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SOYKIRIMCI ÇİN İNGİLTERE’DE YARGILANDI

İngiltere’nin başkenti Londra’da Çin Komünist Parti (ÇKP) 
yönetiminin Doğu Türkistan’daki Soykırım uygulamaları 
ile ilgili yargılamak üzere oluşturulan Bağımsız Uygur 
Mahkemesinin ilk duruşması bugün gerçekleşti. Mahkeme 
de Doğu Türkistan’daki Çin zulmünün detayları, raporlar 
ve Kamp Şahitleri beyanları mahkeme heyetine bir bir ilk 
ağızdan aktarıldı.

Mahkeme başkanı Geoffrey N�ce önsözünde, 
ÇKP’n�n Mahkemeye get�rd�ğ� yaptırımlar 
sonucunda �k� danışman avukat ve b�r Kamp 
Şah�d�n�n Mahkemeden çek�lmek zorunda 
kaldığını �fade ett�.

B�lg�lere göre Duruşmaya ÇKP ve �lg�l� ku-
rumlar davet ed�ld� ancak B�rleş�k Krallık 
dışındak�ler mahkemeye gelmey� reddett�ğ� 
b�ld�r�ld�.

UYGURLARA İŞKENCE EDERKEN 
ZEVK ALIYOR

İlk Kamp Şah�d� Kalb�nur Sıddık �fades�n 
de: Gönder�ld�ğ� kampta b�r odada 40-50 

tutsağın kaldığını, �nsanların odaya eller� ve 
d�zler� üzer�nde sürünerek g�r�p çıkmaya zor-
landığını, “Köpeklerden daha kötü muamele 
gördüğünü”, Gard�yanların bunlardan zevk 
aldığını, tutsakların günde 1’er dak�ka olmak 
üzere en fazla 3 tuvalet �zn� olduğunu anlattı.
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Kamplarda sürekl� kanamadan Genç b�r Uy-
gur kızın ölümüne şah�t olduğunu ağlayarak 
anlattı. Kamplardak� c�nsel �st�smara �l�şk�n 
son derece çarpıcı �fadelerde bulunan tanık, 
kocasının önünde tecavüze uğrayan Uygur 
Kadının başına gelenler� anlatarak, bulundu-
ğu kamptak� Kadınların tamamının saçının 
kazıldığını, h�ç b�r�n�n �sm�yle çağrılmadığı-
nı aks�ne her k�ş�ye b�r numara ver�ld�ğ�n�, 
g�yd�ğ� tek t�p yelekler�n üzer�ne basılan ra-
kamlarla çağrıldığını �fade ett�.

“ELİMİZDEN TAVANA ASILIYOR-
DUK”

İk�nc� erkek Kamp Şah�d� Ömer Bekal� kam-
pa alınan sağlıklı ve güçlü erkekler�n aynı 
şek�lde kamptan çıkamayacağını anlatarak, 
“Su hap�shanes�”de dah�l olmak üzere 5 fark-
lı �şkence hap�shanes�n� anlattı ve boyunları-
na kadar suya batırıldığını, tavandan asıldı-
ğını anlattı.

Kamp şah�d�, yed� aydan fazla b�r süred�r 
Toplama kamplarında nasıl z�nc�rlend�ğ�n� 
Mahkeme başkanı ve heyet�ne göstermek 
�ç�n el� ayağını aslına uygun şek�lde z�nc�r-
led�. Kamptayken Tıbb� muayene �ç�n hasta-
neye g�tmes� gerekt�ğ�n� ancak b�r organının 
çalınmasından korktuğu �ç�n G�demed�ğ�n�, 
Ç�n’�n Terör�st veya ayrılıkçı faal�yetlerde 
bulunmak suçlamasıyla gözaltına alındığı 
ancak h�çb�r kanıt sunamadığını söyled�.

Kamp şah�d� y�ne, serbest bırakılırken a�les�-
n� b�r daha görmek �st�yorsa ve yaşadıklarını 
h�ç k�mseyle paylaşmayacağına da�r şartlar 
Koyduğunu, zulmü anlatması sonucu baba-

sının b�r kampta öldürüldüğünü, kız kardeş�, 
annes�, erkek kardeş� ve bütün konuştuğu k�-
ş�ler�n terör�st olarak f�şlend�ğ�n� anlattı.

Kamp şah�d�nden maruz kaldığı İşkenceden 
bahsetmes� �stend�ğ�nde, elektr�kl� sandalye-
ye oturtulduğunu, kollarından tavana asıldı-
ğını ve ayak tabanları da dah�l olmak üzere 
dövüldüğünü �fade ett�.

AİLELERİNDEN ZORLA KOPARILAN 
ÇOCUKLARIN DURUMU MAHKEME-
YE SUNULDU

7 saat’ten fazla süren duruşmada Uygur Ad-
l�ye Arş�vler� (UTJD) ek�b� tarafından ha-
zırlanan bölgedek� 530 gözaltı tes�s�, 232 
yen�den eğ�t�m kampı, 257 hap�shanen�n 
Uydu görüntüler�, kanıtları mahkeme Başka-
nı ve heyet�ne, İsveç’te yaşayan Pat�gül Tal�p 
1996 yılında Doğu Türk�stan’dak� zulümden 
kaçarak 3 ve 8 yaşındak� çocuklarını ger�de 
bırakmak (mecbur kalarak ) İsveç’e �lt�ca et-
t�ğ� ve daha sonra çocuklarının da doğal ola-
rak İsveç vatandaşı olduğunu, Çocuklarının 
İsveç’e g�tmek �ç�n yasal yollarla ülkeden 
çıkışı sırasında ÇKP pol�s� tarafından tutuk-
landığını söyled�.

MAHKUMLARA ZORLA KİMYASAL 
HAPLAR VERİYORDU

4.Kamp şah�d� Sayragul Savutbay: Kampta 
“Öğretmen” olarak başladığını, genell�kle s�-
lahlı pol�sler/korumalar ders anlatırken ken-
d�s�n� �zled�ğ�n� söyled�.

Tutsakların kamptak� gard�yanlar tarafından 
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tıbb� testlere zorlandıklarını, bulaşıcı hasta-
lıkları önlemek adına tutuklulara zorla �laç 
enjekte ett�ğ�n�, onları k�myasal hap almaya 
zorladığını, kend�ler�ne kullanılan �ğneler ve 
hapların son derece zararlı olduğunu bel�rtt�.

Her şey yetk�l�ler�n �z�n verd�ğ� sınırlar �ç�n-
de olduğunu bel�rten Tanık, “Ders” �çer�ğ� 
ve tal�matları da önceden yetk�l�ler tarafın-
dan düzenlend�ğ�n� bel�rterek devam ett�, 
“Sözde yen�den eğ�t�m” �dd�a ett�kler� g�b� 
değ�l, bu kamp tamamen as�m�le etmek �ç�n 
tasarlanmış ve halkımı Han Ç�nl�s�ne dönüş-
türmek �ç�n kurmuşlardır. Kend� k�ml�kler�n� 
ve doğalarını, değ�şt�rmek �ç�n bey�n yıkama 
pol�t�kası kullanıyorlar. Amaç. �nsanların a�t 
olduğu kültüründen, doğasından, d�n�nden 
uzaklaştırmak.” Ded�.

Sayragul hanım Pol�se Pek�n’den sınırsız 
yetk� ver�ld�ğ�n� bel�rterek Kamptak� kızların 
tecavüze uğraması normal b�r had�se hal�ne 
geld�ğ�n� Kızları �sted�kler� g�b� seçeb�ld�k-
ler� ve geceler� dışarı çıkarıp ertes� gün ger� 
get�receğ�n� anlattı.

“ÖLENLERİN CESEDİNİ KİMSE GÖ-
REMEZ”

“Her yerde kameralar vardı, bu yüzden tüm 
tutukluların hareketler� 7/24 gözet�m altın-
daydı. Sadece s�yah odada kamera yok, çün-
kü bu oda tutuklulara �şkence ve acı çekt�r-
mek �ç�n yapılmıştır �ç�nde çeş�tl� �şkence 
aletler� var” ded�.

Ayrıca Kamplarda h�ç k�msen�n kaçması-
na �z�n ver�lmeyeceğ� ve Ölenler�n cesed�n� 
k�mse göremeyeceğ�, hatta “ Ders�m sırasın-
da pol�sler sınıfa gelerek ceza alacak k�ş�ler� 
seç�p dışarı çıkarıyorlardı. Odadan alındıktan 
sonra �mdat Çığlıklarını duyab�l�yorduk…” 
�fades�yle tanıklık verd�.

Mahkeme Başkanı: Cinsel şid-
detin amacı neydi? Ne elde et-
meye çalışıyorlar?

Kamp Şahidi: “ÇKP’nin planı 
Doğu Türkistanlıların nüfus ya-
pısını değiştirmek, kızlarımızın 
iffetini kirleterek aile yapımızı 
yok etmek ve böylelikle sonraki 
nesli tamamen uysallaştırmak.”

Kamptak� bazı tutsakların Ç�n’�n �ç bölge-
ler�ne transfer ed�ld�kten sonra b�r daha ger� 
dönmed�ğ�n� ve orada şeh�t ed�lm�ş olab�le-
cekler�nden end�şe ett�ğ�n� anlattı.
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Ç�n İng�ltere’de yargılanıyor (2. Duruş-
mada neler yaşandı?)

ÇKP Doğu Türk�stan’dak� Soykırım uygu-
lamaları �le �lg�l� yargılandığı bağımsız halk 
mahkemes� İng�ltere’n�n başkent� Londra’da 
devam ed�yor.

Ç�n Komün�st Part�s�n�n (ÇKP) Doğu Tür-
k�stan’dak� Soykırım uygulamaları �le �lg�l� 
yargılandığı bağımsız halk mahkemes� İng�l-
tere’n�n başkent� Londra’da devam ed�yor.

5 Haz�ren Cumartes� günü 2. Duruşması 
gerçekleşt�r�len mahkemede Doğu Türk�s-
tan’dak� Naz� varı Toplama Kampları, Zo-
runlu çalıştırma endüstr�yel kompleksler� 
ve Ç�n’�n “Kardeş a�le Projes�” etraflıca ele 
alınırken kamp şah�tler�n�n anlatımıyla Uy-
gurlar başta olmak üzere d�ğer Müslümanla-
rın nasıl ve neden zorla çalıştırıldığı, modern 
kölel�k durumlarına nasıl düşürüldüğü açık 
ed�ld�.

