orta Asya’yı 
bütünüyle SSCB egemenliğine bırakmak 
istemeyen Çin kuvvetleri 29 Eylül 1949 yılında 
Urumçi’yi işgal etmiş, 1951 yılına geldiğinde 
ise Doğu Türkistan’ın tamamını kontrolü 
altına almıştır.

Doğu Türkistan halkı bu işgale karşı Osman 
Batur liderliğinde direniş hareketi başlatmış 
ancak bu hareket çok geçmeden bastırılmış 
ve 1953 yılına kadar 100 binden fazla Doğu 
Türkistanlı şehit edilmiştir. Doğu Türkistan 
Müslümanları, 1 Ekim 1955’ten beri Sincan 
Uygur Özerk Bölgesi adıyla Çin işgali altında, 
inanılmaz ve acımasız baskılar asimilasyon ve 
soykırıma maruz kalmaktadırlar.

Dünya bu soykırıma sessizliğini sürdürmekte 
ve Çin bundan cesaret almaktadır.

Doğu Türkistan’da yaşanan zulümden Çin 
kadar sessiz kalanlar da sorumludurlar!
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Uygurlu aktivist ve Talk to East Turkestan 
sayfasının yöneticisi Abdugheni Sabit 
tarafından kaleme alınan Doğu Türkistan’da 
yaşanan bağımsızlık hareketleri ve Çin’in 
yaptığı insanlık suçlarının kısa özetini genel 
bilgi ve bundan sonra yapılması gerekenlere 
ışık tutması maksadı İle nakletmek isterim.

“1998 yılında, Şeyh İmin Haşim liderliğindeki 
Uygur savaşçılarıyla Çin polisi arasında 
Aksu bölgesindeki Karatak dağında çatışma 
yaşandı. Liderleri dahil 9 Uygur savaşçı 
öldürüldü ve geri kalanlar hapsedildi.

11 Eylül tertip saldırıları yaptırılarak İSLAM 
DÜNYASI TERÖR VE ŞİDDETLE İTHAM 
EDİLMİŞ ve İslam karşıtı ve müslüman 
topluluklara karşı acımasız operasyonlar 
yapılmıştır. Zulümleri ne kendi planladıkları 
11 Eylül saldırıları gerekçe göetrilmiştir. 
Bunu Çin de fırsata çevirmiştir.

11 Eylül 2001’den bu yana Çin devleti 11 
Eylül saldırılarından ve “teröre karşı küresel 
savaştan” sonuna kadar faydalanarak 
Uygurlar üzerindeki zalimliklerini ve 
baskılarını daha da artırdı. Çinliler herkesin 
gözleri önünde binlerce Uygur’u infaz etti ve 

on binlerce barışçıl aktivisti hapishanelere 
yolladı.

2002’de Çin devleti üniversiteler Uygurca 
eğitimi kaldırarak Doğu Türkistan’da 
bir asimilasyon operasyonu başlattı. 
Sonuç olarak, binlerce Uygur işlerini Çinli 
göçmenlere kaptırdılar. Bu sırada, Çin 
devleti açıktan açığa suçlu olarak Çin’in 
Doğu Türkistan politikalarını protesto eden 
göstericileri hedef tahtasına koydu.  

Çin devleti uyguladığı mezalimi saklamak 
ve kendini haklı çıkarmak için “teröre karşı 
uluslararası savaş” maskesini öne sürdü. 
Teröre karşı girişilen bu sözde savaş Çin 
devletine Uygurları terörize etmek için 
onları “terörist”, “ayrılıkçı” ve “aşırı dinci” 
yaftalarını kullanmak için mükemmel bir 
fırsat sundu. Sonuç olarak, Çinliler ayrım 
yapmadan aralarında kanaat liderleri, iş 
adamları, alimler, öğrenciler ve çiftçilerin 
de bulunduğu 100 bin Uygur’u gözaltına 
alarak hapishanelere yolladı. 

2003’de Çin devleti tüm Doğu Türkistan’daki 
ilk ve ortaokullarda “çift dilli” eğitim 
sistemini uygulamaya başladı. 
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2004 yılından itibaren Çin devleti zor 
kullanarak yaşları 16-25 arasında değişen 
binlerce genç Uygur kızı, memleketlerinden 
kopartıp Çin’in iç bölgelerine ucuz iş gücü 
olarak kullanmak üzere yolladı. Bu kızlardan 
birçoğu ya kendi canlarına kıydılar ya da Çinli 
patronları tarafından cinsel tacize maruz 
kalıp, fahişelik yapmaya zorlandılar. 

2005 yılında, Çin devleti Doğu Türkistan’da 
“şehirleşme ve modernizasyon” adından yeni 
bir uygulamaya başladı. Çok sayıda geleneksel 
Uygur evini ve kadim Uygur şehirlerini yerle 
bir etti ve inşaları evsiz bıraktı. Bu alanlara yeni 
Çin stili evler diktiler ve bu evleri milyonlarca 
Çinli göçmenin barınak ihtiyacını karşılamak 
için kullandılar.  

2006 yılından itibaren Çin devleti binlerce 
genç Uygur erkeği Çin’in iç kesimlerine ucuz 
işçi olarak transfer etti. Bu uygulamaya karşı 
çıkanlar hapsedildi, kendilerine yöneltilen 
suçlamalar ise “teröristlik” ve “ayrılıkçılık” oldu.   

2008 Olimpiyat Oyunları’nın Çin’de yapılması 
nedeniyle Çin devleti Doğu Türkistan’daki 
politikalarını daha da sıkılaştırdı. Devlet 
fırsat bulduğu her yerde “toplumsal istikrar 
bahanesi ile Uygurları ayrım gözetmeksizin 

haksız bir şekilde tutukladılar ve hapsettiler.

23 Mart 2008’de yüzlerce Uygur kadın 
Hotan’da Çin işgalini ve devletin haksız ve 
zalim politikalarını protesto etti.

Daha sonra, 4 Ağustos 2008’de Çin polisi 
Kaşgar’da ve Kuka’da Uygur direnişçilerle 
ölüm ve patlamalarla son bulan bir çatışmaya 
girdi.  

25 Haziran 2009’da fabrika işçisi kıyafetleri 
giymiş 10 binden fazla Çinli asker ve polis 
Shao Guan Şehrindeki bir fabrikada çalışan 
800 Uygur işçiye saldırdı. Saldırıda 100’den 
fazla Uygur tutuklandı.

25 Haziran 2009’da binlerce Uygur üniversite 
öğrencisi Doğu Türkistan’ın başkenti 
Urumçi’deki “Halk Meydanı’nda” toplandı 
ve Shao Guan saldırısını barışçıl bir şekilde 
protesto etti. 

