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moda markası da buna tabi olacak ve ithal edilen ürün için yeterli sertifika veya
tedarik zinciri ayrıntılarının sağlanmaması durumunda 250.000 ABD Dolarına
kadar para cezasının söz konusu olacağı
belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından 23
Aralık 2021’de imzalanan “Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası” (UFLPA)
dün itibariyle yürürlüğe girdi. Yasayla,
Çin rejiminin zorunlu çalıştırma yoluyla
Doğu Türkistan’da üretilen ticari ürünlerin ABD’ye ithalatına yasak getirildi.

TARLADAN KUMAŞA KADAR
TÜM AŞAMALAR BELGENECEK

ABD sınır yetkilileri başta olmak üzere
güvenlik güçlerine Doğu Türkistan kaynaklı malları engelleme veya el koyma
konusunda daha fazla yetki veren UFLPA
yasası, 21 haziran 2022 itibariyle yürürlüğe girdi. Yasa’da, bu bölgede üretildiği
ifade edilen domates, polisilikon ve pamuk ‘uygulama için yüksek öncelik’ olarak belirlendi ve bu bölgeden mal ithal
eden şirketlerin köle emeğiyle hiçbir bileşenin üretilmediğine dair ‘açık ve ikna
edici kanıtlar’ sağlaması gerekli olduğu
vurgulandı. Gerekli belgeleri veya kanıtları sağlamayan şirketin ürünlerine sınır
polisi tarafından el konulacağı ifade edildi.
Yasa kapsamında ABD’ye ihracat yapan
herhangi bir İngiliz veya Avrupa Birliği

“

ABD sınır yetkilileri tarafından hazırlanan yasa uygulama
rehberi doğrultusunda, en çok
moda endüstrisini etkileyecek
pamukla ilgili “Pamuğun balya
seviyesindeki menşeinden bitmiş ürünün nihai üretimine kadar tüm tedarik zincirini göstermek için olağan iş akışında
tutulabilecek kayıtlar da dahil
olmak üzere yeterli belgeleri
sağlayın” ifadesi yer aldı.
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Wenbin, yasanın kuruluşlara ve bireylere
yaptırım uygulamak için tasarlandığını
söyledi.

Bürokratik olarak istenilen belgeler arasında, üretim sürecinin akış şeması ve
üretim süreçlerinin gerçekleştiği bölgenin
haritaları da sağlanması gerektiği uygulama rehberinde belirtildi. İthalatçılardan
pamuğun tarladan çıkışından itibaren bir
ürüne dönüşmesine kadar tüm süreçleri
belgeleyerek ABD gümrük yetkililerine
sunulması bekleniyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin
dün düzenlenen günlük basın toplantısında “Xinjiang’daki ‘zorla çalıştırma’ iddiası,
Çin karşıtı güçlerin Çin’i karalamak için
uydurduğu büyük bir yalandır. Pamuk
ve diğer endüstrilerin büyük ölçekli mekanize üretime dayandığı ve Xinjiang’daki
tüm etnik grupların işçilerinin haklarının
gerektiği gibi korunduğu, Xinjiang gerçeğinin tam tersidir.” ifadelerini kullandı.

ÇİN: YASA BİR YALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang
Wenbin, ABD’nin UFLPA yasasıyla ilgili yaptığı açıklamada yasanın bir yalan
üzerine kurulu olduğunu belirterek milyonlarca insanın soykırıma maruz kaldığı
gerçeği inkar etti.

ABD’nin bu yasayla Çin üzerindeki baskısını insan hakları bahanesiyle tırmandırdığını dile getiren Sözcü Wenbin, “Çin, bu
eylemleri şiddetle kınıyor, kararlı bir şekilde karşı çıkıyor ve Çinli şirketlerin, vatandaşlarının yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için güçlü bir şekilde hareket
edecek” dedi.
Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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basına sızdırılan dosya ve fotoğraflarla
ilgili hazırlanan karar tasarısı görüşüldü.

Avrupa Parlamentosunda Çin’in Doğu
Türkistan’daki eylemlerinin insanlığa karşı suç teşkil ettiği ve soykırım riski taşıdığına karar verdi.

GEREKEN ADIMIN ATILMASINA ÇAĞRILDI

“

9 Haziran 2022 tarihinde Avrupa Parlamentosunda yapılan oylamada
Vekiller, AB ve üye ülkelere
vahşeti sona erdirmek ve işlenen suçların sorumluluğunu sağlamak için Birleşmiş
Milletler Soykırım Sözleşmesi uyarınca gerekli tüm
adımları atma çağrısı yaptı.

Oturumda söz alan vekiller, tasarıda Çin’in
eylemlerinin insanlığa karşı suç ve Uygurlara karşı soykırım riski taşıdığının altını
çizdi.
Vekiller, AB ve üye ülkelere vahşeti sona
erdirmek ve işlenen suçların sorumluluğunu sağlamak için Birleşmiş Milletler
Soykırım Sözleşmesi uyarınca gerekli
tüm adımları atma çağrısı yaptı.

Oylamada Çin’in Uygurlara yönelik eylemlerinin insanlığa karşı suç teşkil ettiği
ve soykırım riski taşıdığı savunuldu.
AP’nin Strazburg’da toplanan Genel Kurul
oturumunda geçen ayın sonunda Çin’in
Doğu Türkistan’daki polis arşivlerinden
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ÇİN’İN TEPKİSİ

Polis kayıtlarının Uygurların mağduriyetini her zamankinden fazla ortaya koyduğunu aktaran vekiller, “sözde eğitim
merkezlerinde toplu keyfi gözaltılar, işkenceler, çocukların ebeveynlerinden zorla ayrılması, köle işçiliği ve dijital izleme
sistemi gibi etnik, kültürel ve dini kimliği
ortadan kaldırmaya yönelik baskıların”
gözler önüne serildiğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin 24 Mayıs’ta polis kayıtlarıyla ilgili
basına sızdırılan belgelere ilişkin soruya
verdiği yanıtta, “Bahsettiğiniz, Çin karşıtı
güçlerin Çin’i karalamaya yönelik çabalarının son örneğidir. Bunlar eski hilelerin
tekrarından ibarettir. Dedikodu ve yalanları yayarak dünyanın vereceği hükmü
gölgeleyemezler. Xinjiang’da istikrar ve
refahın olduğu, orada yaşayanların da
hayatlarından gayet memnun ve mutlu
olduğu gerçeğinin üzerini örtemezler.”
ifadelerini kullanmıştı.

Genel Kurulda onaylanan AP’nin kararları üye ülkelere tavsiye ya da çağrı niteliğinde oluyor ve üye ülkeler için hukuki
bağlayıcılığı bulunmuyor.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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ang-Yazhong II, Yazhong-Davançing II ve
Hotan bazlı kömür santralinin uygulanması ve hızlandırılması için teşvikler bulunuyor.

Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang hükümeti Kalkınma ve Reform Komisyonu”,
bölgedeki çeşitli enerji kaynaklarını sömürme planlarını içeren bir bildiri yayımladı.

Elektrik’in yanı sıra Gaz rezervlerinin de
verimliliğini artırma, üç büyük petrol ve
gaz havzası olan Junggar havzası, Tarım
havzası ve Turpan-Kumul’un araştırılması, geliştirilmesi ve Çin’e giden petrol ve
gaz boru hatlarının inşasının güçlendirilmesine vurgu yapılıyor.

Bildiride, çeşitli il ve belediyelerde enerji projelerine yapılan yatırımları artırmak
için kömür madenlerinin yüksek kaliteli
üretim kapasitelerini önemli ölçüde artırmaları, onaylanmış kömür madenlerinin yapımını hızlandırmaları ve Çin’in
“14. Beş yıllık plan” döneminde önceden
belirlenmiş çalışmalarını güçlendirmeleri
gerektiği, yıllık Plana uygun olarak Çin’in
kömür arzını sağlamak için rezerv kömür
madenciliği projesinin gözden geçirilmesi
ve onaylanması için destek sağlanacağı
belirtiliyor. Ayrıca yeni enerjinin büyütülmesi gerektiği ve Çinli yetkililerin görevinin yeni enerji üreticilerinin sayısını artırmak olduğu aktarıldı.
Çin’in planlarına göre yeni bir elektrik
enerjisi sisteminin inşası, Urumçi’nin kuzeyindeki enerji iletim ve dönüşüm projelerini içeriyor. bu bağlamda, Fenghu-

“

Bilgilere göre, Çin Enerji şirketi geçen yılın başlarında Doğu Türkistan’da
altı kömür madeni termik
santralin inşasına yatırım
yapmak için 8 milyar Yunan bütçe ayırdığı ve yıllık
bazda 15,3 milyon ton üretim hacmi beklendiği ileri
sürülüyor.
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rin güvenilmez olduğunu hatırlatmakla
birlikte, yağmalanan kaynakların Çin’in
açıkladığı miktarın kat kat üstünde olduğunu söylüyor.