Uydu görüntüler�n� doğrulayan kanıtları 
Mahkeme heyet�ne sunan Avukatlar Ç�n’�n 
Zorla çalıştırma pol�t�kasının amacı Uygur-
ların ve d�ğer m�lletler�n nüfus dağılımını 
yoğunlaştırmak, B�reyler�n düşünme yet�s�n� 
zayıflatmak, Han Ç�nl�s� kültürüyle b�reyler� 
kend� kültüründen koparmak olduğunu sa-
vundu.

Avukatlar ayrıca ÇKP Hükümet belgeler�-
ne dayanan del�llerle sab�t Doğu Türk�stan 
genel�ndek� yatılı ana okulların kesk�n artış 
eğ�l�m� ve bu sayede A�le terb�yes� ve A�le 
ortamının engellend�ğ�n� bunun amacı �se 
Çocukların a�les�yle olan etk�leş�m�n� azalt-
mak ve böylel�kle daha hızlı as�m�le olmala-
rını sağlamak olduğunu bel�rtt�. 

Mahkeme başkanı Geoffrey N�ce ve heye-
t�ne sunulan raporlarda: kamplardak� Genç 
kızların �ffet�n� k�rletmen�n sıradanlaştığı 
tüm bu akıl almaz uygulamaların Doğu Tür-
k�stan’dak� ÇKP X�nj�ang hükümet� Genel 
Sekreter� Chen Quanguo tarafından b�zzat 
yönet�ld�ğ� öne sürüldü.

Ayrıca Kültürel Soykırımın çeş�tl� yönler� 
de ele alınan Mahkemede Ana d�l�n, D�n� ve 
m�ll� değerler�n yasaklanması, %99’u Müs-
lüman olan Doğu Türk�stan halkına yönel�k 
Hac, Oruç ve Namaz yasağı, �badet yerler�-
n�n tahr�p ed�lmes�, Uygur restoranlara şarap 
satma zorunluluğu, Ç�nl�lerle zorunlu evl�l�k 
(reddetme eğ�l�m� “aşırılık” olarak bel�rlen�-
yor) pol�t�kaları ayrı ayrı değerlend�r�ld�.

Kampta kadınlara yönel�k toplu tecavüz 
olayları hakkında tanıklık veren Tursunay 
Z�yavudun hanım, O gecey� düşünmen�n b�le 
ağırına g�tt�ğ�n�, Ç�nl� gard�yanların tıpkı kö-
pekler g�b� vücudunu ısırdıklarını ve sonra-
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sında mahrem yerler�ne “elektr�kl� jop” alet-
lerle acı ver�c� �şkence ett�ğ�n�, her gün bazı 
kızların karanlık odalardan çığlık sesler�n�n 
duyulab�ld�ğ�n� söyled�.

 D�ğer Kamp Şah�d� Zumret Davut kapatıldı-
ğı hücrey� “açık tuvalet” olarak tanımlarken, 
İçer�de 36 k�ş�n�n olduğunu, �k� ay bu hücre-
de kaldığını, b�r kere olsun yıkanamadığını 
ve tüm hareketler�n�n 7/24 yetk�l�ler tarafın-
dan �zlend�ğ�n� anlattı.

Çinlilerin gece Uygur kızlarını 
seçerek götürdüğünü, geri dön-
düklerinde ise dayaktan her 
yeri yaralı ve çok kötü durum-
da olduğunu gardiyanların ba-
zen kızların üzerine işediğini ve 
temizlenmesine izin vermeden 
pisliklerle yıkanmasının istendi-
ğini ağlayarak ifade verdi.

Kamp Şah�d�, Ç�n’�n soykırım suçlarını ulus-
lararası topluma anlatması net�ces�nde baba-
sının gözaltına alındığı kampta �şkenceyle 
şeh�t ed�ld�ğ�n� bel�rtt�.

Ç�n İng�ltere’de yargılanıyor (3. Duruş-
mada 06.06.2021)

İng�ltere’n�n başkent� Londra’da 6 Haz�ran 
kaldığı yerden devam eden Uygur Mahke-

mes�, Ç�n’�n Doğu Türk�stan’dak� Soykırım 
uygulamaları 3. Oturumunda da  �nkâr ed�-
lemez kanıtlar ve Kamp Şah�tler�n�n del�ller� 
�le tek tek ele alındı.

Oturumun �lk Kamp Şah�d� Gülbahar Cel�-
lova hanım, d�ğer Kamp Şah�tler�n�n kamp-
larla �lg�l� tanımlarını doğrulayarak beton ze-
m�nde her gün �k� saat yatmaya zorlandığını, 
her gün çırılçıplak otur- kalk yaptırıldığını 
söylerken “Çocuklarımı ve a�lem� düşünme 
h�ss�n� kaybett�m, sank� kampta doğup büyü-
müş g�b�yd�m” �fadeler�yle çekt�ğ� z�h�nsel 
çöküntü ve f�z�k� �şkenceler� anlattı.

Kamplarda 14-20 yaşları arasında çok sayıda 
genç kızları gördüğünü, heps�n�nde kes�nl�k-
le suçsuz masum b�reyler olduğunu, kampa 
alınma nedenler�n�n �se Cep telefonlarında 
WhatsApp ve benzer� “ÇKP’ye göre” yasak 
olan yazılım ve uygulamalar bulunması veya 
d�n� vaz, �lah�, yasak b�r şarkı d�nled�kler� 
�ç�n gözaltına alındığın �fade ett�.
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D�ğer yet�şk�n mahkumlara davranıldığı g�b� 
küçük kızlarında kötü muamele gördüğünü, 
Kovuşun darlığı ve mahkumların çokluğu 
dolaysıyla nöbetleşerek sadece 2 saat uyuya-
b�ld�kler�n�, yıkanacak su olmadığı �ç�n mah-
kumların b�tlend�ğ�n� ve n�hayet�nde, tüm 
kadınların saçlarını zorla kazıdığını anlattı.

Cel�lova, haftada b�r kez �k� adet hap (ne ol-
duğu b�l�nmeyen) almaya zorlandığı bu hapı 
alan tüm kadının kısa zaman sonra Regl ol-
maktan kes�ld�ğ�, bunun dışında sürekl� darp 
ed�ld�ğ� artık kadınlara özel h�çb�r duygu h�s-
setmez hale geld�kler�n� d�le get�rd�.

Gülbahar Cel�lova hanımdan Hastaneye gö-
türülüp götürülmed�ğ� soruldu: bazen durum-
lar c�dd�ye sardığında hastanel�k olduğunu 
ancak burada da �şkencen�n devam ett�ğ�n�, 
hastanede ÇKP’ye teşekkür eden kızıl şarkı 
söylemeye zorlandığını anlatırken turuncu 
yelek g�yenler� gördüğünü ve onların �ğne �le 
�dam ed�ld�ğ�ne şah�t olduğunu �fade ett�.

İşkencen�n türü ve ş�ddet� tanıklara soruldu; 
24 saat boyunca dem�rden sandalyede hare-
kets�z oturma, �şkence sonrası gözler� kapan-
masını önley�c� elektr�kl� çubuklar kullanıl-
dığını anlatarak b�r keres�nde kovuşta küçük 
yaştak� b�r kızın sorgu odasından tırnakları 
çek�lm�ş, yüz gözler� kan revan �ç�nde çı-
karıldığını   ve Ç�nl�ler�n ona tecavüz ed�p 
etmed�kler�n� sorduğunda çığlıklar atıp ağla-
dığını anlattı.

Gülbahar hanımdan Kend�s�n�n sorgu oda-
sında neler yaşadığı soruldu: “Sorgu oda-
sında bana ‘terörle �l�şk�m olduğuna da�r 

�fadeler yazılı bulunan’ ve sözde suçlu oldu-
ğumu �t�raf ett�ğ�m� b�ld�ren b�r belge �mza-
lamamı �sted�ler ama ben reddett�m.” d�yen 
tanık, İtaats�zl�ğ� sonucu ceza olarak yatağa 
bağlandığını ve 27 yaşlarında Ç�nl� pol�s�n 
pantolonunu �nd�rd�ğ�n�…”Lütfen ben� öl-
dür, bana bunu yapmaya nasıl cüret eders�n! 
Sen�n anan yok mu?”…(gözyaşlarına hak�m 
olamadı).

“Bana saldırdıktan sonra dövüldüm ve sonra 
ben� elektr�kl� jop �le çarpmaya başladı daha 
sonra dayak ve gözler�m� hastanede açtım” 
d�yen Gülbahar hanım devam ett�, a�lem�n 
g�r�ş�m�yle oradan kurtulup Kazak�stan’a 
geld�m ancak Ç�n’den tahd�tler aldım. Ka-
zak�stan’dan üçüncü ülkeye ayrılır ayrılmaz 
Zulmü uluslararası topluma anlatmaya baş-
ladım. 

Hap�shane görevl�s� f�z�ksel ve c�nsel ş�ddet-
le ney� başarmak �st�yordu? D�ye soruldu.

Ar-namusumuzu k�rletmek, b�z� ve d�n� �nan-
cımızı kırmak ve �nadımızı, cesaret�m�z� yok 
etmek. Aslında Ç�n Uygur halkına karşı bu 
soykırımı uzundan ber� yapıyorlar. İfadele-
r�yle Ç�n zulmüne tanıklık verd�.

Doğu Türk�stan’dak� zorunlu kürtaj, Kardeş 
A�le Projes�, Ceza Kampı ve Çocuk Toplama 
kamplarının kurulmasıyla paralel olarak böl-
ge genel�nde yaşanan nüfus düşüşünü anal�z-
c�ler�n sunduğu ver�ler ve Uluslararası rapor-
lar mahkeme heyet�ne detaylıca göster�ld�.