Protestocular, devlete olayın sorumlularını 
adalet karşısına çıkarması çağrısında bulundu. 
Halkın isteklerini çözmek yerine, Çin devleti 
tam teçhizatlı binlerce polis ve zırhlı araç 
gönderdi ve halk üzerine ateş açılması emri 
verdi. Uygur kaynaklarına göre Çin devleti 
3 bin Uygur’u öldürdü, 10 binin üzerinde 
Uygur’u da tutukladı.”



12

 DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGI EKİM 2022

Urumçi Katliamı
“Han Çinlisi magandaların Müslüman bir 
Uygur’a saldırısı 

Çin devletinin teşviği ile, binlerce Çinli 
göçmen 3-4 Ekim 2009 tarihlerinde 
Urumçi sokaklarına çıktılar. Devletten son 
zamanlarda yaşanan ve Uygurların hedef 
gösterildiği ilginç “şırıngalı saldırılar” 
hakkında harekete geçmesini talep ettiler. 

Urumçi sokaklarındaki Han Çinlisi 
magandalar Çinli göçmenler sokakta 
gördükleri her Uygur’a saldırdı, insanları 
yaraladı ve öldürdü. Uygur kaynaklarına 
göre, Çinliler 30’dan fazla Uygur’u katletti.”

Doğu Türkistan’da Çin soykırımı 
şiddetlenerek devam etmekte şu sıralarda 
ise, Gülcan’da karantina bahanesi ile 

Uygur müslümanları açlığa ve ölüme 
terkedilmişler ölenler evlerinde kokmaya 
bırakılmış cenazelerini defnetmeye müsade 
edilmediği haberleri gelmektedir!

Doğu Türkistan’da zulüm aralıksız sürerken,

Dünya sessiz 

İslam dünyası sessiz

Türk milleti sessiz

Zulme sessizlik Çin’i cesaretlendirmektedir!

Zalimler kadar zulme sessiz kalanlar da 
zulümden sorumlu değil midir?
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14. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik 
Buluşması ve 5. Milli Birlik Şurası, Doğu 
Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği’nin 
ev sahipliğinde 2 ekim 2021 tarihinde 
İstanbul’da başladı. 

3 gün devam edecek olan buluşmaya 
dünyanın dört bir yanından Doğu Türkistanlı 
aydınlar, Devlet adamları, akademisyenler, 
çeşitli Sivil toplum Kuruluşları temsilcileri, 
aksakallılar ve Doğu Türkistan dava öncüleri 
katıldı.

Buluşmanın açılış töreni Türkiye ve Doğu 
Türkistan milli marşları okunmasının 
ardından, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Buluşmanın ilk açılış konuşmasını yapan 
Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği 
başkanı Sayın Hidayetullah Oğuzhan, 
dünyanın dört bir yanından gelen tüm 
konuklara teşekkür ederken, diasporadaki 
Doğu Türkistan davasının mevcut durumu 
ve Doğu Türkistan’daki insanlık dışı zulmü 

özetleyen konuşma yaptı ve bu hareketin 
Doğu Türkistan’ın bağımsızlığına yönelik 
dur durak bilmeyen bir hamle olma 
temennisinde bulundu.

Başkanın konuşmasından sonra, 14 yıllık 
serüvenin bugüne kadar az olmayan cefa 
meşakkatler sonucu geldiği noktayı anlatan 
kısa filim katılımcılara sunuldu.

Ardından Doğu Türkistan sevdalısı, en 
güçlü destekçilerinden AK Parti 23. Dönem 
milletvekili ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi dekanı Sayın Prof. Dr. Celal Erbay, 
Türkiye’nin Doğu Türkistan davasının her 
zaman arkasında olduğunu ve umutsuzluğa 
gerek olmadığını vurguladı.

Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkanı Sayın 
Dr. Ataullah Şahyar konuşmasında, dava 
öncelerinden merhum Abdulhakimhan 
Mahdsum Hacim’a teşekkür ederek 
sözlerine başladı.

14. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve 5. Milli Birlik 
Şurası, Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde 2-4 

ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti.
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Daha sonra Afganistan Teşkilatlar Birliği 
Başkanı Sayın Muhammed Akbay konuşma 
yaparak, Doğu Türkistan’ın derdi ve acısının 
sadece Doğu Türkistanlıların olmadığını, 
Afgan Türklerinin, Özbeklerin, Kazakların 
kısacası tüm Türk halkının ortak acısı 
olduğunu belirterek, Doğu Türkistan’ın 
kesinlikle bağımsız olacağını ifade etti.

Akabinde Dünya Uygur Kongresi başkan 
vekili ve aynı zamanda Uygur Araştırma 
merkezi başkanı /strateji uzmanı Sayın Doç. 
Dr. Erkin Ekram, Dünya Uygur Kongresi 
Başkanı Sayın Dolkun İsa’nın selamını 
ilettikten sona Doğu Türkistan davasında 
gelinen son aşama ve yapılması gerekenler, 
Doğu Türkistan teşkilatlarının gelişen 
dünya vaziyetini lehine çevirmesi, örgütler 
ara işbirliği yapılması, daha güçlü diaspora 
oluşturulması hakkında konuştu.

DOĞU TÜRKİSTAN DİASPORASI BİRARADA

İsveç Uygur Maarif Derneği Başkan 
Yardımcısı Sayın Ahmetcan Tursun, 
İsveç’teki cemaatin selamlarını iletirken, 

Hollanda Doğu Türkistan cemiyeti Başkanı 
Sayın Obulkasim Abdulaziz Hollanda’daki 
Uygurların selamlarını aktardı. 

Ardından Doğu Türkistan konusunu 
Türkiye medyasında güçlü bir gündem 
haline getiren gazeteci ve yazar Sayın Halis 
Özdemir, yaptığı konuşmada son derece 
dokunaklı tavsiyesiyle Kazakistan’a yaptığı 
son ziyarette Doğu Türkistanlı bir aileyle 
tanıştığını anlatarak Doğu Türkistanlıların 
derdinin kendi derdi olduğunu ve Allahtan 
Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını görmeden 
ölmek nasip etmemesi için dua ettiğini 
sözlerine ekledi. Herkesin Doğu Türkistan 
davası için çok çalışması gerektiğini 
vurgulayarak, kendisinin de aynısını 
yapacağını ifade etti.