ÇİN’İN EN BÜYÜK 4. KÖMÜR
ÜRETİM BLGESİ
Çin İstatistik Bürosu’na göre, Doğu Türkistan’ın 2019 yılında işlenmemiş kömür
üretim miktarı 238 milyon tona ulaşmış
ve Çin’in en büyük 4. kömür üreten bölgesi haline gelmişti.

SADECE ÇALMIYOR, ZARAR
DA VERİYOR

Çin’de yakın zamanda ortaya
çıkan enerji krizinin ardından İç
Moğolistan ve Doğu Türkistan
gibi işgal edilen topraklardan
Çin illerine enerji kaynaklarının ulaşımı hız kazandı. Doğu
Türkistan’daki kömür rezervleri, Çin’in toplam kömür rezervlerinin %37’sini oluşturmaktadır. Petrol ve gaz rezervlerinin
de Çin’in toplam rezervlerinin
%25’ini oluşturduğu ve söz konusu kaynağın hacmi 30 milyar ton olduğu tahmin ediliyor.
Bunlardan hariç Doğu Türkistan’da Rüzgar ve Güneş enerjisi teknolojisi kullanım alanında
da ön planda.

Ayrıca Doğu Türkistan’da 4 Ekim 2021’de
yayınlanan hava kalitesi endeksine göre,
Hotan, Kaşgar ve Kızılsu olmak üzere üç
bölgedeki hava kalitesinin tehlike sınırına
ulaştığı ve İli vilayetindeki hava kirliliğinin
daha kötü olduğu, insan sağlığına daha
fazla etki gösterebileceği kaydediliyor.
Uzmanlar, Doğu Türkistan’daki elektrik
santrallerinde büyük çoğunluğun kömürü
yakıt olarak kullandığı ve Çin’in dünyaya
zehirli karbondioksiti kontrol etme sözü
vermesine rağmen, Doğu Türkistan’daki
enerji santrallerinin ölçeğini her geçen yıl
genişlettiğini bildirdi.
Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press

Gözlemciler Doğu Türkistan’ın kaynaklarına ilişkin Çinlilerin açıkladığı verile-
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Uluslararası Doğu Türkistan Sempozyumu’nda 40’ı
aşkın ülkeden bir araya gelen İslam alimleri, 3 gün
boyunca Doğu Türkistan meselesi üzerine müzakerelerde bulundu.
sempozyum, Bağcılar-güneşlideki Retaj
Otelinde 3 gün sürdü. Sempozyumda islam ulemaları Doğu Türkistan meselesi
hakkında müzakereler yaparken, son oturuma İstanbul valisi sayın Ali Yerlikaya ve
Bağcılar belediye başkanı sayın Abdullah
Özdemir ve diğer önemli isimler iştirak
etti. Yapılanan sonuç bildirisinin ardından
sempozyum sona erdi.

İstanbul’da, Doğu Türkistan Ulemalar Birliği Derneği’nin ev sahipliğinde 40’ı aşkın
ülkeden ulemanın katıldığı Uluslararası
Doğu Türkistan sempozyumunun açılışı 10 haziran 2022 Cuma günü İstanbul
Zeytinburnu Kültür ve Sanat merkezinde
gerçekleştirildi.

Başta Dünya Müslüman Alimler Birliği
Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali el-Karadâğî
olmak üzere birçok ulemanın katıldığı

7

HAZİRAN 2022

ümmetine aktarmak için dünyanın dört
bir yanından sempozyuma gelen Ulemaları ve imamları Doğu Türkistan meselesini kavmine tanıtmaya ve Çin’in suçlarını
ayyuka çıkarmaya çağırdı. İslam dünyası
liderlerine de, her birinin Mazlum Müslümanlardan Allah’a karşı sorumlu tutulacağını hatırlatan Karadâğî, bu konuda
birçok şey yapabileceklerini söyleyerek,
tüm Müslüman milletleri Çin ürünlerini
boykot etmeye çağırdı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası programın
açılışını gerçekleştiren Doğu Türkistan
Ulemalar Birliği Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Ataullah Şahyar, “Bugün Çin
zulmü altında yüzyıllar boyunca zulme
maruz kalan, insani ve dini hak ve hukuklarından mahrum bırakılan; İmam Buhari,
İmam Maturidi, Yusuf Has Hacip ve Kaşgarlı Mahmut gibi pek çok ünlü ilim adamlarının yetiştiği Türk-İslam Coğrafyasının
asıl sahibi olan, ataları bin yıldan beri
İslam’ı kucaklayarak Ümmet-i İslam’ın
işleriyle hemhal olan 30 milyonu aşkın
Doğu Türkistanlı kardeşimizi hatırlamak,
dertlerine ortak olmak, onların sıkıntılarını ve şanlı davalarını paylaşmak, onların
bir nebze olsun yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız. En önemlisi de
bir Müslüman olarak, Müslümanlardan
yana duruş sergilememiz gerektiğini ve
Müslüman kardeşlerimize karşı vazifemizi
önce kendimize İslam dünyasına ve bütün
Müslümanlara hatırlatmak için burada
toplandık. Ne mutlu Müslüman camiasının birlik ve beraberliğini unutmayan,
İslami kardeşlik görevini yerine getirmek
için burada bulunan bizlere.” dedi. Ardından Doğu Türkistan Alimler Birliğinin tanıtım filmi katılımcıların seyrine sunuldu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan
Yardımcısı Dr. Esham Bashir yaptığı konuşmasında İslam ümmetinin bir vücut
gibi olduğunu, herhangi bir uzuvlu hasta olduğunda, tüm vücudun ağrıyı hissedeceğini, bundan sebep Doğu Türkistan
Müslümanlarının asla umutsuzluğa kapılmaması ve mücadeleye devam etmesi
gerektiğini dile getirdi.
DOĞU TÜRKİSTN, İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKTIR

İlim ve Fikir Araştırmaları Merkezi kurucu
başkanı Dr. İhsan Şenocak, Doğu Türkistan’daki soykırım, İslam dünyasının ihmali, Doğu Türkistan’daki camilerin yıkımı
ve sırf Müslüman oldukları için bu denli
zulme maruz kaldıklarını hatırlatarak,
Çin’den bu intikamı alma zamanının yaklaştığını ifade etti.

ÇİN MALLARINA BOYKOT ÇAĞRISI
Akabinde Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali el-Karadâğî yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan
halkını selamlayarak, Bu konuyu İslam

Ardından Uluslararası Doğu Türkistan
STK’lar Birliği Başkanı Hidayetullah
Oğuzkhan, Çin rejiminin Doğu Türkis-
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tan’ı işgal altına aldığını ve 1949’dan beri
Müslüman halka karşı sistematik soykırım
politikası izlediğini, İslam dünyasının ise
Çin’in İslam’a ve Müslümanlara karşı işlediği suçlara sessiz kaldığını, Çin’in İslam
dünyasını çeşitli yollarla kandırmaya ve
gözünü boyamaya çalıştığını dile getirdi.

İslam Dünyası STK’lar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Eyüp Akbal, bu önemli buluşmayı organize eden örgüt üyesi
Doğu Türkistan Alimler Birliği’ne teşekkür ederek, Doğu Türkistan’ın İslam dünyasının bir parçası olduğunu ve Yakın
gelecekte İslam dünyasında diğer Müslüman ülkeler gibi bağımsız bir ülke olacağını dile getirdi.

Malezya’nın Kalantan Eyaleti Milletvekili
Dr. Abdullah Yakup, Doğu Türkistan Müslümanlarının İslam Ümmet’inin bir parçası olduğunu ve bu nedenle İslam İşbirliği Teşkilatı gibi İslami kuruluşların Doğu
Türkistan sorununu çözmeye öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

Kuveytli eski Milletvekili Dr. Muhammed
Haif el-Matiri de Doğu Türkistan’ın İslam
Ümmet’inin bir parçası olduğunu, işgal
altındaki bir Müslüman toprağı olduğunu
ve tüm İslam ülkelerinin bunu bilmesi gerektiğini vurguladı.
ÇİN EN BÜYÜK İSLAM DÜŞMANLIĞI YAPIYOR

Daha sonra Kuveytli eski Milletvekili olan
Dr. Waleed Al-Tabtabaei konuşmasında
Doğu Türkistan’daki Müslümanlar da dahil olmak üzere İslam ümmetinin ıstırabını
anlatan bir şiir okudu ve Doğu Türkistan
Alimler Birliği’nin bu sempozyumunu
gerçekleştirmesine izin verdiği için Türk
hükümetine teşekkür etti.