%98,4 Uygur nüfuslu Yen�sar (Yen� h�sar) 
İlçes�nde, 2015 yılında 11.878 bebek dün-
yaya gel�rken, 2018’de sadece 4.141 bebek 
doğduğunu, %99.4 Uygur Nüfuslu Hotan 
�l�nde, 2015 yılında 6.993 bebek doğarken 
2018’de sadece 2.639 bebeğ�n dünyaya 
geld�ğ�n� vurgulayan anal�zc�ler çeş�tl� İl 
ve İlçelerdek� sab�t kalan veya artan Han 
Ç�nl� nüfusunun er�yen Uygur nüfusun-
dan b�le fazla olduğunun altını ç�zd�.
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Üçüncü Kamp Şah�d� Gülbahar Ha�t�vac� ya-
şadıklarını mahkeme başkanı ve heyete anla-
tarak: “ulusal güvenl�kten üç görevl� geld� ve 
ben� kaldığım evden aldılar. Gözler�m�, ses�-
m� test ett�ler, benden kan aldılar. Bütün bu 
testler� yaptıktan sonra ben� hastaneye götür-
düler.” ded�. Daha sonra gözaltına alındığını 
ve kargaşaya neden olmaktan suçlu olduğu-
nu söyleyen b�r belge �mzalamaya zorlandı-
ğını �fade ett�. 

Tutulduğu kampın koşulları soruldu; Tanık 
Hat�vac� “Kamplarda �z�ns�z kuş uçmuyor. 
Her hareket b�r kamera tarafından �zlen�yor. 
Uygur d�l�nde konuşmak ve d�ne a�t olan her 
şey de tamamen yasaktır.

Her gün 11 saat boyunca Ç�n d�l�, Ç�n kültürü 
ve m�ll�lere özel Ç�n hukuku dah�l, Aşırılı-
ğa karşı eğ�t�m, kampın kuralları ve ÇKP’ye 
bağlılık söyleş�ler� ezberlemeye zorlandığını 
d�le get�rd�.

Gülbahar Hat�vac� daha sonra z�h�nsel ve 
f�z�ksel �şkencen�n amacının Uygurları ta-
mamen yok etmek olduğunu söyleyerek son 
cümles�nde, “M�llet�m�ze yönel�k yapılan İş-
kence ve aşağılamanın Uygurları daha güçlü 
hale get�rd�ğ�ne �nanıyorum”. ded�. 

Daha sonra Darren Byler “C�nsel Ş�ddet ve 
Gönülsüz Denet�m” başlıklı raporu mahke-
me başkanı ve heyet�ne sundu. 

Rapor, Doğu Türk�stan’ı kapsayan b�rb�r�ne 
bağlı gözet�m s�stemler�n� kısaca ele alarak 
başlıyor. ÇKP’n�n Yapay zekâ teknoloj�s�n� 

kullanarak bölgedek� 24 m�lyon �nsanı gö-
zetlemek �ç�n “D�j�tal D�ktatör” ve “Terör” 
est�rd�ğ�n� öne sürüyor. 

Bu gözet�m d�ktatörlüğü neden�yle Uygurla-
rın d�n� yaşamı yerle b�r ed�ld�ğ�n� �fade eden 
Byler örnek olarak 2018 yılının �lk dört ayın-
da Cam�ye g�renler�n sayısının %96,5 azaldı-
ğını vurguladı. 

K�m�n güvenl�, normal veya güven�lmez 
kötü/terör�st olduğunu bel�rlemek �ç�n nüfus 
değerlend�rmeler� yapmak üzere yüz b�nler-
ce Uygur’un denet�ld�ğ�, güven�lmez ola-
rak �şaretlenenler�n kamplara gönder�ld�ğ�, 
kamptak� gözaltların %10’unun Doğum ön-
leme pol�t�kalarının b�r sonucu olduğu bunun 
dışında yaygın kampa alınma nedenler� ara-
sında d�n� faal�yetlerde bulunmak olduğunu 
ortaya koyuyor.

Çoğu çocuğun ebeveynleri 
kampta veya zorunlu çalıştırma 
endüstriyel komplikesinde ol-
sun mecburen yatılı ana ve orta 
okullara gönderildiğini ifade 
eden Byler, Uygurların çoğun-
lukta olduğu bölgelerde Uygur-
ların doğum oranında %50’lik 
bir düşüş yaşandığın ve bunun 
katliam olduğunu belirtti. 

Üçüz evladından b�r�n� kampta kaybeden 
Kamp Şah�d� M�hr�gül Tursun hanım: gel�n 
g�tt�ğ� Mısır’dan 3 aylık üçüzler�n� büyüt-
mekte a�les�nden yardım almak �ç�n Doğu 
Türk�stan’a g�tt�ğ�n�, Urumç� havaalanına 
�n�nce göz altına alınarak bebekler�n�n el�n-
den alındığını, ağzı-gözü bağlanarak başına 
çuval geç�r�lerek gözaltı merkez�ne götürül-
düğünü ve orada günlerce sorgulandıktan 
sonra, sağlık sorunları neden�yle üçüz evla-
dından b�r�n�n 2015 yılında donmuş vücu-
dunun kend�s�ne nasıl göster�ld�ğ�n� sesl� b�r 
şek�lde ağlayarak �fade ett�. 
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Sorgu sırasında yapılan �şkence sorulduğun-
da; “Bana �şkence yaptılar ve tıbb� testler 
yaptılar. N�san 2017’de Tekrar tutuklandım 
ve 3 gün aralıksız �şkenceyle sorguya çek�l-
d�m. Dem�rden sandalyelere oturtuldum ve 
c�dd� şek�lde dövüldüm. Dayaktan kulakla-
rım patladı �ş�tme yeteneğ�m� kaybett�m.” 
Ded�.

UYGUR MAHKEMESİNDE SON 
DURUŞMA

Ç�n’�n Uygurlara yönel�k �nsanlık dışı zulüm 
pol�t�kalarının masaya yatırıldığı Bağımsız 
Uygur Mahkemes� Eylül ayında tekrar gö-
rülmek üzere sona erd�.

4 �le 7 Haz�ran tar�hler� arasında Londra’da 
gerçekleşen, Faş�st ve d�ktatör Ç�n komün�st 
part� ÇKP yöntem�n�n Uygurlara yönel�k �n-
sanlık dışı zulüm pol�t�kalarının masaya ya-
tırıldığı Bağımsız Uygur Mahkemes� Eylül 
ayında tekrar görülmek üzere sona erd�. 

Duruşmada �lk Kamp mağduru Nayrola, a�-
les� ve özell�kle kuzen� May�re Yakup �ç�n 
tanıklık verd�. 

2013 senes�nde Doğu Türk�stan’dak� kuzen� 
May�re’n�n Austral�a’da yaşayan annes�n�n 
ev alması �ç�n para gönderd�ğ� neden�yle 
2018 yılında toplama kampına alınarak 10 ay 
kampta zorla tutulduğunu bu süreçte çeş�tl� 

şek�lde ÇKP’ye sevg� göster�s� serg�leyen, 
teşekkür eden ve öven kızıl şarkılar öğret�l-
d�ğ�n�, sürekl� �şkence yapıldığını daha sonra 
2019 N�san ayında uluslararası terör örgütü-
ne f�nanse sağlamak suçundan tutuklandığını 
anlattı.

ESKİ ÇİNLİ POLİSİN TANIK İFADESİ 
DİNLENDİ 

Almanya’dan katılan ve k�ml�ğ�n�n g�zl� kal-
masını �steyen esk� Pol�s memuru b�r Ç�nl�, 
rej�m yönet�m�n�n Doğu Türk�stan genel�n-
dek� Uygur halkından nasıl ver� topladığını 
anlatarak Uygurların günlük yaşamlarında 
nereye g�tt�kler�, k�mlerle görüştüğü ve ne 
konuştuğu g�b� ver�ler�n toplandığı, k�ml�k 
kartlarındak� ç�p sayes�nde tak�p ed�ld�ğ�n�, 
eğer b�r şüphel� �se anında s�stem tarafından 
hedefe alındığını ve Pol�s tarafından hemen 
tutuklanacağını anlattı. 

Okullar da dah�l olmak üzere mahalle ko-
m�teler�, “Düşünceler�nde sorun yaşayan” 
tüm k�ş�ler�n pol�s merkez�ne b�ld�r�leceğ�, 
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her köyün b�r doğum kontrol of�s� olduğunu, 
gözet�m�n her yer� kapsadığını, L�stede adı 
geçenler�n görüldüğü yerde tutuklanab�ld�ğ�-
n� vurgulayan esk� Pol�s, Uygurlar “ÇKP’y� 
dev�rmeye çalışanlar” olarak kabul ed�l�yor.” 
Ded�.

Esk� Pol�s, sorgulama sürec�ne değ�nerek 
herhang� b�r kayıt yapmak zorunda değ�l. 
Pol�s�n �şkence yapma ve �t�raf ett�rme konu-
sunda sınırsız yetk�s� var.” ded�.

“İNANCINI KRMAK İÇİN PİSLİK YE-
DİRDİK”

İşkence yöntemleri konusun-
da her hangi bir eğitim alıp al-
madığı sorulan Çinli polis “Bu 
oldukça gizli bir bilgi ve ben ilk 
Doğu Türkistan’a geldiğimde 
polisin mahkumlara işkence 
etme yetkisine sahip olduğunu 
söylerdi. Nasıl işkence edilece-
ği konusunda eğitim almanıza 
gerek yok, dayak, ciğerleri su ile 
doldurmak için boğazına boru 
ile su dökmek, elektrikli jop ile 
mahrem yerlerine işkence et-
mek, aç ve susuz bırakmak, 
inancını kırmak için pis şeyler 
yedirmek.”

Tanık Ç�nl� pol�se, bu �nsanlık dışı, aşağı-
layıcı muamele ve zulmün amacı soruldu; 
ÇKP’ye �taat� ve bağlılığı pek�şt�rmek �ç�n 
Uygurların nasıl devlet düşmanı olarak gö-
rüldüğünü ve dolayısıyla �nsan olarak görül-
med�ğ�n� �fade eden Ç�nl� pol�s;  “ÇKP hüku-
met�, kend�s�ne karşı gelen her gücü terör�st, 
halk düşmanı olarak tanımlıyor ve bunlar �n-
san olarak kabul ed�lmez, bu yüzden onlara 
�sted�ğ� şek�lde muamele edeb�l�r. Bu bakım-
dan Uygurlar her türlü aşağılayıcı, �nsanlık 
dışı muamele görüyorlar.” Ded�.