Daha sonra Finlandiya Uygur Kültür 
Merkezi Başkanı Dr. Muhammed Ali, 
Avustralya Doğu Türkistan Derneği Başkanı 
Selahaddin Tursun ve Pakistan Ömer Uygur 
Vakfı Başkanı Omarhan Uygur ayrı ayrı 
konuşma yaparak çalışmalar hakkında kısa 
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Ardından Suudi Arabistan cemaati adına 
konuşan Dr. Abdullah Alim, 1940’lardan 
itibaren Suudi Arabistan’a göç eden 
Uygurların elinden gelen her türlü hizmeti 
yapmakta olduğunu ve dünyanın her 
tarafında Doğu Türkistan mücadelesi 
verenlerden gurur duyduğunu, gereken 
tüm desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Daha sonra Kazakistan cemaati adına 
Mir Yayınevi başkanı Alişir Halilov, 
Kazakistan’daki tüm Uygurlardan selam 
getirdiğini ve Uygurların Kazakistan’daki 
mevcut durumu, faaliyetleri ve çalışmaları 
hakkında kısa bir konuşma yaptı.

Akabinde Kırgızistan’daki Uygurlar 
adına konuşan kıdemli dava adamı, Rozi 
Muhammed Hacim, Kırgızistan cemaatinin 
sıcak selamlarını iletirken duygularını dile 
getirdi.

BİRİNCİ GÜN İLK OTURUM

Dünyanın dört bir yanından 40’tan fazla 
sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir 

araya geldiği buluşmanın, 1. Oturumunda 
Başkan Hidayetullah Oğuzhan’ın 
moderatörlüğünde “Doğu Türkistan Milli 
Mücadelesinin Uluslararası Arenada 
Güçlendirilmesi” konusunda Doğu Türkistan 
İnsan Hakları İzleme Derneği Başkanı 
Nurmuhammed Türkistanı kapsayıcı bir 
sunum yaptı. 

Akabinde Doç Dr. Erkin Ekrem “Değişen 
Dünya Gündemi Işığında Doğu Türkistan 
Davası ve Çin” konusu üzerine, Nijat Turghun 
ise “Batı Ülkelerinde Doğu Türkistan Davası 
– Atılması gereken Adımlar

Üzerine sunum yaptı. Ardından soru cevap 
şeklinde meşvere ve müzakereler devam 
etti. 

5. Milli Birlik Şurasına Kazakistan cemaatine 
temsilen iştirak eden Rozimuhammed 
Hacim, Türk Devletlerinde Doğu Türkistan 
Davası konusu üzerinde dururken,  Arap-
İslam Dünyasında Doğu Türkistan Davası 
hakkında Doğu Türkistan Alimler Birliği 
başkan vekili Mahmutcan Damollam vede 
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2.GÜN İLK OTURUMDA İSTİŞARELER YAPILDI

3 gün devam eden buluşmaya dünyanın 
dört bir yanından Doğu Türkistanlı 
aydınlar, Devlet adamları, akademisyenler, 
çeşitli Sivil toplum Kuruluşları temsilcileri, 
aksakallılar ve Doğu Türkistan dava 
öncüleri iştirak etti.

İkinci gün, ilk oturuma Doğu Türkistan 
İnsan Hakları İzleme Derneği Başkanı 
Sayın Nurmuhammed Türkistani başkanlık 
ederken Program Doğu Türkistan Yeni Nesil 
Hareketi üyesi Abdullah Arman tarafından 
okunan Kuran tilavetiyle devam etti.

Ardından Doğu Türkistan Alimler Birliği 
Başkan Yardımcısı sayın Abdulsalam Alim 
“İslami Açıdan Doğu Türkistan Meselesi” 
üzerine sunum yaptı. Akabinde, Doğu 
Türkistan Alimler Birliği Başkan Yardımcısı 
ve gazeteci sayın Siracidin Azizi, Doğu 
Türkistan davasının kırmızı çizgileri ve 
değişmez ilkelerini ele aldı. 

Daha sonra Doğu Türkistan Alimler 

Birliği Başkanı Sayın Dr. Ataullah Şahyar, 
Milli kültür medeniyetin korunmasının 
önemine değindi. Ardından Kanaat 
önderi Abdulkadir Yapçan, Doğu Türkistan 
davasının geçmişi ve geleceği hakkında 
konuştu.

AHDİ-VEFA, EMANETE SAHİP ÇIKMA 

Ardından yazar ve doktora öğrencisi 
Abdurrehim Devlet, Doğu Türkistan 
davası ve ahdi-vefa, emanete sahip çıkma 
Konularına değindi.

Programa özel davetli olarak katılan İHH 
İnsani Yardım Vakfı yetkililerinden Sayın 
Yusuf Bilgin, İHH başkanı Sayın Bülent 
Yıldırım’ın selamını iletmenin yanı sıra bu 
toplantının önemi ve başarısı için desteğini 
dile getirdi.

Konusunda uzman isimlerden Sayın 
Mustafa Tutkun, halk diplomasisi ve 
uluslararası güç konusunu ele aldı.
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Daha sonra Dünya Müslüman Alimler 
Birliği ve Doğu Türkistan Alimler Birliği 
üyesi Abdurahman Camal Kaşigari 
Doğu Türkistan siyasi mücadelesinde 
istişare meclisinin önemi konusunda 
sunum yaptı. 

Akabinde Uygur Araştırmaları 
enstitüsü  araştırmacısı Alimcan 
Eruygur, Empati ve Doğu Türkistan 
davası konusuna dikkati çekerek, 
davadaki avantaj ve dezavantajları 
detaylı örneklerle anlattı.

KURTULUŞUN TEK YOLU BAĞIMSIZLIK 

Ardından TRT Uygurca masasından 
sayın Mir Kamil Kaşgarlı Doğu Türkistan 
davasında Medyanın rolü, ve önemi, 
yerel medyanın güçlendirilmesi 
üzerinde durdu.

Programın sonlarına doğru “Doğu 
Türkistan maarif hareketi” hakkında 
konuşan Kahramanmaraş Selatçi 

İmam Üniversitesi öğretim üyesi 
sayın Dr. Alimcan Buğda, Türkiye 
ve dünyadaki Doğu Türkistan 
davasının güçlenmesine yeni bir 
boyut kazandıran Doğu Türkistan 
Maarif hareketinin bir cemiyet yada 
dernek olmaktan ziyade, mazlum 
halkın kurtuluşu ve Doğu Türkistan’ın 
bağımsızlığı için hareket eden 
oluşumlardan olduğunu ayrıntılı 
olarak anlattı.

Son oturumun bitiminde programa 
özel davetle katılan Merkezi 
Mekke’de bulunan Dünya İslam 
Birliği (world Müslüm League) 
eski Dışilişkileri Başkanı ve aynı 
zamanda Doğu Türkistan davasının 
duayen büyüklerinden Rahmetullah 
İnayetullah TURKİSTANİ, duygularını 
dile getirdi.
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SORUNLARIN TESPİTİ, ÇÖZÜMÜ İÇİN 
MÜZAKERELER EDİLDİ

14. Dünya Doğu Türkistan Kardeşlik 
Buluşması ve 5. Doğu Türkistan Milli Birlik 
Şurası çok yoğun ve önemli konularla 3. 
günü sabah saat 10:00’da 3 oturumuyla 
devam etti. 