ABD’li hukuk profesörü Dr. Khalid A. Beyduon, Avrupa Parlamentosunun tamda bu
gün Çin’in Doğu Türkistan’daki suçlarını
“Ciddi soykırım tehdidi” olarak nitelendirdiğini, Oysa Çin’in Doğu Türkistan’da
soykırım işlediğine karar vermesi gerektiğini, sadece soykırım yapmakla kalmayıp,
İslam’a karşı en büyük düşmanlık yapmakta olduğunu ve yurtdışındaki Uygurların maruz kaldıkları zulmü anlatmalarını
çeşitli şekillerde engellediğini söyledi.
Akabinde Amerika’daki Müslüman cemaatin önde gelen isimlerinden olan “Uygurları Kurtaralım” hareketinin kurucusu Abdul Malik Müjahid, Doğu Türkistan’daki
soykırıma ilişkin bir rapor yayımladığını
ve Doğu Türkistan halkının tüm zorluklara
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Daha sonra Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcısı Cebrail Küllü
yaptığı konuşmasında Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Dr. Ali Erbaş ve Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Dr. Selim Ergün’ün selamlarını ileterek Doğu Türkistan’la ilgili
kıs bir konuşma yaptı ve hayırlı temennilerde bulundu.
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel
Başkan Danışmanı Muhammed Turhan,
Doğu Türkistan halkının Allah yolunda
savaşan birer mücahit olduğunu ve yanında olmaktan onur duyduğunu, Doğu
Türkistan halkı haklı mücadelesine devam
ederse tez vakitte bağımsızlığına kavuşacağını söyledi.

rağmen haklı mücadelesini devam ettirdiğini dile getirdi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi
ve Mısır’ın eski Diyanet İşleri Bakan danışmanı olan Dr. Muhammed Sağir, Uygur Müslümanları İslam’a sımsıkı bağlı
kaldığı müddetçe, Peygamber efendimiz
Muhammed Aleyhisselam’a nasıl yardım
geldiyse, Uygurlarında Allah’ın yardımını
alacaklarını ifade etti.

DOĞU TÜRKİSTANLA İLGİLİ ÖNERİLER
SUNULDU
Ardından Dr. Sultan Al-Bahim Al-Hashimi Müslümanların tek can, tek vücut
olduğunu belirterek, Filistinli Müslümanları önemsedikleri kadar Doğu Türkistan
Müslümanlarını da önemsediklerini ifade
ederek, bu sempozyum vesileyle Doğu
Türkistan sorununu çözmek için Doğu
Türkistan adına bir vakıf kurulması önerisinde bulundu.

Endonezyalı ünlü bir alim olan Dr. Daud
Rasyid Harun, Endonezya Müslümanları adına yaptığı konuşmada, İslam dünyasının en büyük ülkelerinden biri olan
Endonezya’daki Müslüman sayısının 230
milyon olduğunu ve Endonezyalı alimlerin
Çin’e karşı Uygurların yanında olduğunu
ve Doğu Türkistan meselesinin İslam dünyasının bir sorunu olduğunu söyledi.

İngiltere’deki Kurtuba örgütünün kurucu-
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sistematik soykırım uygulamaları, Kamp
tanıklarının beyanıyla insanlık dışı zulüm,
trajik işkence, Müslümanların acı durumları ele alınırken İslam dünyasının Doğu
Türkistan sorununu en önemli gündemi
haline getirmesi konusu da dahil olmak
üzere kilit meseleler ve çözüm önerileri
müzakere edildi.

su ve başkanı Dr. Anas Al Tikriti, İngiltere’deki tüm İslami örgütlerin geçtiğimiz
günlerde Uygurlara yardım için bir kampanya başlattığını, Doğu Türkistan meselesinin artık İslam dünyasında önemli bir
mesele haline geldiğini söyledi.
Açılış töreninde ayrıca Tüm protokol konuşması yapan misafirlere Doğu Türkistan Ulemalar birliği ve Uygur kanaat
önderlerince Ay yıldızlı Gök bayrak hediye edilirken, T.C Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, ve Haydar Halk
teşkilatı başkanı Ahmet Mahmut Ünlü ve
(Cübbeli Ahmet Hocaefendi) dan gelen
hayırlı dua ve temenniler okundu. Kılınan
duanın ardından tören sona erdi.

40’tan fazla ülkeden hükümet ve kuruluş
temsilcileri, alanında çok etkili uzmanlar
ve Alimlerin katıldığı sempozyumda Doğu
Türkistan davası üzerine İslam dünyasında gelecekte yapılması gereken önemli
konular hakkında görüş alışverişleri yapıldı.
Doğu Türkistan davasında tarihi bir sempozyum olarak görülen buluşmada Dünya
Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri
Prof. Dr. Ali el-Karadâğî, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Dr.
Issam Al-Bashir, İlim ve Fikir Merkezi Kurucu Başkanı Dr. İhsan Şenocak, eski Kuveyt Milletvekili Dr. Waleed Al-Tabtabaie,
Amerika’lı hukuk profesörü Dr. Khalid
A. Beyduon, Eski Moldova Diyanet İşleri
Bakanı, dünyaca ünlü Kuveytli şeyh Tarık Es-Suveydan, önde gelen politikacılar,
seçkin akademisyenler, vaizler- imamlar
ve araştırmacılar Doğu Türkistan konusunda önemli önerilerde bulundu.

SEPMOZYUMDA NELER
MÜZAKERE EDİLDİ
11 ve 12 Haziran tarihleri Arasında Bağcılar-güneşlideki Retaj Otelinde devam
eden sempozyumda Doğu Türkistan’daki
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Vali Ali Yerlikaya konuşma yaparak Doğu
Türkistan Alimler Birliği’nin düzenlediği sempozyumun Doğu Türkistan halkı
adına hayırlara vesile olmasını belirterek
şu anda yer yüzünde en büyük insanlık
dramının Doğu Türkistan’da yaşandığını,
Müslüman Uygur Türklerinin her türlü
baskı ve sistematik asimilasyon soykırım
uygulamalarına maruz kaldığını, İslam
dünyasının bir çok yerinde Türkiye nüfusu kadar insan yerinden yurdundan edildiğini, bir milyona yakın bebek vatansız
dünyaya geldiğini ve Türkiye’nin tarihsel
olarak göçmenler konusunda güvenli bir
sığınak haline geldiğini anlatarak “Kardeşlerim Doğu Türkistan bize ruhen olduğu kadar coğrafi olarak da yakındır, dolayısıyla Doğu Türkistan bize memleketim
Konya kadar yakındır.” Şeklinde duygularını ifade etti. Ayca Türkiye’deki Uygur
Türklerinin vatandaşlık ve diğer sorunlarının çözümü konusunda elinden gelen
gayreti göstermekte olduğunu ve desteklemeye de devam edeceğini dile getirdi.

10 Haziran Cuma akşamından itibaren
Alimler, siyasiler, devlet adamları ve gazeteciler bazında sempozyum katılımcılarının küçük guruplar halinde ayrılarak
Doğu Türkistan’ın güncel durumu ve
zulümden kurtuluşu üzerine oturumlar
gerçekleştirdi. Sempozyumun son gününde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK
Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Bağcılar belediye başkanı Abdullah Özdemir programa teşrif ederek Doğu
Türkistan halkının yanında olduklarını ve
her kesimden yabancı konukları sıcak bir
şekilde karşılayan Türkiye’nin Uygurlara
yabancı gözüyle bakmadığını Türkiye’nin
Uygurların da vatanı olduğunu vurguladı.