ÇİN, DOĞUM KONTROLÜ ADI ALTIN-
DA BEBEKLERİ ÖLDÜRÜYOR

Türk�ye’de yaşayan Kamp Mağduru Nurs�-
mangul Abdureş�t, annes�n�n Ç�n’�n doğum 
kontrol pol�t�kasının kurbanı olduğunu, köy 
yetk�l�ler� tarafından kadınlara RİA ve ha-
m�lel�k kontroller�n�n nasıl yapıldığını, Zor-
la Çalıştırma fabr�kalarından kaçan Uygur 
kızlarının ne tür �şkencelere maruz kaldığı-
nı, baldızının �k�zlere ham�le olduğunu ve 
Ç�n’�n baskısı altında onları kürtaj ett�rmek 
ve ağır cezalarla yüzleşmek zorunda kaldığı-
nı der�n üzüntüyle �fade ett�. 

Mahkeme başkanı Geoffrey N�ce Mahke-
me’n�n a�les�n�n nerede olduğu konusunda 
ÇKP’ye b�r soru öner�s� vermes�n� �stey�p 
�stemed�ğ� sorulduğunda kamp tanığı Nurs�-
man hanım a�les�n�n zaten kamplarda oldu-
ğunu ve bu yüzden onlara daha kötü b�r şey 
olamayacağını bel�rterek kabul ett�.

B�r sonrak� tanık Mahmut Tevekkül 2009 ve 
2010 yıllarında �k� kez s�yas� tutuklu olarak 
gözaltına alındığını, burada ağır ve kötü mu-
ameleye maruz kaldığını, Oğlu gözler�n�n 
önünde �şkence gördüğü ve karısına zorla 
RİA takıldığını bel�rtt�.
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8 aylık bebekler�n öldürüldüğünü anlatan Te-
vekkül’den detay vermes� �stend�; köyündek� 
b�r kadının 8 aylık ham�le olduğunu ve para 
cezasını karşılayamadığı �ç�n zorla kürtaj ya-
pıldığını ve 8 aylık bebeğ�n gömülme anına 
b�zzat şah�t olduğunu d�le get�rd�. Köydek� 
hastanelerde kadınlara zorla kürtaj yapıldı-
ğını, bu bebekler�n çöp kutusuna atıldığına 
köydek� b�r çok k�ş�n�n şah�t olduğunu �fade 
ett�. Ayrıca cezaev�ndeyken f�z�k� �şkencele-
re maruz kaldığını anlatan tanık, Pol�sler�n 
ona “Sen �nsan değ�ls�n, sadece b�r köles�n.” 
d�yerek aşağılandığını anlattı.

“GELECEK 20 YIL İÇİNDE UYGUR 
NÜFUSU 4,5 MİLYON ARASINDA AZA-
LABİLİR “

Duruşmanın son tanık araş-
tırmacısı Dr. Adran Zenz kap-
samlı araştırmalarında özel-
likle de zulmün devam etmesi 
Doğu Türkistan’daki Uygur ve 
diğer milletlerin doğumunu 20 
yıl içinde 2,6 ila 4,5 milyon ara-
sında azaltabileceğini öne sü-
rerken ÇKP’nin niyetinin Doğu 
Türkistan’daki Uygur nüfusunu 
seyreltmek olduğunu özetledi. 
Doğu Türkistan genelinde et-

nik çoğalmanın azalması için 
doğum önleme yöntemlerinin 
kullanıldığını belirterek, nüfus 
engellemenin dört yolunu açık-
ladı: 

1. Gözaltı ve hap�s 

2. Zorla çalıştırma 

3. Çocukların a�les�nden kopartılması 

4. Zorak� Doğum kontroller� �le Uygur halkı-
nın doğum oranlarının düşürüldüğünü ortaya 
koydu.

ÇKP’n�n Uygurları görecel� olarak bel�r-
l� b�r nüfus düzey�ne �nd�receğ�n� savunan 
Dr. Zenz, ÇKP’n�n zorunlu çalıştırma pol�-
t�kasıyla ulaşmak �sted�ğ� amaç ucuz �şgücü 
yaratmak değ�l, Doğu Türk�stan’dak� nüfusu 
kontrol etmekt�r.” İfades�yle Ç�n’�n Doğu 
Türk�stan’da �şled�ğ� �nsanlık dışı suç ve 
Soykırım faal�yetler�ne karşı tanıklık verd� 
ve 4 gün süren Mahkemen�n son duruşması 
eylül ayında tekrar görülmek üzere kapatıldı.

Yazan: Muhammed Al� ATAYURT-Türk�stan 
Press
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ÇİN, KAMP TANIKLARININ AİLESİNİ ZORLA KONUŞTURDU
Ç�n Doğu Türk�stan’dak� soykırım hakkın-
da �fade veren Tanıkların akrabalarını zorak� 
�fade vermeye mecbur ett� 

ABD, Kanada, Hollanda, İngil-
tere ve Litvanya parlamento-
ları Çin Komünist hükümetinin 
Doğu Türkistanlılara yönelik 
politikasını “soykırım” olarak 
ilan ettiği bir dönemde Çin, 
Doğu Türkistan’daki Uygurlar 
başta olmak üzere Kazak, Kırgız 
ve Öbzek Türkü Müslümanlara 
karşı işlediği insanlık dışı suç-
larını uluslararası toplumdan 
gizlemeye çalışıyor. En son bu-
nun somut örneği İngiltere’nin 
Londra kentinde 4-7 haziran 
arasında ilk Uluslararası ba-
ğımsız “Uygur mahkemesinde” 
Doğu Türkistan’daki soykırım 
hakkında ifade veren Tanıkların 
akrabalarını zoraki ifade verme-
ye mecbur etmesiyle görüldü.

Ç�n medyasında çıkan haberlere göre Doğu 
Türk�stan’dak� Sözde “X�nj�ang hükümet 
ÇKP Propaganda da�res�”, 9 Haz�ran‘da 
Urumç�’de özel b�r basın toplantısı düzenle-
yerek basın mensuplarına, Londra’da kurulan 
Uygur mahkemes�n�n “düzmece” olduğunu 
ve Orada konuşanların “asılsız �dd�alar” or-
taya attığını savunan karalama propagandası 
yaptı.

Toplantıda oturumu Doğu Türk�stan’dak� 
sözde “X�nj�ang Hükümet ÇKP propaganda 
da�res�” sözcüsü İlyas İnayet ve “X�nj�ang
B�l�m ve Teknoloj� da�res�” başkanı Gülnar 
Obul ve X�nj�ang Ün�vers�tes�’nden Erk�n 
Samsak g�b� kukla yetk�l�ler açtı.

TANIKLARIN YAKINLARI KONUŞTU-
RULDU

Basın toplantısında Ç�n’�n soykırımıyla �lg�l� 
�fade veren Tursunay Z�yavudun hanımın Er-
kek Kardeş� Fazıl Z�yavudun ve onun (uzun 
yıllık komşusu olarak tanıtılan) Taj�gul Ab-
dullah �s�ml� b�r bayan. 

Tanık; Şemş�nur Gopur hanımın kız kardeş� 
Merhaba Abdugopur. 
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Tanık; Zumret Davut Hanımın ağabey� 
Abduhel�l Davut.

Tanık; M�hr�gül Tursun Hanımın erkek 
kardeş� Ekber Tursun.

Tanık; Sayragül Svutbay hanımın Esk� 
meslektaşı olarak tanıtılan Su Lungo 
(Gard�yan).

Tanık; Mahmut Tevekkül’ün eş� Heb�be 
Hem�t, Ç�n’�n etk�s� ve baskısı altında yıl-
lardır görüşemed�ğ� yakınlarını yalanladı 
ve “Ç�n Komün�st Part�s�ne (ÇKP) �ft�-
ra attığı �ç�n” kend�s�nden nefret ett�ğ�n� 
söylemeye mecbur ed�ld�.

ZİYAVUDUN: “KOMŞUM “ DİYEN 
KADINI İLK DEFA GÖRÜYORUM

Ayrıca Toplantıda konuşma yapan kukla 
yetk�l�ler tanıkları, “usta aktörler” olarak 
n�telend�r�rken Uygur Mahkemes�n� �se 
“yasadışı” mahkeme olarak �fade ett�.

Rfa’ya konuşan Kamp tanığı Tursuna�, 
Z�avdun hanım, Toplantıda komşusu ola-
rak göster�len hanımefend�’y� �lk defa bu 
toplantıda gördüğünü söylüyor.

Gözlemc�ler, Ç�n’�n son zamanlarda Uy-
gurlara karşı uluslararası toplumu kan-
dırmaya yönel�k sahte propagandasına 
takv�ye ekled�ğ�n� ve her yerde Soykırım 
suçlamaların ortaya çıkması Ç�n’� c�dd� 
rahatsız ett�ğ�, gerç� Uygur mahkemes�n� 
“yasadışı” �lan etm�ş olsa da Urumç�’dek� 
Toplantıda Uygurların zorak� �fadeler�yle 
sahte Propaganda yapacak kadar alçalma-
sından okuna b�ld�ğ�n� kaydett�.

Yazan: Muhammed Al� ATAYURT-Türk�s-
tan Press
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DOĞU TÜRKİSTANLILARI TÜRKİYE’YE KARŞI 
KIŞKIRTMAK BİR ÇİN PROJESİDİR…

Bu yazımızda aslında Londra’da 4 Haz�-
ran’da başlayan ‘Bağımsız Uygur Mahke-
mes�n’e da�r düşünceler�m�z� yazmayı plan-
lıyorduk lak�n dün yaşadığımız ve geçm�şte 
b�rçok örneğ�ne şah�t olduğumuz nahoş du-
rumla alakalı b�r yazı kaleme almanın daha 
yer�nde olacağı kanaat�yle ‘Uygur Mahke-
mes�’ yazımızı sonraya bıraktık.

B�l�nd�ğ� üzere Doğu Türk�stanlılar, Türk�-
ye’ye 13 Mart 1952 tar�hl� Bakanlar Kurulu 
kararıyla �skanlı göçmen olarak kabul ed�l-
meye başlanmış, günümüze kadar da bu ka-
buller poz�t�f ayrımcılık da uygulanarak de-
vam edegelm�şt�r.