Öğle saatlerine kadar istişare ve sorunların 
tespiti, çözümü için müzakereler edildi, 
toplantıya iştirak eden Hanımlar Doğu 
Türkistan Davasındaki Kadınların rolünün 
ne denli büyük ve bir o kadar önemli 
olduğunu, bunun farkında olarak mücadele 
etmekte olduğunu, ailede sadece bir anne 
ve Yol arkadaşının hizmetini yaparken, kutlu 
Doğu Türkistan Davasında Dava arkadaşı 
olarak yol yürümeye hazır olduğunu ifade 
ederek desteklerini dile getirdi. 

Ayrıca Programa Cumhurbaşkanı Baş 
Danışmanı sayın Ahmet Selim Köroğlu 
ile Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı sayın 
Ayhan Oğan da katılım sağlayarak Türkiye 

Cumhuriyeti olarak Doğu Türkistanlıların 
her zaman hamisi olduğunu ve bu konuda 
her türlü desteğe hazır olduğunu söyledi.

Türkiye Başta olmak üzere Dünyanın 
çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren 
Doğu Türkistanlı STK temsilcileri, Alimler, 
Akademisyen ve Kanaat önderlerinin 
katılımıyla düzenlenen 5. Doğu Türkistan 
Milli Birlik Şurası, verimli istişare ve 
müzakereler sonrası okunan sonuç bildirisi 
ve akabinde Aksakallı Niyaz Damollam 
tarafından edilen dua ile sona erdi.

MİLLİ BİRLİK ŞURASI SONUÇ BİLDİRİSİ

14. Dünya Doğu Türkistan Kardeşlik 
Buluşması ve 5. Doğu Türkistan Milli Birlik 
Şurası Sonuç bildirisi

Dünya çapında Doğu Türkistanlı Teşkilat 
liderleri, akademisyenler, bilim adamları, 
aydınlar, siyasi aktivistler, gençler ve 
kadınlarında katılımıyla 14. Dünya Doğu 
Türkistan Kardeşlik Buluşması ve 5. Doğu 
Türkistan Milli Birlik Şurası 1-4 Ekim tarihleri 
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Şurada hızla değişen yeni dünya düzeni, 
Doğu Türkistan’daki mevcut soykırım 
ve Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı 
topyekûn imha politikası detaylıca 
masaya yatırıldı. Ayrıca Doğu Türkistan’ın 
bağımsızlığına kavuşması için atılması 
gereken önemli adımlar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Şurada tartışılan ana konular şu şekilde;

•Doğu Türkistan Milli Mücadelesinin 
Uluslararası Arenada Güçlendirilmesi 

•Değişen Dünya Düzeni Işığında Doğu 
Türkistan Davası ve Çin

•Batı Ülkelerinde Doğu Türkistan Davası – 
Gereken Adımlar

•Türk Devletlerinde Doğu Türkistan Davası

•Arap-İslam Dünyasında Doğu Türkistan 
Davası

•Sivil diplomasi ve uluslararasıda hak arama 
yolları

•Doğu Türkistan Davasında Maarif Hareketi

•Siyasi Mücadele ve Ahdi-vefa

•Empati ve Doğu Türkistan Davası 
(Sosyolojik

Yaklaşım)

•Doğu Türkistan Davasında Kadınların 
Vazifesi

•İstihbarat ve Güvenlik Savunma Metotları

•Sivil Toplum Kuruluşların Geleceği

•Örgütsel Gelişim ve Reform Metotları

•Değişen Yeni Dünya Düzeninde Yapılması 
Gereken Önemli Hizmetler

Yukarıdaki konulardan hareketle çeşitli 
alanlarda uzman ve akademisyenler 
tarafından özel olarak hazırlanmış sunumlar 
gerçekleşmiş ve bu temelde şu sonuca 
varılmıştır;

1. Bu toplantıya ve milli birlik şurasına katılan 
tüm teşkilat temsilcileri ve diğer katılımcılar 
oybirliğiyle Doğu Türkistan davasının temel 
ilkesinin bağımsızlık mücadelesi olduğunu 
vurgulayarak dünyanın her yerinde 
faaliyet gösteren kurum ve kişilere çağrıda 
bulunmak, nitekim Doğu Türkistan’ın 
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Şurada hızla değişen yeni dünya düzeni, 
Doğu Türkistan’daki mevcut soykırım 
ve Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı 
topyekûn imha politikası detaylıca 
masaya yatırıldı. Ayrıca Doğu Türkistan’ın 
bağımsızlığına kavuşması için atılması 
gereken önemli adımlar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Şurada tartışılan ana konular şu şekilde;

•Doğu Türkistan Milli Mücadelesinin 
Uluslararası Arenada Güçlendirilmesi 

•Değişen Dünya Düzeni Işığında Doğu 
Türkistan Davası ve Çin

•Batı Ülkelerinde Doğu Türkistan Davası – 
Gereken Adımlar

•Türk Devletlerinde Doğu Türkistan Davası

•Arap-İslam Dünyasında Doğu Türkistan 
Davası

•Sivil diplomasi ve uluslararasıda hak arama 
yolları

•Doğu Türkistan Davasında Maarif Hareketi

•Siyasi Mücadele ve Ahdi-vefa

•Empati ve Doğu Türkistan Davası 
(Sosyolojik

Yaklaşım)

•Doğu Türkistan Davasında Kadınların 
Vazifesi

•İstihbarat ve Güvenlik Savunma Metotları

•Sivil Toplum Kuruluşların Geleceği

•Örgütsel Gelişim ve Reform Metotları

•Değişen Yeni Dünya Düzeninde Yapılması 
Gereken Önemli Hizmetler

Yukarıdaki konulardan hareketle çeşitli 
alanlarda uzman ve akademisyenler 
tarafından özel olarak hazırlanmış sunumlar 
gerçekleşmiş ve bu temelde şu sonuca 
varılmıştır;

1. Bu toplantıya ve milli birlik şurasına katılan 
tüm teşkilat temsilcileri ve diğer katılımcılar 
oybirliğiyle Doğu Türkistan davasının temel 
ilkesinin bağımsızlık mücadelesi olduğunu 
vurgulayarak dünyanın her yerinde 
faaliyet gösteren kurum ve kişilere çağrıda 
bulunmak, nitekim Doğu Türkistan’ın 
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Doğu Türkistan’daki mevcut soykırım 
ve Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı 
topyekûn imha politikası detaylıca 
masaya yatırıldı. Ayrıca Doğu Türkistan’ın 
bağımsızlığına kavuşması için atılması 
gereken önemli adımlar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Şurada tartışılan ana konular şu şekilde;