Bu vesileyle içişleri bakanlığına ve Göç
idaresine ve de uluslararası sempozyumu
düzenleyen Doğu Türkistan Alimler Birliği ve Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar
Birliği’ne, 40’tan fazla ülkeden gelen mi-

UYGURLARA YABANCI GÖZÜYLE BAKMADIK
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egemenliğinden taviz vermemesi, Çin’in
Doğu Türkistan’daki ‘soykırımına’ karşı
çıkması gerektiği belirtildi. Ayrıca bildiride İslam alemini, Çin’in insanlık dışı suç
eğilimlerine karşı Çin mallarını boykot
etmeye ve her ne sebepten olursa olsun,
Çin’in kandırmaca, sahta, hileli diplomatik ve siyasi ilişkilerine kanmaması propagandalarına inanmamaları konusunda
çağırı yapılıyor.

safirlere teşekkürlerini iletti. Vali ve Belediye başkanına Uygur Doppası ve Ay yıldızlı gök bayrak hediye edildi.
DOĞU TÜRKİSTAN DAVASINA SAHİP ÇIKIN
Sempozyumun sonunda Doğu Türkistan
Alimler Birliği Başkan yardımcısı Abdüsselam Alim tarafından Doğu Türkistan
davasının ana ilkelerini içeren sonuç bildirisi okundu.

Doğu Türkistan sempozyumu haklı Doğu
Türkistan davasının başarısı, Türkiye ve
Türk hükümetinin Doğu Türkistan Davası
ve Doğu Türkistan’la alakalı çeşitli siyasi
faaliyetlere verdiği destekten dolayı yapılan dua ve hayırlı temennilerle son buldu.

Bildiride, Doğu Türkistan’ın işgal edilmiş
toprak olduğu, Çin’in Müslümanların hak
ve hürriyetini engelleyerek İslam’a yönelik
açık düşmanlık yapmakta olduğu, Doğu
Türkistan’da yaşayan Müslümanlara sistematik soykırım uygulamakta olduğu,
İslam dünyasının Doğu Türkistan halkının
haklarını savunması, Doğu Türkistan’ın

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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İSLAM DÜNYASININ DOĞU TÜRKİSTAN MESELESİ
görmek durumunda olduklarını ve kendilerinin de öyle gördüklerini net bir dille ifade ettiler. İslam ümmetinin bir vücut
gibi olduğu, bu bedenin bir organına bir
acı dokunduğunda bunun vücudun bütün
hücrelerinde aynı şekilde hissedilmesinin
imandan olduğu hususu her vesileyle defalarca ifade edildi.

İstanbul’da gerçekleşen ve üç gün devam
eden 1. Uluslararası Doğu Türkistan Sempozyumu yayınlanan sonuç bildirisiyle
devam etti. Dünya İslam Alimler Birliğinin desteği ve katılımıyla Doğu Türkistan Alimler Birliği tarafından düzenlenen
sempozyuma 40 ülkeden alim, aydın,
siyasetçi ve akademisyen katıldı, tebliğ
sundu veya görüşleriyle katkıda bulundu.

Doğu Türkistan’da yaşananların İslam
milletinin bütün bireylerinde kendi acıları
gibi hissedildiğini, hissedilmesi gerektiğini ifade etti İslam alimleri. Bu noktada zaman zaman maalesef Türkiye’de duyduğumuz saçma sapan bir iddiaya, onu hiç
muhatap almadan kendiliğinden verilen
bir cevaptı bu:

Sempozyumda Doğu Türkistan’da 1949
yılından beri yaşananlar, Çin hükümetinin
Müslüman Türklere yönelik asimilasyon
politikaları ve insan hakkı ihlallerine dair
çok net örnekler doğrudan tanıklıklarla
ortaya konuldu. 40 ülkeden katılan insanlar Doğu Türkistan’da yaşananların sonlanması için neler yapılabileceğine dair
somut çareler tartıştı.

Filistin meselesini önemsedikleri kadar
Müslümanların Doğu Türkistan meselesini de Keşmir meselesini de Myanmar meselesini de (çok şükür çözülmüş bulunan)
Dağlık Karabağ meselesini de Kürt meselesini de (bugün aldığı şekiller ve sahipleniyor görünenlerin götürdüğü yer başlı
başına ayrı bir sorun olarak çok farklı olsa

Sempozyumu düzenleyen İslam Alimleri
Doğu Türkistan’da yaşananların elbette
her şeyden önce bir insanlık sorunu olduğunu ama bütün insanlıktan bir şeyler
beklemeden önce bütün Müslümanların
bu konuyu öncelikleri meselesi olarak
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tıldığım oturumun diğer konuşmacıları da
İstanbul Uluslararası İlişkiler Merkezinden Mısırlı Prof. Essam Abdülşafi, Prof.
Seyfeddin Abdülfettah ve İstanbul Valisi
sayın Ali Yerlikaya oldu.

da) önemsemeleri, onları kendi meseleleri
gibi sahiplenmeleri şaşırtıcı değildir. Bu
meselelerin hepsi bütün Müslümanların
meselesidir ve bu acıların ortaklığı bilakis Müslüman ümmetin hayatiyet belirtisi
olarak yaşanıyor.

Vali Yerlikaya özellikle Doğu Türkistan’ın
ellilerden itibaren başlamış olan göçleriyle Türkiye’de önemli bir topluluk
oluşturduklarını ve bugün bu topluluğun
mensuplarının önemli bir sayıya ulaşmış
olduğunu rakamlarla anlattı. Baştan beri
Türkiye’nin mazlumlara bir sığınak olma
özelliğinin önemli örneklerinden birisinin
de bu topluluk olduğunu anlatan Yerlikaya bu göçler arasında bilhassa Ahıskalı,
Azerbaycan ve Balkan ve Bulgar Türklerine özel bir önem verildiğini ve bunların
asla yabancı göçmen muamelesi görmediklerini verilen vatandaşlık veya daimî
oturum hizmet örneklerinden rakamlarla
anlattı.

Sempozyuma üç gün boyunca çok sayıda önemli isim katıldı. En önemlilerinden
birisi elbette Dünya İslam Alimler Birliği
Başkanı Dr. Ali el-Karadaği idi. Kendisi
Kürt olduğu halde hitap ettiği dil Arapça ve büyük bir heyecanla sahiplendiği
dava Doğu Türkistan davasıydı. Bunu
yaparken konuşmasında yaşadığı duygu
yoğunluğu sesini titretiyor, yaşanan acıları anlatırken neredeyse ağlayacak oluyordu. Bu kardeşlik görüntüsü Müslüman
ümmetin en büyük gücünün nerede yattığını aslında başlı başına yeterince gösteriyordu.
Doğu Türkistan gerçeği üzerine muhtemelen bu düzeyde şimdiye kadar düzenlenmiş en etkili ve en geniş katılımlı
toplantının kapanış oturumu “Doğu Türkistan Davasının Geleceğine Stratejik
Bakış” başlığını taşıyordu. Şahsen hem
yöneterek hem de bir tebliğ sunarak ka-

Bu arada Doğu Türkistan Sempozyumuna üç gün boyunca ilgilerinde hiçbir azalma olmaksızın katılanlar 40 ülkeden olsa
da çoğunluğu Arap dünyasındandı ve
sempozyumun dili de Arapça idi.
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Arap dünyasından Doğu Türkistan davasına olan bu yoğun ilgi
aslında bu davanın uluslararasılaşmasında en büyük etkenlerden biri. Bir yandan davanın ne
kadar bir ümmet meselesi olarak
benimsendiğini gösteriyor bir
yandan da sempozyumun Arapça
olarak icra edilmesi buradan çıkan mesajların birinci dereceden
muhatabının Arap ülkeleri olmasını da sağlıyor.

ortaya koyabilecekleri duyarlılıkların ve
ittifakların konunun stratejik geleceğini
belirleyeceğini etkili bir çözümlemeyle
ortaya koydu.
Dahası, Çin’in de bu diyaloğa ihtiyacı var.
Malum, Çin Doğu Türkistan mevzusunun
ABD ve Batı tarafından kendisine karşı
kara propaganda ile kullanıldığından çok
şikayetçi. Oysa kara propagandanın çok
ötesinde, orada yaşananlara dair doğrudan tanıklıklara dayalı bilgiler var ve bu
konunun ABD ve Batı tarafından kullanılmasını istemiyorsa Müslüman dünya ile
müzakereye açılması kendi faydasına da
olacaktır.