İlk kaf�len�n İstanbul S�rkec� Göçmenev� M�-
saf�rhanes�’ne ulaşmasının (20 Eylül 1952) 
üzer�nden neredeyse 72 yıl geçm�ş, bu süre 
zarfından �lk gelenler�n ş�md�ler de 3. kuşak 
nes�ller� Türk�ye’de b�r taraftan hayata tutun-
ma mücadeles� ver�rken d�ğer taraftan yen� 
gelen hemşer�ler�ne yardım etmekten ger� 

durmamışlardır. Dahası Doğu Türk�stan’da 
yaşanan soykırımı kamuoyuna anlatmakla 
meselen�n çözümü noktasında başta s�yas� 
�kt�darlar ve s�yas� part�ler olmak üzere bü-
rokratlar, akadem�syenler ve sa�r STK’ları 
harekete geç�rerek çözüm noktasında hum-
malı çalışmalar yapagelm�şlerd�r.

Demokrat�k b�r ülkede, anayasal haklarından 
da �st�fade �le yapılan bu türden çalışmala-
rın, meselen�n hem kamuoyuna mal ed�lmes� 
hem de s�yas� erkler�n harekete geç�r�lmes� 
bakımından çok ama çok elzem olduğu ka-
dar sürekl�l�ğ�n�n de sağlanması önem arz 
etmekted�r.

Neredeyse 72 yıllık süreçte yapılan b�lg�len-
d�rmeler sayes�nde zaman zaman kamuoyu-
nun konuya �lg�s� artmış, zaman zaman da 
s�yas� �kt�darların s�yas� mülahazaları yüzün-
den konu arzu ed�ld�ğ� kadar kamuoyunda 
yer ed�nmem�şt�r. Buna rağmen Doğu Tür-
k�stan meseles�ne destek Türk M�llet� nez-
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d�nde da�ma canlı tutulmuş ve destek olun-
ması d�n�, m�ll� ve v�cdan� b�r görev olarak 
telakk� ed�lm�şt�r.

Merhum İsa Yusuf Alptekin be-
yin ifadesiyle “Gönül arzu eder 
ki Türkistan meselesinin halle-
dilmesi davasında öncelik şerefi 
Aziz Türkiyemizin olsun” cüm-
lesiyle ifade ettiği şekliyle Tür-
kiyeli her Türk evladı, her Müs-
lüman dahası her vicdan sahibi 
insan da bunu gönülden arzu 
etmekte ve beklemektedir.

Türk�ye’de s�yas� erk�n ve halkın Doğu Tür-
k�stan meseles�ne bakışını menf� yönde etk�-
lemek, Doğu Türk�stanlıların Türk�ye Cum-
hur�yet� devlet�ne �t�matlarını zedelemek, 
dahası Türk�ye’y� �k�nc� vatanları olarak gö-
ren Doğu Türk�stanlıların bu sam�m� düşün-
celer�n� ters�ne çev�rmek �ç�n Ç�n’�n yıllık 
asgar� 250 m�lyon dolar g�b� b�r meblağı ters 
propaganda amaçlı harcadığı sıkça d�llend�-
r�lmekted�r. Ç�n, Türk�ye kamuoyunu Doğu 
Türk�stanlılar ve Doğu Türk�stan’da yaşanan 
soykırımın karartılması adına kend� propa-

ganda takt�kler�n� kullanmakla kalmamış, 
hang� sa�kle olduğu tartışmalı, bu �şe gönül-
lü h�zmet eden hem Türk�yel� hem de Doğu 
Türk�stanlılar da bu süreçte maalesef eks�k 
olmamıştır.

Ç�n’�n Türk�ye’de hayata tutunma mücadele-
s� veren Doğu Türk�stanlılara da�r en d�kkat 
çeken hedef�, Türk�ye’dek� Doğu Türk�stan-
lıların Türk devlet�ne dolayısıyla onu yöne-
ten s�yas� �kt�darına güvenemez hale get�r-
mek, Doğu Türk�stanlıları �t�barsızlaştırmak 
ve en n�hayet�nde de Doğu Türk�stanlıları 
Türk�ye Cumhur�yet� �le karşı karşıya get�r-
mek olmuştur.

2017 sonrasında Doğu Türk�stan’da sözde 
eğ�t�m özde soykırım kamplarıyla başlayan 
süreçte dünya kamuoyu ve uluslararası teş-
k�latlarda meselen�n çok daha fazla tartışılır 
hale gelmes� Doğu Türk�stanlıların Türk�ye 
Cumhur�yet� Devlet�nden dolayısıyla Devle-
t� yöneten ve kend�ler� g�b� aynı ırk ve aynı 
d�n� �nanca sah�p s�yas� �radeden beklent�le-
r�n� de arttıran b�r süreç başlamıştır. Doğu 
Türk�stanlıların bu türden beklent�ler�ne 
Doğu Türk�stan’da yaşananları d�n�, m�ll� ve 
�nsan� değerler bakımında eleşt�ren Türk m�l-
let� de �şt�rak etm�ş durumdadır.
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Buna mukabil Doğu Türkistan’a 
dair her meseleyi ABD’ye ve 
dolayısıyla CIA ve FETÖ’ye bağ-
layan bir kesim meselenin ka-
muoyunda objektif olarak tartı-
şılmasını engellemek adına Çin 
misyon temsilcilerinden daha 
fazla çaba göstermekten geri 
durmamıştır.

Lehte ve aleyhte olmak üzere b�r nev� propa-
ganda savaşına dönüşen durum son 3-4 yılda 
çığırından çıkmış, aslı astarı olmayan �tham 
ve �dd�alar b�r taraftan Doğu Türk�stanlıla-
rın zaten bozuk olan ps�koloj�ler�n�n daha da 
bozularak paranoyak hale gelmeler�ne neden 
olurken d�ğer taraftan da Ç�n’�n am�yane ta-
b�rle “ekmeğ�ne yağ süren” b�r noktaya ulaş-
mıştır.

Ç�n’�n m�ll� menfaatler�ne uygun olarak yap-
tığı ahlak tanımaz propaganda çalışmalarını 
b�lmek, buna da�r kamuoyunu b�lg�lend�r-
mek ve Devlet’�n �lg�l� b�r�mler�n�n kanun-
lara mugay�r hal ve hareketler� der-dest et-
mes�n� beklemek her Türk�ye Cumhur�yet� 
vatandaşının hakkıdır. Buna mukab�l Ç�n 
m�syon tems�lc�l�kler�nden daha fazla Ç�n-

perest olanlara d�yecek sözümüz �se onları 
�nsafa, �zana, v�cdana ve �nsan olmaya davet 
etmek olacaktır. Daha fazlası z�kred�len �k� 
cenah g�b� b�zler� de müfter� durumuna dü-
şürür k� buna v�cdan sah�b� h�çb�r �nsan rıza 
göstermemel�d�r.

Burada asıl üzer�nde durulması gereken hu-
sus Doğu Türk�stanlıların veya Doğu Tür-
k�stan’dak� soykırıma da�r soyla medya 
platformlarında haber yapan, yazı yazan, 
paylaşım yapanların, “çuvaldızı başkasına 
batırmadan �ğney� kend�ler�ne batırarak”, 
herkesten daha fazla d�kkatl� ve sağduyulu 
olmaları gelmekted�r.

Tasv�p ed�lemeyecek “kaş yapayım derken 
göz çıkaran” bu türden sosyal medya hesap-
larını yöneten k�ş�, kuruluş veya stk tems�l-
c�ler�n�n yaptıkları faal�yetlerle Ç�n’�n veya 
Ç�nperestler�n propagandalarına alet olma-
maları, amaçlarının “bağcıyı dövmek değ�l 
da�ma üzüm yemek” olması önem arz etmek-
ted�r.

B�lhassa haberler�n ve haberlerde kullanı-
lan görseller�n doğruluğu tey�t ed�lmeden 
kullanılmamalı, paylaşımlardak� üslup Ç�n 
ve Ç�nperestler�n ekmeğ�ne yağ sürmemel�, 
tey�t ed�lmeyen haberler ve görseller�n kul-
lanılmamasına özen göster�lmel�d�r. Dahası 
Doğu Türk�stan’da yaşanan soykırımın �ç 
s�yasete dolgu malzemes� yapılmamasına �h-
t�mam göster�lmel�d�r.

Z�kred�len hususlarla �lg�l� geçm�şe da�r on-
larca örnek bulunmakla beraber, burada bu 
türden tasv�p etmeyeceğ�m�z olayları z�kre-
derek hem yazıyı uzatmak hem de okuyu-
cularımızın vakt�n� çalmak �stemem. Lak�n 
sadece yaşanan son b�r olayı z�krederek me-
ramımızı anlatmak �ster�m.

Malum, b�r haftadır Kayser� merkezl� yaşa-
nan ama akab�nde ulusal medyaya da yansı-
yan, dolayısıyla da sosyal medyada b�rçok 
paylaşım yapılmasına neden olan “Kayse-
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r�’dek� Ger� Gönderme Merkez�’nde, arala-
rında Doğu Türk�stanlıların da olduğu, toplu 
�nt�har g�r�ş�m�”ne da�r b�r haber dolaşıma 
sokuldu.

Haber� paylaşan sosyal medya hesaplarının 
ne gaye �le bunu yaptıklarını �nanın anlamak-
ta zorluk çek�yorum. Evet, haber doğru �se 
tab� k� paylaşalım, hatta �lg�l�ler�n�n hukuk 
önünde hesap vermeler�n� de talep edel�m, 
dahası kamuoyu da oluşturalım. Lak�n tey�t 
ed�lmeden dahası kullanılan üslup açısından 
Doğu Türk�stan davasına zarardan başka h�ç-
b�r katkısının olmayacağını düşündüğüm bu 
türden paylaşımların sadece Ç�n’e ve Ç�npe-
restlere yaradığını göremeyecek kadar öngö-
rüsüz olanların da Doğu Türk�stan davasına 
faydadan çok zarar verd�kler�n� de b�lmele-
r�n� �ster�m.

Pek�, olaya da�r b�z ne yaptık?

Hemen Kayser�’dek� Ger� Gönderme Merke-
z�’nde yaşanan olaya da�r Kayser�’den yayın 
yapan ve adı g�b� dürüst ve güven�l�r oldu-
ğuna �nandığım “dürüsthaber” s�tes� yetk�l�s� 
sevg�l� kardeş�m Hab�bullah Efend�g�l’� ara-
yarak �lg�l�ler� arayıp durumu öğren�p b�z� de 
b�lg�lend�rmes�n� r�ca ett�k.