•Doğu Türkistan Milli Mücadelesinin 
Uluslararası Arenada Güçlendirilmesi 

•Değişen Dünya Düzeni Işığında Doğu 
Türkistan Davası ve Çin

•Batı Ülkelerinde Doğu Türkistan Davası – 
Gereken Adımlar

•Türk Devletlerinde Doğu Türkistan Davası

•Arap-İslam Dünyasında Doğu Türkistan 
Davası

•Sivil diplomasi ve uluslararasıda hak arama 
yolları

•Doğu Türkistan Davasında Maarif Hareketi

•Siyasi Mücadele ve Ahdi-vefa

•Empati ve Doğu Türkistan Davası 
(Sosyolojik

Yaklaşım)

•Doğu Türkistan Davasında Kadınların 
Vazifesi

•İstihbarat ve Güvenlik Savunma Metotları

•Sivil Toplum Kuruluşların Geleceği

•Örgütsel Gelişim ve Reform Metotları

•Değişen Yeni Dünya Düzeninde Yapılması 
Gereken Önemli Hizmetler

Yukarıdaki konulardan hareketle çeşitli 
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gerçekleşmiş ve bu temelde şu sonuca 
varılmıştır;

1. Bu toplantıya ve milli birlik şurasına katılan 
tüm teşkilat temsilcileri ve diğer katılımcılar 
oybirliğiyle Doğu Türkistan davasının temel 
ilkesinin bağımsızlık mücadelesi olduğunu 
vurgulayarak dünyanın her yerinde 
faaliyet gösteren kurum ve kişilere çağrıda 
bulunmak, nitekim Doğu Türkistan’ın 
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bağımsızlığını ana hedef haline getirmek. 

2. Doğu Türkistan meselesini Türk 
dünyasının, Arap-İslam dünyasının ve tüm 
insanlığın ortak meselesi haline getirmek 
ve Doğu Türkistan meselesinin sadece 
bir insan hakları meselesi değil, bir milli 
bağımsızlık meselesi olduğu kanısını 
oluşturmak. 

3. Doğu Türkistan davasında faaliyet 
gösteren kuruluşlar arasındaki işbirliğini 
güçlendirmek, mücadelede kullanılan terim 
ve kavramlarda tekdüzelik oluşturmak.

4. Davada bugüne kadar elde edilen 
sonuçları resmileştirmek.

5. Doğu Türkistan davasını din ve etnik 
kardeşlerimize, Türk dünyasına ve Arap-
İslam dünyasına taşımak, onların sempati 
ve desteğini kazanmak.

6. Doğu Türkistan’ın yumuşak gücünü inşa 
etmek.

7. Batı Türkistan’da halk diplomasisini 
güçlendirmek.

8. Çin’in İslam dünyasındaki 

propagandalarına karşı propaganda 
yapmak ve Çin’e karşı güçlü bir kamuoyu 
oluşturmak.

9. Doğu Türkistan’ın İslami ve milli kimliğini 
korumak, İslam’ın Din düşmanlarına karşı 
öğretilerini baskı ve işgale yönelik pratik bir 
güç haline getirmek.

10. Kuruluşlarımızda ve dava arkadaşları 
arasında bir Ahdi-vefa ruhu oluşturmak.

11. Kuruluşlar arası hizmet paylaşımını net 
bir şekilde tanımlamak, işin bireylere bağlı 
olmamasını sağlamak.

12. Ortak hedefler, ortak fikirler oluşturmak, 
Doğu Türkistanlı teşkilatlar arasındaki 
işbirliğini güçlendirmek ve Çin’in “böl 
parçala yönet” politikasına meal vermemek.

13. Doğu Türkistan duygusuyla topluluk 
veya millet olarak hareket etmek.

14. Kadınların davadaki rolünü 
güçlendirmek, doğru fikir ve görüşlerle 
eğitmek, kadın çalışmalarını desteklemek 
ve güçlendirmek.

15. Doğu Türkistan teşkilatlarının 
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teşkilatlarının kurumsallaşması ve 
profesyonelleştirilmesini sağlamak. 

16. Bağımsızlık hakkımızın uluslararası 
hukuk tarafından kabul edilebilmesi için 
Doğu Türkistan’ın işgal edilmiş toprak 
olduğunu kanıtlamak için bilimsel 
çalışmalar yapmak.

Şurada meclis ehlinden gelen tavsiye ve 
öneriler şu şekilde; 

1. Enerji ve gücü bağımsızlık hareketlerine 
odaklayarak bireysel aktivizmden örgütsel 
aktivizme geçmek.

2. Çeşitli olasılıklar ve değişiklikler için 
uygun stratejiler geliştirmek.

3. Doğu Türkistan ile ilgili Arap dünyasında 
çıkan tezleri takip etmek ve araştırmacılarla 
iyi ilişki kurmak.

4. İslam dünyasında Müslüman alimlerin, 
fetva kurumlarının ve ünlü kişilerden tam 
olarak istifade etmek. 

5. Doğu Türkistan Davasında iz basarlar 
yetiştirmek.

6. Stratejik açıdan önemli ülkelerde şubeler 
ve merkezler açarak dava kapsamını 
genişletmek. 

7. Kuruluşların karşılaştığı hukuki, bürokratik, 
ekonomik ve insan kaynakları sorunlarının 
acil olarak çözüme kavuşturmak. 

8. Çeşitli kuruluşlar, ülkeler ve uluslararası 
organizasyonlardan beklentilerimizi 
somutlaştırmak. 

9. İstihbarat alanında profesyonel kadro 
yetiştirmek.

10. Milli Birlik Şurasının daha etkin olması 
adına, katılımcıların çeşitliliğinin arttırılması, 
ve güncel sağlam konuların belirlenmesi.

11. Gençleri çeşitli pratik projelerle 
desteklemek ve davanın daha da dinamik 
ve güçlü olmasını sağlamak.

Ayrıca 5. Milli Birlik Şurasında Doğu 
Türkistan’ın bağımsızlığı için gereken yol 
haritası ve stratejiler hakkında önemli 
tavsiyeler sunuldu ve kararlar alındı. İlgili 
birçok noktanın hassas olması bakımından 
hem katılımcılara, hem de kamuoyuna 
kapalı olarak ta değerlendirmeler yapıldı.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press
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İşgal altındaki Doğu Türkistan, haftalardır 
Çin’in ‘sıfır Kovid’ politikası kapsamında 
katı kısıtlamalara sahne oluyor. Özellikle ay 
sonu başlayacak olan Çin Komünist Partisi 
(ÇKP) kongresi öncesinde tecrit önlemleri 
daha da sertleştirildi.