Önceki yazımda da ifade etmiştim. Çin’in
bugün ne kadar güçlü olursa olsun Arap
dünyasına duyduğu ihtiyaç ve bağımlılık
Arap dünyasının ona bağımlılığından çok
daha fazladır. Açılmak isteyen, mamullerine Pazar, üretimine hammadde ihtiyacı
içinde olan Çin’in İslam dünyasını kaybetme lüksü olamaz. Ancak İslam ülkeleri
Doğu Türkistan konusunu bir mevzu olarak bile hiç gündeme getirmezlerse, bir
şey talep etmezlerse Çin’den bu konuda
adım atmasını bekleyemezler. İslam dünyasının her şeyden önce kendi gücünün
farkına varması lazım. Son oturumda Mısırlı akademisyen Prof. Essam Abdulshafi Türk Dünyasının, Müslüman dünyanın
ve Afrika’nın kademeli olarak bu konuda

İslam Alimler Birliğinin bu şekilde aldığı
inisiyatifin de üzerinde durmaya ayrıca
değer. İslam alimlerinin tarihsel rollerini
layıkıyla oynamaya başladıklarının, devletlere gereken tavsiyeleri, onları ihya
edecek tavsiyeleri, ortalığı velveleye vermeden yapmalarının mümkün olduğunu
çok güzel göstermiş oluyorlar.
Bilhassa İslam ülkelerinin yöneticilerinin
bu seslere kulak vermeleri elbette onların
hayrına olacaktır.
Yazan: Prof. Dr. Yasin Aktay
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yen 2 bin 712 kilometre uzunluğua sahip
ray hattı olduğu belirtildi.

Çin, son yıllarda Doğu Türkistan’a Çin
akınını çekmek ve Doğu Türkistan’ı tamamen Çinlileştirmek gibi şeytani kötü
planını gerçekleştirmek için yüklü miktarlarda yatırım yapıyor ve Doğu Türkistan genelinde çok sayıda turistik bölge
inşa ederek Çinli yerleşimcilerin ilgisini
çekmek istiyor. Bu minvalde Hotan-Çakılık Demiryolu hattını trafiğe açan Çin,
Demiryolu ile dünyanın en büyük ikinci
mobil çölü olan Taklamakan Çölü’nü tamamen kuşatmış durumda.

Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’ı işgalinden bu yana Doğu Türkistan halkını
etkin bir şekilde kontrol altına almak için
kilit bölgelerde Bingtuan (Xinjiang İnşaat
ve üretim kolordusu) yapılanması yerleştirerek özel alanlar oluşturarak, silahlı
kuvvetler konuşlandırdıklarını ve tarıma
elverişli bölgelerin çoğunaysa Çinlileri
yerleştirdiğini, bahse konu Hoten Çakılık
hattı boyunca Halk arasında “Haşar” adı
verlen Zoraki çalıştırmayla insanları yaklaşık 50 milyon metrekarelik alana ızgara şeklinde çimler ekmeye ve yaklaşık 13
milyon çalı ve ağaç dikmeye zorladığı, bunun yanında ray boyunca rüzgar ve kum
kontrolü projesinide eş zamanlı olarak
yürütüldüğü, asıl amacın ise Çinliler için
yaşanabilir alan yaratmak ve seyahatini
kolaylaştırmak olduğunu, nitekim Teklimakan Çölünü tamamen kuşatan Hoten
Çakılık Demiryolunun Çinlilerin bölgeye
yerleştirilmesi açısından Çin için hayati
öneme sahip proje olduğunu kaydetti.

Bilgilere göre Tipik çöl demiryolu Hotan-Çakılık Demiryolu’nun yüzde 65’i
kum alanında yer alıyor. Yeni açılan demiryolu batıda Doğu Türkistan’ın Hotan
bölgesine ve doğuda Bayingulun Moğol
bölgesinin Çakılık ilçesine ulaşıyor. Toplam uzunluğu 825 kilometre ve tasarım
hızı saatte 120 kilometre olduğu aktarıldı.
HER ŞEY ÇİNLİLERİN PRESTEJİ İÇİN
Hotan-Çakılık Demiryolu, mevcut Golmud–Korla Demiryolu, Kaşgar-Hotan
Demiryolu ve diğer bağlantı noktalarıyla birlikte Taklamakan Çölü’nü kuşatıyor.
Demiryolunun dünyanın ilk çöl çevrele-
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Son yıllarda Çin rejimi, bedava konut, ücretsiz arazi, çeşitli iş imkanı, nakit para
desteği ve nüfus transferinin kolaylaştırılması yoluyla çok sayıda atıl ve düşük
profilli, sabıkalı Çinli yerleşimciyi Doğu
Türkistan’a kalıcı olarak yerleştiriyor.

Bilgilere göre Çinlileri Doğu Türkistan’a
cezbetmek için öne sürülen reklamlarda,
“ Karla kaplı zirveler ve uçsuz bucaksız
yaylalar, yemyeşil ormanlar ve sessiz çöller iç içe, Xinjiang adeta yer yüzündeki
cennet” ibareleri kulanılıyor.

Rejim hükümeti, Doğu Türkistan’ı tamamen Çinlileştirmeye yönelik şeytani planı doğrultusunda ulaşım ve turizm
merkezlerine yoğun bir şekilde yatırım yaparken, Çinlileri
Doğu Türkistan’a çekmek için
teşviklerini de arttırıyor.

Çin haber kaynaklarına göre, Çin rejimi
Çinlileri Doğu Türkistan’a çekmek için
900’den fazla kültür, turizm, spor ve diğer etkinlikler düzenledi. Ayrıca Tabiat
manzaralı Doğal noktalara ücretsiz giriş,
indirimli bilet fiyatları ve bilet hediyesi
dahil olmak üzere 300’den fazla teşvik
paketi uyguladı.

“

Korgas İlçesindeki Lavanta Çiftliği, Kutub İlçesindeki Taşalma Çiçek Festivali, Ili
Lavanta Kültür ve Turizm Festivali, Hotan
Çölü Manzara Alanı, Tarım Nehri Manzara
Alanı vb. gibi Çin propagandasında özel
yer alan mekanların dışında Tarbagatay
yayla müzik festivali, 447 çeşit kültür sergisi, Aksu, Korla, Kuçar’daki müzelere konulan tarihi eserlerin tanıtımları yapılıyor.

Çinli İç turizim şirketlerinin neredeyse
hepsinde Doğu Türkistan’la ilgili reklamların arttığı, bunun yanı sıra devlete ait
resmi internet sitelerinde de hükümet
desteği açık bir şekilde belirtilen reklamların artmaya başladığı dikkat çekiyor.
“YER YÜZÜNDEKİ CENNET”

Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Kül-
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mek için Doğu Türkistan’ın güneyinde ve
kuzeyinde iki devasa kayak merkezi ve 84
orta tip kayak merkezi bulunduğu biliniyor.

tür ve Turizm İdaresi resmi verilerine
göre, bu yılın ilk çeyreğinde Doğu Türkistan’a toplam 29 bin 424 Çinli turist geldi.

“

“SONUMUZ ENDÜLÜS’TEN FARKLI OLMAYACAK”

Gözlemciler, Çin’in 2017’den
beri büyük ölçekli keyfi tutuklamayla ilk etapta milyonlarca Doğu Türkistanlıyı toplama
kamplarına veya hapishanelere
kapattığını, ikinci etap olarak
da boşluğu Çinlilerle doldurmaya, toprak sahibini Çinli gibi
göstermeye çalıştıklarını, Doğu
Türkistan’daki soykırım devam
eder, insanlık sessiz kalır ve
Uygular unutulursa, sonucun
1000 yıllık İslam toprağı Endülüs’ten farklı olmayacağını
vurguladı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Çin sosyal
medyasında Çinli yerleşimcilerin yılda en
az bir kez Doğu Türkistan’a gelmesi teşvik edilen bazı reklamlar viral olduğu, isteyenlerin hükümetle anlaşma imzalayarak sağlanan imtiyazlardan yararlanırken
Doğu Türkistan’a kalıcı olarak taşınabileceği iddia ediliyor.
Doğu Türkistan’daki “Çin Demiryolu şirketi Xinjiang şubesine” göre Çin’den gelen tren, Doğu Türkistan’daki tüm il, vilayet ve şehirlere ve Çin’i Doğu Türkistan’a
bağlayan yüksek hızlı demiryolu ağına
sahip olup, Yerleşimci Çinlilerin ulaşım
sıkıntısı kökten çözüldü. Buna ek olarak
Doğu Türkistan’daki havaalanı sayısının
da 23’e çıkardığı belirtiliyor.
Şu anda Doğu Türkistan’da Çin yapımı
Ulusal A düzeyinde 573 turistik bölge olduğu tahmin ediliyor. Doğu Türkistan’da
dört mevsimlik kırsal turizm noktasına ek
olarak, Çin’den gelen sözde turistleri çek-
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DOĞU TÜRKİSTAN MESELESİNDE NEREDE DURMALIYIZ?
Doğu Türkistan meselesinde BM 2’ye ayrılmış durumda. 47 Ülke Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine
dikkati çekerken, Çin destekçisi 69 ülke ise İnsan Hakları
kavramının politik bir silaha dönüştürülmesini eleştirdi.
Peki Doğu Türkistan meselesinde nerede durmak lazım?
sidir dediğinizde ise ümmetin bir parçasının yaşadığı soykırım, asimilasyon ve işkenceye gözünüzü kapatmış olacaksınız.