Yarım saat b�le geçmeden Sayın Efend�g�l, 
Emn�yet ve Ger� Gönderme Merkez� yetk�-
l�ler�nden aldığı b�lg�ler� tarafımıza �leterek; 
“bundan takr�ben 10 gün önce, DEAŞ �le 

bağlantılı olup N�ğde’den ge-
t�r�len ve Afgan�stanlı Peştun 
olduğu kes�n olan b�r k�ş�n�n ka-
meraların göreb�leceğ� b�r açıda 
�nt�har g�r�ş�m�nde bulunmuş, 
müdahale ed�l�p hastaneye kal-
dırılmasına rağmen şahıs kur-
tarılamamıştır. Başka da b�r �n-
t�har vakası vuku bulmamıştır” 
b�lg�s�ne ulaştık.

B�r b�lg�y� tey�t etmek, bu den-
l� gel�şm�ş olan k�tle �let�ş�m 

araçları sayes�nde zor olmasa gerek�r. B�z 
de bunu yaparak olayın gerçek durumunu 
öğrenm�ş olduk. Aman d�kkat d�yel�m, “at-
tığımız taş ürküttüğümüz kuşa değmel�”, ne 
söyled�ğ�m�z kadar nerede, nasıl ve ne amaç-
la söyled�ğ�m�z�n de öneml� olduğu hatırdan 
çıkarılmamalıdır. “Kaş yapalım derken göz 
çıkarmadan”, dahası Ç�n ve �şb�rl�kç�ler�n�n 
“ekmeğ�ne yağ sürme”den Doğu Türk�stan 
davasını amasız, beklent�s�z, menfaats�z sa-
vunmaya devam etmel�, Türk�ye’de hayata 
tutunma mücadeles� veren mazlum ve mağ-
dur Doğu Türk�stanlı kardeşler�m�z� üm�ts�z-
l�ğe sevk edecek, onların üm�tler�n� kıracak 
dahası devletle karşı karşıya get�recek pay-
laşımlardan uzak durmaya �ht�mam göste-
r�lmel�, aks� yönde hareket edenlerden uzak 
durulmalıdır.

Yazan: Doç. Dr. Ömer Kul
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DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ÇİN ZULMÜNÜ BERTARAF EDEBİLİRİZ...
Eğer yaptırım gücümüz yoksa, zulmü en-
gelleyeb�lmek �ç�n en azından doğru yer ve 
zamanda, sözler�m�z�n oluşturacağı b�r yap-
tırım gücünün arayışı �çer�s�nde olmalıyız. 

Zulme rıza göstermeyen ve sözü d�nlenen 
k�mseler �le zal�mler arasındak� �let�ş�m ka-
nallarının, zulümler�n engelleneb�lmes� �ç�n 
tamamen kapanmaması gerek�yor.

Bazı basın mensupları, Ç�nl� yetk�l�ler eş-
l�ğ�nde Doğu Türk�stan’dak� kampları ge-
zerek, oralarda g�zlenmek �stenen zorbalığı 
deş�fre edecek b�lg�lere ve bulgulara ulaşıp, 
dünya kamuoyuyla daha önce paylaşmışlar-
dı. Ç�n hükümet�yle görüşerek, bu tür z�ya-
retler�n daha çok yapılması sağlanmalıdır. 

Berl�n duvarının yıkılması �ç�n, o dönem k� 
Abd başkanı Batı Almanya’dak� b�r konuş-
masında Gorbaçova h�taben, “duvarı yık” 
ded�. Bu çok güçlü b�r seslen�ş olmuştu. 
İslam ülkeler�ndek� STK’lar, kend� ülke-
ler�ndek� devlet başkanlarının Ç�n z�yaret� 
yaptıklarında, Doğu Türk�stan gez�s�n� de 
yapmalarını �stemel�d�r. STK’larımızın bu 
hususta kend� Devlet başkanlarına talepte 

bulunmaları gerek�yor. Ç�n hükümet�n�n, b�r 
Devlet başkanına Doğu Türk�stan gez�s� �ç�n 
�z�n vermemes� b�le dünya gündem�nde yer�-
n� alacaktır. 

Doğu Almanya’yı yöneten Almanya’nın 
Sosyal�st B�rl�k Part�s� (SED) Sözcüsü Gün-
ter Schabowsk�, b�r  basın toplantısında seya-
hat �zn�n�n ne zaman ver�leceğ�yle �lg�l� soru-
ya,   “hemen” dem�şt�. Bu konuşma medyaya 
yansıyınca, duvarı yıkmayı bekleyen halk 
fırsatı kaçırmadan hemen Berl�n duvarını 
yıkmaya başladı ve yıkıverd�. Berl�n Duva-
rı’nın yıkılacağını çoğu k�msen�n mümkün 
görmed�ğ� zamanlarda, Almanlar üm�tler�n� 
kaybetmeden çeş�tl� yollarla bu durumu gün-
demde tutmaya devam ett� ve zafere ulaştı. 

Berl�n duvarı engel�, çeş�tl� ves�lelerle gün-
dem yapılınca; Gorbaçovun da, Doğu Al-
manya’yı yöneten Almanya’nın Sosyal�st 
B�rl�k Part�s�’n�nde mecburen gündem� bu 
oldu. Böylece seyahat �zn�n�n “hemen” ve-
r�leceğ�ne da�r olan açıklamayı bu gündem 
doğurdu. Bu süreçte batılı ülkeler de, Alman-
ya’ya gönülden destek oldu. 
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Berl�n Duvarı 9 Kasım 1989’da yıkıldı. Bu 
durum, Doğu Avrupa’da komün�zm�n çökü-
şü ve Soğuk Savaş dönem�n�n sonunun ha-
berc�s� oldu. Almanya, 3 Ek�m 1990’da tek-
rar b�rleşt�. 

İşte Tar�h�n bu şek�lde, müsbet manada te-
kerrür etmes� �ç�n b�zlerde d�l�m�zle ve el�-
m�zle b�rşeyler yapab�lmel�y�z. 

THY’n�n veya Ç�nle �rt�batlı olmayan b�r ha-
vayolu ş�rket�n�n, Doğu Türk�stan’ın başken-
t� Urumç�ye seferler�n�n başlayab�lmes� �ç�n 
çalışmalar yapılmalıdır. 

İnsanların �nsan� yardım �ç�n dah� doğu Tür-
k�stan �çer�s�ne g�rmes� sağlanırsa, �ster �s-
temez yapılan zulümler tüm dünyaya v�deo 
ve  fotoğraflarla sık sık yayınlanab�l�r. Ç�n 
hükümet�’n�n el�n� kolunu sallayıp, cürümler 
�şlemes�ne man� olunmuş olur. 

Korona v�rüsünden dolayı kardeşler�m�ze 
destek �ç�n Doğu Türk�stan’a seyahat �z�nler� 
alınmalıdır. Sağlık durumlarının hang� halde 
olduğunu b�zzat müşahede etmel�y�z. Bel-
k�de bu sayede seyahat engel�n� deleb�l�r�z. 
Eğer bu yapılmazsa, pek çok kardeş�m�z�n 
v�rüs karşısında savunmasız olmasıyla çok 
sayıda ölümler gerçekleşeb�l�r. Sağlık ek�p-
ler�m�z�, Uluslararası toplumun desteğ�yle 
Doğu Türk�stan’a göndereb�lmel�y�z. Ç�n ta-
rafından bu kabul ed�lmezse, dünyanın gözü 
önünde kend�ler�n�n zal�m olduğu belgelen-
m�ş olacaktır. 

Toplama kampına alınıp, a�leler�n�n haber 
alamadığı k�mseler�n sağlıklarıyla �lg�l�, şüp-
heye mahal vermeyen güven�l�r b�lg�ler alı-
nab�lmel�d�r.

Doğu Türk�stan �le ne sosyal medya ne de 
telefonla �let�ş�m kurab�l�yoruz. Haberleşe-
m�yoruz… Ünlüler�n, s�yas�ler�n, STK’la-
rın, görevlend�r�lm�ş s�v�l tems�lc�ler�n Doğu 
Türk�stanı gezerek; fotoğraflarla, v�deolarla  
şah�t oldukları zulumler�n tüm dünyaya sıkça 

yayınlamaların sağlamalıyız. Zulüm durmu-
yorsa, b�z n�ye duralım? 

El�m�zle düzeltem�yorsak, d�l�m�zle düzelt-
meye çalışmalıyız. D�l�m�zle düzeltmeye ça-
lışma �mkanı varken, kalb�m�zle buğzetmey� 
terc�h etmemel�y�z. 

Uluslararası Doğu Türk�stan konferansının 
toplanılmasını cesaretlend�rene kadar zu-
lümler� duyurma bombardımanı devam et-
mel�d�r. Dünya kamuoyunu bu sayede hazır-
layab�l�rsek, pek çok devlet�n katılımıyla bu 
konferans düzenleneb�lecekt�r.

Sorunları çözmeye, kest�rmeden ve �let�ş�m 
gücüyle başlayıp, çözümler� kolaylaştırarak 
bu �şe el atmalıyız. 

İlk olarak yapacağımız �şler, her da�m �le-
t�ş�m ve duyurma üzer�ne olmalıdır. Doğu 
Türk�stanla alakalı yapılab�lecek tüm �şler� 
organ�ze edecek ve daha �ler� aşamalara ula-
şab�lecek b�r platform oluşturulmalıdır. 