Mevcut uygulamalara seyahat kısıtlamaları 
da eklendi. 35 milyon nüfuslu bölgeye 
tren ve otobüs seferleri çift yönlü askıya 
alındı. Uçuşlardaki yolcu sayısı yüzde 75 
kapasiteye düşürüldü.

REJİM HÜKÜMETİ HİÇ BİR SORUMLULUK 
ALMIYOR 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Urumçi, Gulca, 
Şihrnze, Turpan ve Korla başta olmak üzere 
Doğu Türkistan genelinde çarşamba günü 
sadece 93, perşembe günü ise 97 vaka 
tespit edildiğini ve bunların tamamının 
asemptomatik vaka olduğunu açıkladı.

AFP’nin aktardığına göre ÇKP’nin atadığı 
bölgesel yöneticiler, Doğu Türkistan’daki 
Çin virüsü vakaları tespit ve kontrol 
önlemleriyle ilgili alınan radikal önlemleri, 
ölüm ve dezenfektan zehirlenmesi gibi 
sorunları kabul etmemekle birlikte 
uygulanan keyfi karantinaları ne zaman 
kaldırmayı planladıklarına dair hiçbir 

açıklama yapmadı.

AÇLIK SOYKIRIMINDA İNSANLAR EVLERİNDE 
ÖLMÜŞTÜ

Doğu Türkistan’ın Gulca bölgesinde 4 
Ağustos, merkezi şehir Urumçi’de ise 10 
Ağustos itibariyle başlayan sokağa çıkma 
yasağı birçok bölge sakininin yetersiz 
gıda tedarikinden şikayet etmesine yol 
açmıştı. Bazı insanların açlıktan öldüğü, 
bazılarının da dayanamayarak intihar ettiği 
belirtilmişti.

‘Sıfır Kovid’, 16 Ekim’de başlayacak ÇKP 
Kongresi’nde üçüncü beş yıllık göreve 
seçilmesi beklenen Komünist Parti lideri 
Xi Jinping’le özdeşleşmiş durumda. Çin’in 
farklı eyaletlerinde de uygulanan ‘sıfır 
Kovid’, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak 
üzere birçok kesim tarafından sert şekilde 
eleştiriliyor.

İnsan hakları örgütlerine göre uygulama, 
insan temel hak ve özgürlüklerine aykırı 
bulunuyor. Nadiren görülen sosyal 
medyada videolarında Doğu Türkistan 
genelinde haftalardır katı karantina 
uygulandığı ve insanların evlerinden 
çıkamadıkları görülüyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press
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66 Gündür işgalci Çin tarafından uygulanan 
“Sıfır Covid” politikası kapsamında sözde 
“salgın önleme” bahanesiyle Doğu 
Türkistan’da keyfi karantina uygulamaları 
şiddetli bir biçimde devam ediyor. Halkın 
“açlık soykırımı” ile karşı karşıya kaldığı video 
görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.

Açık kaynaklardan elde edilen söz konusu 
videoların bazıları, Çin rejiminin politikaları 
Uygur Türklerini nasıl öldürmeye yönelik 
olduğunun delili olarak kabul ediliyor. 3 Ekim 
yayılan 1 dakika 36 saniyelik bir video Turfan’ın 
malum bölgesine bağlı 7. Mahallede ikamet 
eden 22 yaşındaki oğlunun öldürüldüğünü 
ifşa eden annenin feryadını gözler önüne 
seriyor.

TEDAVİ ETEK YERİNE ÖLDÜRDÜ

Video kaydında “Çocuğum öldü! Çocuğumu 
öldürdüler! Hastaneye götürdük diye ölüsünü 
getirmişler, 22 yaşındaki Oğlumu toprağa 
gömdük, bundan kim sorumlu olacak! 
Yetkililer telefona cevap vermiyor. Kimse 
ilgilenmiyor! üstelik çok kaba davranıyor. 
Oğlumun ölümünden Kim sorumlu olacak.“ 
şeklindeki isyanı yürekleri yakıyor. 

Gözlemciler, Çin rejiminin şu anki amacının 
katı kontrolün yanı sıra, çok kötü koşullarda, 
tedavi etmek bir yana takipsiz bırakmak 
suratıyla çeşitli hastalık ile boğuşmasını 
sağlamak, Uygurları milletçe açlığa 
terk ederek öldürmek olduğunu, açık 
kaynaklardaki bu tarz görüntü kayıtlarının, 
Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladğı sistematik 
soykırımın kanıtı olduğunu dile getirdi.
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Açık kaynaklarda nadiren bulunan delil 
niteliğindeki bilgiler, şimdiye kadar 50’den fazla 
kişinin açlık soykırımında hayatını kaybettiğini 
gösteriyor.

Çin rejimi “Sıfır Kovid” politikası kapsamında Doğu 
Türkistan’daki insanlık dışı uygulamalarını sözde 
“salgın önleme” bahanesiyle meşrulaştırmaya ve 
dahada şiddetlendirmeye, Karantina yalanıyla 
da soykırımı örtbas etmeye devam ediyor. Çin 
kaynaklı sosyal medyada yayılan video kayıtları, 
rejimin halkı 80 gündür evlerine kapatarak 
ölümüne neden olduğunu ortaya koyuyor.

Açık kaynaklardan elde ettiğimiz görüntü 
kayıtlarında, Çin’in keyfi karantina ve ciddi ihmali 
sonucunda çok sayıda kişinin açlıktan öldüğünü 
gösteriyor.

14 Ekim’de yayılan 26 saniyelik bir videoda, 
Doğu Türkistan’ın farıklı biölegelerinde 25’i aşkın 
kişinin hangi tarihte keyfi karantina bahanesiyle 
eve kapatıldığını ve hangi tarihte karantinaya 
alındığı ve hangi tarihte açlıktan öldüğü tektek 
gösteriliyor.

Bunların dışında Kaşgarın kona şehirden 4 aylık 
yeni evli Alimcan Abdureşit, Merkitten Baturcan, 
yiyecekleri tükendiği için hayatını kaybeden anne 
ve bebeğinin bilgileride içeren deliller bulunuyor.

GIDA FİYATLARI ON KAT ARTTI

4 Ağustos Gulca, ardından 10 Ağustos Ürümçi 
15 Ağustos Turfan başta olmak üzere virüs artışı 
bahanesiyle Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 5 
Eylül Urumçi’de “Olan üstü hal” ilan edildi. 

Çin Komünist Partisi 20. kongresi bahanesiyle 
sözde “ sıfır covid” politikası kapsamında Gulca, 
Urumçi, Turfan, Korla, Aksu, Kaşgar ve Hoten 
bölgeleri başta olmak üzere halkın tamamı 80 
gündür evlerine kapalı. Bu süreçte Gulca ve diğer 
bölgelerde 12 kişinin açlıktan öldüğü, bazılarının 
intihar ederek canına kıydığı teyit edilmişti. 
Özgür Asya Radyosunda (RFA) 29 Eylül yer alan 
habere göre, Hotan’ın Guma ilçesinde uygulanan 
sözde “ilaçlama” uygulamaları sonucu 13 kişinin 
zehirlenerek öldüğü doğrulandı. 