İnsanlık tarihi en ilkesiz günlerini yaşıyor.
İnsanlık savunulurken bile amaç insanlık
değil maalesef.

Aslında sorulması gereken şu: Müslümanlar için anti Amerikancılık asli bir durum
mu olmalıdır yoksa olay ve şartlara göre
mi belirlenmelidir?

Bir tarafta başını ABD’nin çektiği Batı
Bloğu Çin’i sıkıştırmak için Doğu Türkistan meselesini bir kart gibi kullanırken,
diğer taraftan aralarında İslam ülkelerinin olduğu ülkeler ise ABD karşıtlığından
olsa gerek Çin’in bu zulmünü görmezden
geliyor.

Yani biz ABD’nin yaptığı her şeye mutlak
şer mi demeliyiz yoksa olay örgüsüne ve
olayın Müslümanlara ne kazandırıp ne
kaybettireceğini hesaplayıp ona göre mi
konumlanmalıyız?

Çin, Doğu Türkistanlılara zulmediyor dediğinizde Amerikancılıkla suçlanacaksınız.
Doğu Türkistan meselesi Çin’in iç mesele-
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Misal Amerika Doğu Türkistan meselesi
üzerinden Çin’i sıkıştırmaya çalışıyor. Bu
durumda Müslümanlar ne yapmalı? Ame-
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Amerika’nın Doğu Türkistan’ı savunması
elbette Amerika’yı ahlaklı yapmaz; çünkü
çıkarlarına göre hareket ediyor.

rika ile aynı kampta yer almamak için
susmalı mı, yoksa Doğu Türkistan meselesinde “bana ne Amerika’dan Çin’den
ben kardeşimin yanındayım” mı demeli?

HALKI MÜSLÜMAN
DEVLETLER NE YAPMALI?

Evet dünyada çok güçlü bir Amerikancı
algı spekülatörleri var ama bilmek gerekir
ki Çin’in de komünizm üzerinden devşirilmiş hatırı sayılır oranda etki ajanları var.

Ama halkı Müslüman devletlerin Amerikan karşıtlığı yapayım derken Çin’in zulmünü onaylar, destekler biçimde BM’de
rey kullanması büyük bir utançtır.

Bunlar Doğu Türkistan meselesi üzerinden kapışırken ne yapmalıyız?

Politik kısırlıktır, zihinsel akamettir.

ASİMİLASYON YOKMUŞ!

Müslümanlar kafirlerin tasallut kurduğu
her yerde aynı politik sesi çıkarmalıdır.

Türkiye’de başını Doğu Perinçek’in çektiği bir kesim Çin’in Doğu Türkistan zulmünü perdeleme işini yapıyor.

“Keşmir’de Hindu, Doğu Türkistan’da Çin,
Filistin’de israil işgalcidir!”

Onlara sorsan orada ne sömürü var, ne
asimilasyon! Yeryüzü cenneti orası!! Bunları kaale almamak gerek.

Halkı Müslüman ülkeler bu netliğe kavuşmadan ulus devletlerinin çıkarları ile
ümmetin çıkarları arasında kaldıklarında
ulus devlet çıkarını önceledikçe Müslüman halkların aydınlığa ulaşma umudu o
kadar azalmaktadır.

Doğu Türkistan’da Çin zulmünün olmadığını iddia etmek için insanın ileri derece
bilgiden mahrum ya da vicdansız olması
gerekir.

Kafirlerin darbeleri Müslümanların umudunu baltalamaz ama Müslümanın acısını
“ulusal çıkarlar” uğruna duymazdan gelinmesi çok acı…

Çünkü ortada bir asimilasyon, kamplarda
zorla çalıştırma ve dahası sekülerleştirme
projesi var.
Yok değilse; Çin neden basının Türkistan’da serbestçe görevini icra etmesini
engelliyor?

Utanmamız gerekir...
Dünyada 69 ülke Çin mezalimine arka
çıktı.

Değilse kamp görüntüleri nedir?

Diplomasi yürütüp Çin’i zorlamak gerekirken Çin muazzam bir hamlede bulunmuş ve Türkistan’ın dilini kesmiştir.

Değilse sızan işkence görüntüleri…

AMERİKA’NIN MESELEYİ
ARAÇSALLAŞTIRMASI

Emin olun!
Doğu Türkistan’ın sesi daha az çıkacaktır.

Peki Amerika samimi mi? ASLA
Amerika’nın bu meseleyi Çin’i sarsmak
için araçsallaştırması Amerikan’ın kendi
yayılmacı ve küresel hakimiyetini kaptırmama stratejisinin bir parçasıdır. Amerika
Çin’i zayıflatmak için her aracı kullanabilir. Türkistan meselesine de böyle bakıyor.

Yazar: Mustafa Karakaş

21

HAZİRAN 2022

‘DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ SOYKIRIM ÖRTÜLEMEZ!’

Başkanı Hamit Göktürk, Çin’in işgali altında bulunan Doğu Türkistan’daki insan
hakları durumuna dair kaygılarını dile
getiren Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 47
ülkenin yaptığı açıklamayı, mevcut durumu ve tepkilerin somut çözüme dönüşmesi için neler yapılması gerektiğiyle ilgili
Diriliş Postası’na açıklamalarda bulundu.

Çin, özellikle uzun yıllardır asimilasyon
ve yıldırma politikaları yürüttüğü Doğu
Türkistan’ı, tüm dünya gündeminden saklıyor ve yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Müslüman Uygurları her türlü hak
ihlaline maruz bırakıyor. Hamit Göktürk,
“Çin’in ‘eğitim merkezi’ olarak dünyaya
lanse ettiği toplama kamplarını, insan
hakları ihlallerini ve yaptığı soykırımı örtmesi imkânsız. Bunun da günden güne
zorlaştığını ve Doğu Türkistan’daki durumun daha çok anlaşılmaya başlandığını
görüyoruz” dedi.

47 ÜLKE ORTAK AÇIKLAMADA BULUNDU

2017 Nisan’ından itibaren Doğu Türkistan genelinde yoğun bir şekilde kurulmaya başlayan ve sayılarının 1.200’ü geçtiği
belirtilen toplama kampları ve bu kamplarda tutulduğu tahmin edilen 3 milyon
insan ve en az bir o kadar da acı hikâye
var. Evlerinden, çocuk ve eşlerinden, anne-babalarından ve arkadaşlarından, işlerinden, okullarından en sevdiklerinden
kopartılan ve dört duvar arasına sıkıştırılan, dünyanın en ağır işkence ve mahrumiyetlerini yaşayan 3 milyon Doğu Türkistanlı. Doğu Türkistan Vakfı eski Genel
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BM İnsan Hakları Konseyi’nin (BMİHK)
50’ci oturumunda, Doğu Türkistan meselesinin gündeme geldiğini söyleyen Göktürk, “BM üyesi 47 ülke, Çin’in Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur
Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik insan
hakları ihlali iddialarına ilişkin kaygılarını dile getirdi. BMİHK 50’ci oturumunda,
Hollanda’nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Paul Bekkers tarafından sunulan
ortak açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’nin, Doğu
Türkistan’daki insan haklarının durumuna ilişkin hazırladığı, raporun bir an önce
yayınlanması bildirildi” dedi. 47 ülkenin
Çin’i kınayan bir ortak metne imza attığı-
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rar. Bu projemizi gerçekleştiremeyeceğiz’
diyerek 1 Nisan 2017 tarihinde özel bölge
parlamentosunun yani halk kurultayı dedikleri sözde parlamentonun kabul ettiği
17 bölüm ve 50 maddeden oluşan bir terörle savaş ve aşırılık yasasını kabul etti.
Bu yasa ile insanların günlük yaşantısı,
eylemleri, kendi milli ve dini kimliklerini
yaşamaları suç haline getirildi. Yani bu insanları yok etmek etnik soykırım yapmak.
Çin’in kabul ettiği bu yasa ile yasal hale
geldi. Yasal bir zorunluluk haline geldi.
Eskiden de vardı ama yasal zorunluluk
değildi. Bu kanunlarla sözde özerk bölge
yasalarına aykırı olarak hak ve hukuk ihlali yapıyor”

nı dile getiren Göktürk, “Buna karşılık 69
ülkede Çin’in Doğu Türkistan’daki uygulamalarının bir iç meselesi olduğu, bu iç
meselenin siyasallaştırmaması gerektiği
yönünde bir ortak fikir beyan ettiler” diye
konuştu.
“SUÇ VE ETNİK SOYKIRIM OLDUĞU
AĞIRLIK KAZANDI”
Geçtiğimiz yıllarda yine BM İnsan Hakları Yüksek Konseyi’nin toplantılarında 33
ülkenin lehte 40 kadar ülkenin de aleyhte
oy kullandığı söyleyen Göktürk, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Avrupa ve ABD basınında Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlalleri sık sık
gündeme geldi. Özellikle geçtiğimiz 6
ay içerisinde Çin işgal yönetiminin polis
arşivlerine ulaşılması sonucu kamplarda
tutuklu olan binlerce kişinin isim, resim,
açık adresi ve niçin tutuklandığı veya hapis edildiğine dair suçlarını belgeleyen
belgeler bütün dünyada büyük yankı
uyandırdı. Artık dünya Çin’in Doğu Türkistan’daki uygulamalarının bir insanlığa
karşı suç ve etnik soykırım olduğu yolundaki görüşler daha çok ağırlık kazandı.
Yine aynı şekilde geçtiğimiz şubat ayında
Pekin’de yapılan kış olimpiyatlarında 11
ülke Çin’i diplomatik olarak katılmayarak
boykot etti”