Etkili şekilde yardım edebile-
cek kişilerle birebir görüşüp, bu 
kutsal görevi almalarını sağla-
malıyız. Doğu Türkistan’a karşı 
ilgili kimselere, kurumlara, dev-
letlere etkili bir şekilde yardım 
çağrısında bulunmalıyız. Yoksa 
tüm taleplerimiz havada kalı-
yor. Herkes birbirine bırakıyor. 
Sorumluluklar havada kalıyor. 
Bunun için organize hareket 
eden, her kesimden insanı içine 
alan bir platform oluşturulması 
gerekiyor. Aksi halde, istişare-
nin gücünden nasıl faydalana-
biliriz? Hılful Fudul’a ihtiyacımız 
var… Bunun için tabelaya ihti-
yaç yok…

Yazan: Suat ALTINBAŞAK
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GAZETELERİN YENİ FAVORİ REKLAMVERENİ: 
ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Bu aralar gazetelerde sık sık Çin Büyükelçiliği’nin ve diğer 
Çin devlet kurumlarının ilanları görünüyor. Hürriyet gaze-
tesine bayram ilanı veren elçilik, aynı gün Çin’den ilan talebi 
bir yazışma grubunda yanlışlıkla ortaya çıkan Cumhuriyet 
gazetesine ise bir hafta sonra Pekin Kış Olimpiyatları ilanı 
verdi. Çin Büyükelçisi ile özel röportajlar, Çin Haber Ajan-
sı’nın hazırladığı tam sayfa haber kılığında ilanlar, Çin özel 
ekleri ile bu ülke Türkiye medyasını kullanmanın pratik bir 
yolunu bulmuş görünüyor.
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1 Haz�ran 2020 tar�hl� Cumhur�yet gazetes�-
n�n arka sayfasında “Kış Ol�mp�yat Oyunları 
�ç�n Be�j�ng’de Buluşalım” başlığını görenler 
önce bunu b�r arka sayfa haber� sandılar.

Haber�n ortasındak� Ç�n Halk Cumhur�yet� 
Ankara Büyükelç�s�’n�n fotoğrafından şüp-
helen�p okumaya başlayanların, bunun b�r 
haber değ�l �lan olduğunu anlaması uzun sür-
med�.

2022’n�n Şubat’ında Pek�n’de düzenlenecek 
olan, pek çok ülken�n Uygurlar üzer�ndek� 
baskılar neden�yle sporcu göndermeyeceğ�n� 
açıkladığı Kış Ol�mp�yatları’nın tanıtıldığı 
�landa, Ç�n yönet�m�n�n ol�mp�yat oyunla-
rına yönel�k hazırlık faal�yet� anlatılıyordu. 
İlanın altında da Ç�n Halk Cumhur�yet� An-
kara Büyükelç�l�ğ�’n�n �mzası vardı.

Çin Büyükelçiliğinin ilanında yer 
alan şu cümleler, boykot çağrı-
larına karşı Çin’in resmî görüşü-
nü yansıtıyor: “UOK, Olimpiyat 
Tüzüğü kapsamında Olimpiyat 
Oyunları’nın siyasallaşmasına 
karşı çıkmak, Çin ile yakın işbir-
liğini sürdürmek ve Çin’in za-
manında Olimpiyat Oyunları’na 
ev sahipliği yapmasını destek-
lemek için söz vermiştir. İnanı-
yoruz ki, UOK ve farklı ülkelerin 
ortak çabalarıyla Çin, ‘mütevazi, 
güvenli ve olağanüstü’ bir Olim-
piyat Oyunları düzenleyecek, 
dünya buz ve kar sporlarının 
gelişimini ilerletecek ve ulusla-
rarası Olimpiyat faaliyetlerine 
katkıda bulunacaktır.”

İnsan hakları örgütler�n�n, Ç�n yönet�m�n�n 
Doğu Türk�stan, T�bet ve Hong Kong’dak� 
uygulamalarından dolayı 2022 Kış Ol�mp�-
yatlarına yönel�k boykot çağrılarını tak�ben, 

ABD Dış�şler� Bakanlığı sözcüsü Ned Pr�-
ce’ın N�san ayında gelen açıklaması boykota 
yeş�l ışık d�ye değerlend�r�lm�ş, Pek�n’den 
tepk� almıştı.

Ç�n Dış�şler� Bakanlığı Sözcüsü Zhao L�j�-
an’ın “Sporun pol�t�ze ed�lmes� Ol�mp�yat 
�lkeler� ruhuna ve tüm ülkelerden gelen ya-
rışmacılara zarar ver�r. ABD Ol�mp�yat Ko-
m�tes� dah�l, uluslararası toplum bunu kabul 
etmeyecekt�r” �fadeler� Büyükelç�l�k �lanının 
�lg�l� kısmıyla paralell�k taşıyor.

“Her Türk’ün �ç�nde güçlü b�r sporcu ruh 
vardır”

İlanın son bölümünde Türk�ye’ye seslenen 
Ç�n Büyükelç�l�ğ�, Türk�ye’n�n Kış Ol�mp�-
yatları’na katılımından duyulacak memnun�-
yet� 19 Mayıs vurgulu �fadelerle duyuruyor:

“Türk�ye, büyük b�r spor ülkes�d�r ve spo-
run gel�ş�m�ne büyük önem vermekted�r. 19 
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Mayıs Türk�ye’de Gençl�k ve Spor Bayramı 
olarak kutlanmaktadır. Her Türk’ün �ç�nde 
güçlü b�r sporcu ruh vardır ve Türk sporcular 
öneml� uluslararası etk�nl�klerde mükemmel 
performanslar serg�lem�şlerd�r. Üm�t eder�z 
k�, çok sayıda yetenekl� Türk sporcu Be�j�ng 
Kış Ol�mp�yatlarına katılıp, kend� yetenek-
ler�n� ortaya koyarak yen� başarılar kazanır. 
Ç�n, Türk�ye �le b�rl�kte spor alanındak� �le-
t�ş�m ve �şb�rl�ğ�n� der�nleşt�rerek karşılıklı 
deney�mler paylaşmaya, rekabet gücünü ve 
sporcuların sev�yes�n� gel�şt�rerek Ol�mp�yat 
hareket�n� yen� b�r sev�yeye taşımaya hazır-
dır.”

Cumhur�yet’�n arka sayfasındak� bu �lanı �l-
g�nç yapan şey, b�r hafta önce Tamga Türk 
s�tes�nde çıkan b�r haber.

26 Mayıs’ta Tamga Türk’te yayımlanan ha-
bere göre, Ç�n Başkonsolosluğu �le �rt�batlı 
k�ş�ler�n bulunduğu b�r mesaj topluluğunda 
yayımlanan �let�de “Yang Bey, Cumhur�yet 
gazetes� b�ze de reklam ver�n d�ye arıyor. 
Baya da ısrar ed�yor bu konuda. Ne d�ye-
y�m?” denm�şt�.

Yayımlandıktan hemen sonra s�l�nen �let�n�n 
topluluğa yanlışlıkla gönder�ld�ğ� düşünü-
lüyor. Tamga Türk’ün ekran görüntüler�n� 
yayımladığı mesajda “Yang Bey” d�ye h�tap 
ed�len k�ş�n�n, Ç�n İstanbul Başkonsolosluğu 
Sözcüsü Yang Yun olduğu öne sürülüyor.

“Cumhur�yet Gazetes� b�ze de reklam ver�n 
d�ye arıyor” d�yen mesajın tar�h� 12 Mayıs’tı.

12 Mayıs günü medyadak� �k� gel�şme �dd�a-
yı doğrular n�tel�kte.

12 Mayıs günü Hürr�yet gazetes�n�n üçün-
cü sayfasında Ç�n İstanbul Başkonsoloslu-
ğu’nun yarım sayfalık Ramazan Bayramı 
kutlama �lanı çıkmıştı.

Y�ne 12 Mayıs günü Cumhur�yet gazetes� 
yazarı ve Cumhur�yet Vakfı üyes� Mustafa 
Balbay, köşes�nde Ç�n Ankara Büyükelç�lğ� 
Elç� Müsteşarı Cheng We�hua �le b�r mülakat 
yayımladı.

“Ç�n Büyükelç�l�ğ� �le aşı ve Uygurlar üze-
r�ne…” başlıklı yazısında Balbay, konuyla 
�lg�l� k�ş�sel değerlend�rmeler�n� ertes� günkü 
yazısına sakladığını duyurarak, Uygurlar ve 
S�novac aşısı üzer�ne sorularına Cheng tara-
fından ver�len yanıtları yayımladı.

Balbay’ın Ç�n’�n Uygurlara soykırım yaptı-
ğı yönündek� �dd�alara da�r sorusuna Cheng 
“ABD, Ç�n’e karşı Uygurları kışkırtmak �st�-
yor. Buna �l�şk�n planların, güncel gel�şmele-
r�n altında bu var” cevabını verd�.

Balbay da ertes� gün yayımlanan “Komşu-
muz Ç�n” başlıklı yazısında “Türk�ye Ç�n’le 
d�yalog �ç�nde Doğu Türk�stan ve Uygur te-
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mell� sorunları ve yanlış anlaşılmaları orta-
dan kaldırab�l�r. Bu konuda en büyük yanlış 
Wash�ngton üzer�nden haberleşmek olur” d�-
yerek benzer b�r görüşü �ler� sürdü.

Bu röportaj, yazı ve ardından gelen �lan, 
“Ç�n, Türk medyasını �lanlarla mı etk�l�yor” 
sorusunu akla get�r�yor.

Gazetelere �lan veren haber ajansı

Ç�n devlet�ne bağlı kurumların Türk�ye med-
yasına �lan vermes� daha önce de gündeme 
gelm�şt�. Hürr�yet gazetes�n�n 28 Mayıs 2020 
tar�hl� nüshasında, pol�s adl�ye haberler�n�n 
yayımlandığı 3. sayfası “Dünya Cov�d-19 
�le �lg�l� sorulara Wash�ngton’un yanıtlarını 
bekl�yor?” başlıklı, haber sayfası konsept�n-
de hazırlanmış b�r �lana ayrılmıştı. Bunun b�r 
�lan olduğu, sağ üst köşede küçükçe yazılmış 
“X�nhua Haber Ajansı’nın �lanıdır” �bares�n-

den anlaşılıyordu.

X�nhua, Ç�n’�n resm� haber ajanslarından 
b�r�.

Gazeten�n esk� okur tems�lc�s� Faruk B�l-
d�r�c�, b�r haber ajansının gazetelere paralı 
�lan vermes�ndek� tuhaflığın altını ç�zm�şt�. 
https://farukb�ld�r�c�.com/hurr�yet-paray-
la-c�n-�n-propagandas�n�-yapt�/

Aydınlık Gazetes� de kuşe kâğıda basılmış 
Ç�n’�n kuruluş yıldönümü ve Uygur temalı 
ekler verm�şt�.