AMAÇ UYGURLARI TOPYEKÛN İMHA ETMEK

Açık kaynaklarda nadiren bulunan bu gibi delil 
niteliğindeki bilgiler şimdiye kadar 50’den fazla 
kişinin açlık soykırımında hayatını kaybettiğini 
gösteriyor.

Gözlemciler zalim Çin’in Doğu Türkistanlıları 
öldürmeye niyetli olduğunu vurgulayarak, 
Çin’in radikal keyfi karantinalarının uzun 
vadeli planlandığını, yapılan yatırımlarından 
anlaşıldığını, Oysa Çin’in bu eğilimi zaten var 
olan Soykırım’ı hızlandırmak, meşrulaştırmak ve 
suçunu örtbas etme çabası olarak nitelendiriliyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees
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Çin rejimi, 12 Ekim itibariyle Doğu Türkistan 
genelinde toplam teyit edilmiş hasta sayısının 332, 
asemptomatik enfeksiyon sayısının ise 2.495’e 
ulaştığını açıkladı.

Doğu Türkistan’daki Çin virüsü salgının bu 
dalgası sırasında rejim hükümetinin sözde “salgın 
önlemleri” bahanesiyle baskıcı ve insanlık dışı 
kontrollerini meşrulaştırdığı ve radikal eylemlerini 
daha da sıkılaştırmaya devam ettiği bildirildi.

Çin Haber Kaynaklarına göre Doğu Türkistan’daki 
sözde “Xinjiang Hükümeti” Basın Ofisi 12 Ekim’de 
Çin virüsüyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.  
Toplantıda, son 24 saat içerisinde Doğu Türkistan 
genelinde net tanı konulan 64 enfeksiyon tespit 
edildiği ve asemptomatik 339 vaka bulunduğu 
açıklandı.

ÇİN VERİLERİ GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

Bunlar arasında Urumçi’nin Tanrıdağ Bölgesinde 9, 
Saybağ Bölgesinde 5, Yüksek Teknolojik Kalkınma 
Bölgesinde 11, Şimigo Bölgesinde 9, Miydong 
Bölgesinde 3 Kişi, Michuan bölgesinde 4, Gulca 
Şehrinde 10, Tarbagatai’de 2, Turpan’da 5, Korla’da 
5 vaka olmak üzere 64 net tanı konulan hasta 
olduğu belirtiliyor.

Asemptomatik vaka sayısı ise toplam 339 olup, 
bunlar Urumçi’nin Tanrıdağ Bölgesinde 46, Saybağ 
Bölgesinde 42, Yüksek Teknolojik Kalkınma 
Bölgesinde 31, Şimigo Bölgesinde 37, Ekonomik 

Kalkınma Bölgesinde 22, Miydong Bölgesinde 
27 Kişi, Gulca Şehrinde 51 ve Gulca İlçesinde 4, 
Tarbagatay’ın Şihu Şehrinde 22, Turfan’da 22, 
İdikut Şehrinde 23, Korla’da 34 vaka bulunuyor.

Çin haber kaynaklarına göre (güvenilmez) 
12 Ekim 2022 tarihi itibariyle Doğu Türkistan 
genelinde toplam teyit edilmiş hasta sayısı 332’ye, 
asemptomatik enfeksiyon vaka sayısı ise 2.495’e 
ulaştı.

BU KADAR VİRÜS NEREDEN GELDİ

Gözlemciler Çin’in bölgedeki salgınla ilgili veriler 
konusunda yalan söylediğini, bir yandan “salgın 
önleme” bahanesiyle zulmü meşrulaştırmaya 
çalışırken, diğer yandan baskıcı uygulamalarını 
arttırdığını, halkı 70 gündür açlığa terk ederek 
evlerine kapattığını, açlıktan ölen insanların 
çoğalmakta olduğunu, sırf Çin Komünist Parti ÇKP 
elebaşı XiJinping’in 20. Kongresi olacak diye, Çin’in 
virüs bahanesini sürdürmek için sahte bilgiler 
kullanıyor olabileceğini vurgulayarak “burada 
bir art niyet var! Garazlı bir şekilde insanlık dışı 
karantinaların uygulamada olduğu bir bölgede 
aylardır ahali evdeyse, bu virüs nereden geliyor, 
neden hala artıyor, hiçbir türlü bitmiyor. Aslında 
Çin açıkça Uygurları öldürmek için bahane arıyor.” 
değerlendirmesini yaptı.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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İşgalci Çin’in, “Sıfır Covid” politikası kapsamında, Doğu 

Türkistanlıları keyfi karantinaya alarak açıktan ölmesine 

yol açması ve bölgedeki ciddi durumu yansıtan video 

görüntülerinin dehşet verici olması, uluslararası 

toplumun tepkisini çekmeye başladı. Ancak Çin insanlık 

dışı suç işlemeye devam ederek, açlıktan hastalanan 

insanları hastaneye almadığı gibi, tedavi etmeyi de 

reddettiğini ve Uygur Türklerinin Uluslararası mercilere 

şikayet etmek için irtibat yolları aradığını gösteren 

kayıtlar ortaya çıktı.

Oysa bütün Çin propagandalarında binlerce “Fedai” 

istihdam ederek hastalığı önlediği ve durumu kontrol 

altına aldığı yalan propagandası yapılıyordu. Nitekim 

kurnaz Çın mezalimine karşı Uygur Halkı, her şeyi göze 

alarak, sosyal medyada gerçek durumu ifşa etmeye 

çalışıyor.

HASTANELERE HASTA KABULÜ YOK

İki ayı aşkın süredir keyfi karantina uygulanan Doğu 

Türkistan’da halk evlerine kapalı, açlık çekerken Çin 

mezalimi dışarıdan kaynakla mühürleyerek ölümüne 

terk etti. Evlerinde yiyecek kalmayalı bir hayli zaman 

olan ve gıda yardımı talep etmekten yorgun, hasta 

yatağına düşen kimseler, hiçbir hastaneye alınmıyor.

Konuyla ilgili Açık kaynaklardan ulaşılan yeni görüntüde 

söylenenler, hastanelere kimse alınmadığını, çünkü 

Doktor ve hemşerilerin olmadığını doğruluyor.

 RESMEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI YAPTI

11 Ekim’de yayımlanan videoda, malum bölgedeki 

okuldan karantina merkezine dönüştürülen alanda terk 

edilen, cehri solmuş, açlık çektiği anlaşılan bir Uygur 

kadın, Dostlar, lütfen bana en hızla ulaşabileceğim bir 

irtibat numarası bulabilir misiniz? dayanamıyorum! 