“ÇİN ADOLF HİTLERİN KAMPLARINI
GELİŞTİRDİ”

“1 Nisan 2017’den itibaren bu
soykırım ve insanlık suçu Doğu
Türkistan’da Çin yönetimi tarafından yasal hale getirildi” diyen Göktürk, “Bunları yapmak
Çin yasasının bir gereği olarak
ortaya konuldu ve yürütülüyor.
Bu nedenle de bugün Doğu Türkistan’da kamplar kuruldu. Aynı
Adolf Hitler’in İkinci Dünya harbinde Yahudiler ve diğer azınlık
tabir ettiği insanları yok etmek
için kurduğu bu toplama kampları vasıtasıyla insanları yok etti.
Fakat Çin Hitler’in kurduğu bu
kampları daha geliştirerek günümüzün teknoloji imkanları ile
daha da besleyerek Doğu Türkistan’da icra ediyor” ifadelerini
kullandı.

“KUŞAK-YOL PROJESİNDE ENGEL OLARAK GÖRÜYORLAR”
Çin lideri Şi Cinping’in 2013 yılında Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da (Astana)
‘Kuşak-Yol’ projesini açıkladığını hatırlatan Göktürk sözlerine söyle sürdürdü:
“Bu 28 ülkeyi ve dünya nüfusunun yüzde
65’ini ilgilendiren bir proje. Türkiye üzerinden de geçiyor. Çin bu projenin önünde
Doğu Türkistan’da yaşayan Türkleri bir
engel olarak görüyor. ‘Bunlar mevcut olduğu takdirde bizim projemiz ikamete uğ-

“ÇİN’İN TİYATRO OYUNU”
Doğu Türkistan’da 3 milyon civarında
insanın toplama kamplarında tutulduğu-
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Göktürk, “Çin hükümeti BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi, söz sahibi üyesinden biri.
Çin uluslararası toplumun bir üyesi olarak
yaşamak istiyorsa oradaki Çinli olmayanların haklarına da saygı göstermesi lazım.
Bu sorunun ivedilikle çözümü oradaki
insanların kendi temel insani haklarına,
dini, özgürlüklerine ve milli kimliklerini
koruyarak geliştirerek yaşamasını sağlamakla ancak mümkün olur. Bizim ivedilikle oradaki insanların hayatta kalması en
öncelikli talebimizdir” şeklinde konuştu.

nu belirten Göktürk, “Çin 2017 yılında ilk
önce bu kampların olmadığını iddia etti.
Daha sonra bu kamplarda resimler, görüntüler medyaya yansıdıktan sonra buranın eğitim merkezleri olduğunu iddia
etti. Hala iddia ediyor. Fakat Çin dünyayı kandırıyor. Geçtiğimiz haftalarda BM
İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle
Bachelet, davet ettiler. Fakat Doğu Türkistan’a götürüp kimse ile görüştürmediler. Yani bu biraz Çin’in tiyatro oyunu gibi
gerçekleşti ve kendisini büyük tepkiler
geldi. Yani Çin dünyayı kandırmaya çalışıyor. Güneşi balçıkla sıvamanın bir imkanı
olmadığı gibi Çin’in Doğu Türkistan’daki
insan hakları ihlallerini, soykırım ve insanlığa karşı işlenmiş bu suçlarını örtmesi imkansız. Günden güne zorlaştığını ve
Doğu Türkistan’daki durumun daha çok
anlaşılmaya başlandığını görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ EN YÜKSEK SEVİYEDE GÜNDEME GETİRDİ’
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın 1
Eylül 2021 tarihinde BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Göktürk, “Uygur Türklerinin durumunu dünyanın gözü önünde
en yüksek seviyede gündeme getirdi. Bu
çok değerli ve çok önemlidir. Zaman zaman Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili devlet
adamlarımız Doğu Türkistan’daki insan
hakları ihlallerini gündeme getiriyorlar.
Aynı şekilde cumhurbaşkanımız 1 Ekim
2021 tarihinde TBMM’nin açılışında da
gündeme getirdi. Bunlar çok önemli. Çin
ABD’den Türkiye kadar çekinmez. Onların siyasal olduğunu bunun altında başka nedenler yattığını biliyor. Ama Türkiye’nin sözlerini çok önemsiyor. Çünkü
Türkiye’de Türk halkı kendi kardeşleri,
dindaşları, soydaşları olan Doğu Türkistan Türklerine gerçek manada sahip çıktıklarını biliyorlar. Bizim Türkiye’de devlet
adamlarımızın, hükümet adamlarımızın
bu konuları gündeme getirmesi çok değerli ve çok önemli buluyorum” dedi.

“HAYATTA KALMALARI BİRİNCİ DERECEDE İVEDİLİKLE ÖNEMLİ”
Doğu Türkistan meselesinin çözüme kavuşturulması için kendi içinde bağımsız
ve hür iradesine göre bir yönetim kurması
gerekiyor diyen Göktürk, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Ancak bir yönetim kurmadan önce oradaki insanların hayatta kalmaları birinci
derece ve ivedilikle önemli. Çin’in Doğu
Türkistan’da yaptığı BM İnsan Hakları
beyannamesinde etnik soykırım suçuna tam uymaktadır. Doğu Türkistan’da
kamplarda insanlar işkence görüyor. Kötü
hayat şartları uygulanıyor. İnsanlar çeşitli
hastalıklar nedeniyle burada hayatlarını
kaybediyor. Ayrıca doğum yaşındaki kadınları kısırlaştırıyorlar. Kısırlaştırmayı
kabul etmedikleri takdirde bu kamplara
kapatılacağı tehdidiyle karşılaşıyorlar”
“ÇİNLİ OLMAYANLARIN
SAYGI GÖSTERİLMELİ”

Yazar: Sümeyye Aksu

HAKLARINA
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Çin rejimi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) bölgedeki durumu değerlendirmek üzere Doğu Türkistan’a bir uzman
ekip gönderme talebini reddetti.

Wang Wenbin, standart sahte propagandalarına devam ederek işçilerin Çin
halkının merkezinde yer aldığını ve Çin
yasalarınında işçilerin haklarını ve çıkarlarını korumaya odaklandığı safsatasını
iler sürdü.

“

Çin Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Wang Wenbin’ın 13
Haziran 2022 tarihinde Pekinde düzenlediği olağan basın
toplantısında, Birleşmiş Milletler’in bir yan kuruluşu olan
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bir uzman ekibi Doğu
Türkistan’daki çalışma ortamını ve işçi haklarını gözden geçirilmeye gönderme talebiknde
bulunduğunu, fakat bölgedeki
çalışma durumunun gayet iyi
durumda olduğunu böyle bir
incelemeye gerek olmadığını
belirterek ILO’un uygunsuz taleplerine şiddetle karşı olduğunu ifade etti.