Yazan: Onur Erkan
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UYGURLAR KAMPTAKİ BABALARI İÇİN 
VİDEO ÇEKTİLER

Uygurlar Türkler� Toplama Kamp-
larında zorla tutulan Babaları �ç�n 
“Baba” d�ye haykıran v�deolar çek-
t�ler.

Ç�n hükümet� Uygur Türkler�ne yö-
nel�k Doğu Türk�stan’dak� Toplama 
Kampı pol�t�kasıyla küçük çocukla-
rı ebeveynler�nden, kadınları koca-
larından, yaşlıları bakıcılarından 
kopararak sayısız a�ley� yok ett�.

Soykırım mağduru Halk gördüğü 
eş� benzer� görülmem�ş zulüm ve 
tar�fs�z acılarını dış dünyaya an-
latmak �ç�n her fırsatı kullanmaya 
çalışıyor. Bu çerçevede Doğu Tür-
k�stan’dak� sosyal medya kullanıcı-
larının eğlence �ç�n tasarlanan Ç�n 
kaynaklı sosyal paylaşım s�teler�nde 
zulmü anlatmaya çalıştığına rast-
landı.

ARKA FON’DA BABA! BABA! 
DİYE HAYKIRIYOR

Kamp tanıklarının paylaştığı v�deo 
görüntüler�nde bazı k�ş�ler�n Topla-
ma kamplarına götürülen ve uzun-
ca b�r süred�r görüşemed�ğ� Baba-
larının res�mler�n� paylaşarak arka 
fonda çalan “Baba! Baba!” d�ye 
haykırışlar eşl�ğ�nde a�les�ne karşı 
besled�ğ� özlem duygusunu �fade et-
meye çalıştığı kayded�l�yor.

Daha önce ortaya çıkan görüntüler-
de Doğu Türk�stanlı halkın benzer� 
kısa v�deolar vasıtasıyla sess�zce �şa-
retler veya çeş�tl� emoj�ler kullana-
rak a�le üyeler�nden kaç yıldır ayrı 
olduğunu anlatan �çer�kler paylaşıl-
mıştı.

Yazan: Muhammed Al� ATAYURT-Türk�stan 
Press
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Kend�m�z �ç�n değ�l hak Teâlâ’nın buyruk-
larına uygun yolda g�tmek her �nsana nas�p 
olmayacak b�r n�mett�r. Bu n�met�n ah�rettek� 
sevabının büyüklüğüne göre bu yolda yürür-
ken karşılaşacağımız zorluklar da b�r o kadar 
fazladır. Bu zorlukları yenmek �ç�n sadece 
hak davaya olan aşk, sevaba olan �stek tek 
başına yetmez tab�. Çünkü, bu yolda zorluk, 
an�den ortaya çıkan engeller, basıp geçmes� 
ya da atlayıp geçmek mümkün görünmed�-
ğ� g�b�, d�kenl�, dağlı, buzlu yollar, der�nl�ğ� 
tahm�n ed�lemeyecek kadar akarsular kar-
şımıza çıkab�l�r. Pek� bu zorluklara rağmen 
devam etmek, sonuç alarak �lerlemek �ç�n 
neler� b�lmem�z gerek�yor?

Önce bu zorlu yolda yürümek �ç�n gayret ve 
güçlü b�r �rade olması, önceden plan har�tası 
olması gerek�r. Herhang� b�r zorlukla karşı 
karşıya kalındığında o zorluk ne olursa ol-
sun, onu yenmek �ç�n çare aramak �ç�n hazır-
lıklı olmak gerek�r. An� değ�şen duruma göre 

hareket edeb�len Ayrı ayrı yerlerde kulanıla-
b�len planlar gel�şt�reb�lmek hakeza çeş�tl� 
durumlarda heyecan yapmadan, sak�nl�ğ�n� 
koruyarak �ş yapab�lecek şuur, h�kmet ve f�-
k�r sah�b� olmak gerek�yor.

Burada kafamızda hazırlıklı olmamız gere-
ken b�r husus daha vark� en güven�l�r d�ye 
b�ld�ğ�n�z yoldaşlarınızın s�z� yarı yolda bı-
rakması, s�ze as� olab�lmes�, düşünmed�ğ�-
n�z, beklemed�ğ�n�z yerden s�ze �hanet etme-
s� �ht�mal�ne dah� hazırlıklı olmak gerek�r.

Bazen Davada yolunda başarı elde etmek 
zorlaşab�l�r. Umudunu kaybett�ren k�ş� veya 
b�rtakım söylemler şevk� kırab�l�r. Hatta yer� 
doldurulamayacak kadar zarar vereb�l�r. En 
kötü sonuçla karşılaşmamız an meseles� ola-
b�l�r. Hemen heyecan yapmak, kaygılanmak 
ve s�n�rlenmek g�b� tâb� haller görüleb�l�r. 
(Burada çeş�tl� durumlara karşı b�rkaç nok-
tayı bel�rtmekte fayda var. Heyecan yapma-

DAVA YOLUNDAKİ ZORLUKLARLA NASIL BAŞA ÇIKACAĞIZ? 
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mak, soğuk kanlı davranmak, temk�n olmak 
ve en öneml�s�de sabretmek lazım) 

Ancak b�lmem�z gereken şey bunların h�çb�-
r� �ç�nde bulunduğumuz durumu kurtarmanın 
çares� değ�ld�r. Sadece ve sadece b�ze düşün-
mek ve çözüm üretmek �ç�n zaman kazandır. 

İk�nc� olarak meselen�n özünü kavramak ge-
rek�r. 

B�r sorunla karşılaştığımız zaman onun se-
beb�n�, ortaya çıkma nedenler�n� bulmak �ç�n 
ne kadar hızlı çabalanırsa, mesele o kadar 
hızlı ve kolay çözülür. Y�ne burada d�kkat 
ed�lmes� gereken nokta şu k�, ş�kâyet, b�r�-
ler�n� suçlama, yakınma ve suçlanan k�ş�ye 
yüklenme, öç alma, tenk�t ve ceza verme 
h�çb�r şey� çözüme götürmez tam aks�ne �ş� 
berbat eder, zorlaştırır. 

“her şeyde b�r hayır var” ded�ğ�m�z müm�-
ne has düşünceden ayrı kalmamak. Eğer bu 
yolda n�yet doğru, tedb�r �y�, gayretler yeter-
l� sam�m� ve fedakâr olduğu halde başarılı 
olunmazsa burada �lah� b�r müdahalen�n ol-
duğuna �nancımızın tam olması, Allah daha 
hayırlısını nas�p ets�n! d�yerek tesl�m�yet b�l-
d�rmem�z avladır. 

Hak yolundak� mücadelede karşımıza çıkan 
bu zorluk ve engel, b�r k�ş� veya grup tara-
fından yahut b�r kurum tarafından meydana 
get�r�ld�yse hemen karşı atağa geçmek ve ya-
nıt vermeye acele etmek ve �ş�n ardı arkadını 
araştırmadan soruşturmadan önce, sonradan 
p�şman olacak b�r hareket� yapmaktan ka-
çınmak gerek�r. O anda yapılması gereken 
olayın �ç yüzünü çözmeye çalışmak, etraflı-
ca araştırarak ortaya çıkış sebeb�n� bulmaya 
çalışmak, üzer�m�ze kapanan kapıyı açmaya 
çalışmak yer�ne başka kapıları bulmaya ça-
lışmak gerek�r. 

Yola çıkmadan önce her türlü zorluklara ha-
zırlıklı olmak ne kadar öneml�yse, yolda çı-
kan zorluklara, zararlara boyun eğmeyecek, 

ger�ye dönmeyecek sab�t �rade �le �lerlemek, 
bu zorlukları çıkartanlara �rades�n�n güçlü ol-
duğunu göstererek onlara baskı uygulamak, 
hatta onları ger� g�tmeye mecbur kalacağını 
b�ld�rmek gerek�r.

Son olarakta vaz geçmemek öneml�. 

Eğer hak yolunda yürüyen k�ş� gerçekten bu 
yola n�yet ett�yse dağ g�b� engeller onu bu 
yoldan alıkoyamaması gerek�r. B�l�nmel�k� 
karşılaşılan zorlukların büyüklüğü ve çek�len 
ez�yet�n fazlalığı bu yolun doğru ve sevabı-
nında b�r o kadar büyük olacağının göster-
ges�d�r.

Hayatta en çok karşılaştığımız durumlardan 
b�r� şu k�, �nsan yaptığı �ş� başardığı zaman 
onu alkışlayan k�ş�ler çok olduğu g�b�, başa-
rısız olduğu zaman da onu soru yağmuruna 
tutacak rez�l rüsva ed�p yer�n d�b�ne sokacak 
çok fazla k�ş� olur. Başarı �ç�n gelen sorulara 
cevap vermek kolay olab�l�r lakın, başarısız-
lık �ç�n gelen sorulara cevap vermek, mevcut 
durumdan dolayı �nsanın duygularını �fade 
etmes� bazen zor olab�l�r. Ama her zaman �lk 
baştak� az�m ve kararlılık duygusu �le özgü-
ven, k� bu dava adamına özgün ruh, kapanan 
kapıların tekrar açılmasına ves�le olab�l�r.

En son ve en öneml� nokta �se b�r başarısızlık 
olduğunda buna neden olan k�ş� veya mücb�r 
sebepler b�z� öz eleşt�r� yapmaktan alı koy-
mamalı. Her zaman “acaba ben ney� yanlış 
yaptım veya nerede hata yaptım? başkaları-
nın b�ze bu kadar düşman olmasına, karşımı-
za bu kadar engel koymasına acaba bendek� 
hang� eks�kl�k, yeters�zl�k, şuursuzluk sebep 
olmuş olab�l�r?” d�ye kend� kend�m�ze mu-
hasebe yapmamız en doğru karar vermem�z 
�ç�n gerekl� olduğunu ve meselen�n halled�l-
mes�ndek� en öneml� unsurlardan b�r� oldu-
ğunu düşünüyorum.

Yazan: Münevver ÖZUYGUR



26

HAZİRAN 2021

12 yıl önce, Çin’in Shaoguan şehrindeki xuri oyuncak fabrikasında 
50’den fazla kız ve erkek Uygur genci, ırkçı Çinliler tarafından 
vahşice katledilmiştir.
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