Kimsenin umurunda değil miyiz? Sapa sağlam 

kapatıldık, şimdi hasta olduk? Ne olacak şimdi? Kimse 

ilgilenmiyor! Uluslararasında en hızlı ulaşabileceğimiz, 

şikayet edebileceğimiz mercilerin irtibat numarası 

yok mu? bana bulabilir misiniz? Şuan el ayaklarımı 

hissetmiyorum! Kimse bizi duymuyor!” şeklinde 

Uluslararası topluma yardım çağrısı yapıyor.

ÇİN’İN DAVRANIŞI İNSANLIK DIŞIDIR

Bu ve benzeri türden görüntüler delil niteliği taşıyor. 

Doğu Türkistan’daki durumun ne kadar ciddi olduğunu 

açıkça gösteriyor. Gözlemciler söz konusu görüntüdeki 

çağrının ilk defa Doğu Türkistan’daki biri tarafından 

Uluslararası topluma yönelik yapılmakta olduğuna 

dikkat çekerek, Çin’in asıl amacının virüsün yayılmasını 

önlemek olmadığını, garazlı bir şekilde sistematik 

soykırım uyguladığını vurgularken “dünyanın herhangi 

bir yerinde ve herhangi bir abluka altında sağlık 

kurumları ön plana çıkar ve hastaların iyileşmesinde 

aktif rol oynar. Ancak Doğu Türkistan’daki hastaneler 

neden hasta kabul etmiyor? Doktorlar, hemşeriler 

nerede? Halk neden Polis ve “fedai” dedikleri güçler 

tarafından kontrol altına alınıyor? Çin’in buradaki 

davranışı kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca. İnsanlık dışıdır.” 

değerlendirmesini yaptı.
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İşgalci Çin, Gulca, Uurmçi, Turfan, Kumul ve diğer 
bir çok bölgede yaklaşık 78 gündür keyfi karantina 
uygulayarak, Uygur Türklerini acımasızca açlığa 
mahkum ediyor. Gulca ve diğer bölgelerde 30’dan 
fazla kişinin açlıktan veya bilinmeyen bir tür 
dezenfektan zehirlenmesinden öldüğü, bazılarının 
intihar ederek canına kıydığı teyit edilmişti.

16 Ekim yayılan ve açık kaynaklardan elde ettiğimiz 
görüntü kayıtlarında Gulca’nın bilinmeyen bir 
sitede evlerinde sefa süren Çinli yerleşimciler, 
gördüklerini şaşkın bir ses tonuyla anlatarak, 
sitedeki Uygurların bir yerlere götürülmekte 
olduğunu açık ediyor

1 dakika 3 saniyelik ilk kayıtta Çinlilerin 
konuşmalarından insanları taşıyan 120 halk 
otobüsünden 3 sefer geldiği anlaşılıyor. 
Sapa sağlam Uygurlar Muhtemelen daha 
önce paylaştığımız sağlıksız toplu karantina 
merkezlerine götürülüyor. O tesislerin aynı anda 
3500-4000 civarı insanı barındıracak devasa 
olanlarının da görüntüleri elimizde.

HER SİTEDEN 150-200 KİŞİ HALİNDE GÖTÜRÜYOR

İkinci ve devam eden benzeri görüntülerde ise 
Gulca’da yaşanan kaçırma olayıyla bağlantılı 
olarak insanları taşıyan otobüslerin korku filmi gibi 

gece yarısı bilinmeyen bir sözde toplu karantina 
merkezine ulaştığını gösteriyor. Dikkat çekeni ise 
İnsanların halinden tavrından hiçbiri hasta falan 
değil.

Soru şu; En ciddi olanı Gulca başta olmak üzere 
Doğu Türkistan genelinde sayısız insanın apar 
topar bu şekil tesislere alınması ne anlama geliyor?

Bir empati yapalım. Kış geliyor, ölümler çoğalacak! 
Evlerinde ölen insanların haberi Uluslararası 
toplumun tepkisini çekince, Toplama Kamplarıyla, 
Aç bırakarak yok edemediği Uygurları, Çin virüsü 
“Covid 19” bahanesiyle tüm dünyada meşru 
görülen karantina önlemlerini kullanarak zoraki 
kaybettirmeye çalışıyor.

Buradaki amaç çok açık, Evlerinde ölmesindense 
toplum içerisinde ölmesi daha kolay üstü örtülür, 
ama tesisteki can sayısında bir düşüş olmayacak, 
öldükçe dolduracak, öldükçe yeni insanları 
getirecek.

Peki ne zamana kadar sürecek? Anlaşılan o ki 
bu devasa tesislere yapılan büyük yatırımlara 
bakıldığında, işin daha başındayız. İlerleyen 
günlerde bu merkezlerde ölen insanların 
haberlerini alıyor olabilir miyiz?

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press



30

 DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGI EKİM 2022

KAYNAKÇA
1. https://turkistanpress.com/page/1-ekim-cin-isgalinin-73-yili-protesto-edildi/5046

2. https://www.bncmedyahaber.com/yazar-soykirimin-devam-ettigi-dogu-turkistan-da-

1-ekim-isgalinin-yil-donumu-849.html

3. https://turkistanpress.com/page/dogu-turkistan-39-da-tam-kapanma/5058

4. https://turkistanpress.com/page/22-yasindaki-oglunun-olduruldugunu-soyledi/5054

5. https://turkistanpress.com/page/cin-verileri-2-495-vaka-gosteriyor-ama-halk-70-

gundur-kapali/5080

6. https://turkistanpress.com/page/ilk-defa-boyle-bir-cagri-yapiliyor/5072

7. https://turkistanpress.com/page/50-den-fazla-kisi-hayatini-kaybetti/5098

8. https://turkistanpress.com/page/korku-filmi-gibi-zulum-kamplari-insa-edildi/5086

9. https://turkistanpress.com/page/cin-in-toplu-karantina-merkezleri-ne-

amacliyor-/5087



info@turkistanmedia.com       www.turkistanpress.com      www.istiqlalmedia.com
+90 212 540 31 15      +90 553 895 19 33      +90 541 797 77 00

Abdulvaris ABDULHALİK

Erşidin İDİKUT

Muhammed Ali  ATAYURT 
Abdulvaris ABDULHALİK

Radwa  Adil

Doğu Türkistan Basın ve Medya Derneği

Aylık Yayın

Kartaltepe Mah. Geçit Sok. No: 6 Dük 2
Sefaköy K.çekmece İSTANBUL

Genel Yayın Yönetmeni

Grafik Tasarım

Editör

Karikatür

Yayın Kurulu

Yayin Türü

Yazışma Adresi

 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.