DOĞU TÜRKİSTANÇDAKİ KÖLELİK SİSTEMİ İNCELENMELİ
Amerika’nın Sesi VOA’ya göre, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) bir alt
komitesi 9 Haziran’da Çin’in Uygurlara
karşı baskıcı önlemler aldığını ve onları
köle işçiliğe zorladığını, bu durumun soruşturulup duruşturulmaması konusunu
tartışmak için bir oturum gerçekleştirmişti. Sonuç bildirisinde ise örgütün Doğu
Türkistan’daki Çine ait işletmelerin sözde
“aşırılıkçılıkla mücadele ve yoksulluktan
kurtarma” politikası adı altında sözde “işe
yerleştirme” yalanıyla kötü şartlar ve düşük ücret karşılığı Uygurları köle olarak
zorla çalıştırmasından derin endişe duyduğu belirtilmişti.
Komite ayrıca, Çin’e Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün uzman ekibi tarafınca Doğu
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Buna karşın BM, AB, G7 ve NATO üye
ülkeleri Çin’in köle işçi çalıştırma politikasından ciddi rahatsız olduğunu ifade
ederken Çin hükumeti, dünya kamuoyundan toplama kamplarındaki Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verileri
gizliyor. Aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarını sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya Baskısı, etkisi altındaki
İnsanları zoraki ifadeler vermeye mecbur
ederek yalanlamaya çalışıyor.

Türkistan’daki çalışma koşullarını değerlendirmesine ve Çinli yetkililerle işbirliği
içerisinde Çin’in çalışma politikasını uluslararası standartlara uyarlamasına izin
vermesi çağrısında bulunarak, Çin rejimini bu yıl Eylül ayına kadar komiteye bir
rapor sunmasını istemişti.
ÇİN İMZALADIĞI SÖZLEŞMELERE UYMUYOR
Bloomberg’e göre, Uluslararası toplum
ve çok sayıda insan hakları örgütleri ve
çeşitli işçi sendikaları, Çin’i sözde “yoksullukla mücadele” adı altında Doğu Türkistan’daki Uygurlara sistematik olarak
zulmetmekle suçluyor. Ancak Çin rejiminin hala uluslararası baskı karşısında kurmuş olduğu kölelik sistemini inkar ederek
toplumun gözünü boyamaya çalışıyor.

ÇİN, İŞLEDİĞİ CİNAYETLERİ YALANLIYOR
Oysa Etnik ve kültürel ayrımcılığa, sistematik Soykırıma maruz kalan Doğu Türkistanlılar, ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman Kadınlar
kısırlaştırılırken Müslümanlığa ve Türklüğe ait her şey yasaklanmış durumda.

Çinli sözcüler, toplama kamplarının sadece bir mesleki eğitim okulları olduğunu
iddia ederken, zorla çalıştırma politikasını sürekli olarak Uygurlara sunulan fırsat
olarak lanse ediyor. ILO’un sözleşmeleri
gereği çalışma standartlarını iyileştirme sözü veren Çin, Uluslararası Çalışma
Sözleşmesini ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini
imzalamaya karar vermişti. Ancak Çin’in
almış olduğu kararı, formalite de mevcut
pratikte ise asla uygulanmadı.

Avustralya Stratejik araştırma enstitüsü
(ASPİ) raporuna göre 100 den fazla ülke
ve 83 ünlü markaya mal tedarik etmede
Uygur Müslümanlar köle işçi olarak kullanılıyor.
Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine göre, Pekin idaresinin soykırım uyguladığı Doğu Türkistan’daki
toplama kamplarında 2 milyondan fazla
Uygur Türkünü rızası dışında zorla tutuyor. Bu sayı BM tarafından 4 yıldır revize
edilmezken, Kamp tanıkları ve sızan Çin
kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın
2016’dan beri Çin’in “13. Beş yıllık planı
kapsamında” dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor.

8 ÜLKE ÇİN’İ SOYKIRIMCI İLAN ETTİ
Çin’in, Uygur Türklerine yönelik zulüm
politikaları ABD, Hollanda, Kanada, Litvanya, İngiltere, Çek ve Belçika parlamentosu tarafından soykırım olarak kabul
edildi. Fransa, Japonya, İrlanda ve daha
pek çok ülke Çin’in eylemlerinden ciddi
bir şekilde endişeli olduğunu belirtti. Hemen bütün Uluslararası kuruluşun gündemine giren Doğu Türkistan sorunu, hala
bazı ülke ve küresel organizasyonlarca
görmezden geliniyor.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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Doğu Türkistan’daki Çin kamu güvenliği kurumları, Doğu Türkistan halkının
gözetimini ve baskısını yoğunlaştırmaya
yönelik kötü amacına ulaşmak için resmi
olarak “kamu güvenliği izleme ve raporlama” hizmeti sağlayan internet sayfasıyla
ispiyon platformu açtığı bildirildi.

eğer sivil halkın şikayeti olursa istediği an
Bilgisayar veya cep telefonlarından web
sitesine ulaşıp, Polisler hakkında “Kanun ihlali, Disiplin ihlalleri veya yasadışı
her hangi bir davranıştan dolayı“ şikayet
edebilir, dava edebilir ” şeklinde yanıltıcı
bilgiler paylaşıyor.

Çin’in Propaganda Ajansı Tanrıdağ Ağında yer alan haberde, Doğu Türkistan’daki Çinli yetkililer, sözde “Xinjiang Kamu
Güvenliği İzleme ve Raporlama Platformunu tanıtarak, Platformun şikayet, değerlendirme, Kabul, iletişim, geri bildirim,
Analiz etme ve en önemlisi de İkili kodu
tarayarak, bölge genelinde kamu güvenliği kurumları için özel pencere hizmetleri
sağlama gibi işlevler gören ve doğrudan
Merkezi sisteme entegre bir izleme platformu olduğunu iddia ederken, milyonlarca kişinin keyfi tutuklamasına neden olacak suç aleti olan sistemin gerçek yüzünü
gizliyor. Çevrimiçi İspiyon Platformu,
polis-halk ilişkilerini pekiştirmek, Polislerin Kurallara riayet ederek kanun uygulamasını sağlamak için yararlı olduğunu,

“UYGUR YÜZ TANIMA” SİSTEMİ KULLANDI
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Çin’in Doğu Türkistan’daki terör politikası, işgalinden bu yana devam ediyor.
Ancak son yıllarda Doğu Türkistan halkı,
tarif edilemez vahşetlerle kontrol ve baskı
altına alınıyor. Gelinen noktada dünyanın
en gelişmiş teknolojilerine sahip olan Çin
rejimi, Huawei, Hikvision marka gözetim
kameralarıyla insanların gergin, Öfkeli,
uysal, hiddet, gibi çeşitli duygularını analiz edebilen yapay zeka teknolojisi tabanlı
“Uygur yüz tanıma sistemi” geliştirdiği
ve Uygurları hedef objesi olarak gördüğü, Doğu Türkistan halkını kontrol etmek
için yüksek teknoloji aletleri kullandığı
çok net anlaşılıyor. Bu durum Raporlarda
“Dünyadaki 800 milyon güvenlik kame-
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günlerce konaklıyor, aile üyelerinin rejime
bağlığını denetliyor. 2017’den başlayıp
hissedilen keyfi tutuklamalar kapsamında sayıları 3 milyondan aşan Uygur Müslümanlar, Nazi varı Toplama kamplarına
hapsedildi. Dünya ne olduğunu anlamadan Kamplar genişletildi ve bu işin sonucunda Holokost ve Gulag’daki tutsaklar
nasıl köle işçi olarak çalıştırılmışsa, müslüman Uygurlarında akibetleri öyle oldu.
Ancak bu sefer Çin rejim hükümeti Kamp
dışındaki insanlardan çoğunluğu da köle
işçi çalıştırma politikasına dahil etti.

rasının yaklaşık yarısı Çin’de bulunduğu
ve dünyanın en fazla güvenlik kamerasına
sahip ilk on şehirden sekizi Çin’de” şeklinde teyit ediliyor.
Bilgilere göre, verilerin çoğu “Universal
Birleşik İşletim Platformu” adı verilen bir
bilgisayar sisteminde yoğunlaşıyor. İnsan
Hakları İzleme Örgütü, bahse konu sistemde şüpheli hareket tespit ettiğini açıkladı.
Colorado Üniversitesi’nde araştırmacı
olan Dr. Daren Bailer konuyla ilgili değerlendirme yaparak “Şu anda Uygurların
hayatı çok ucuz. Sudan bahanelerle tutuklanabilir. herkes İzlendiklerini ve asla
kaçamayacaklarını biliyor. Ona göre yaşamaya çalışıyor” Şeklinde yorumladı.

“

Şuana kadar komünist
rejim, Doğu Türkistan’da kaç
kamp bulunduğuna ilişkin bilgi vermezken, kendi belirlediği
birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu
tarafından kısmen görülmesine
izin vermiş gibi yapıyordu. En
son BM Yüksek komiseri Michelle Bachelet’i tuzağa düşürüp, “soykırımı gizleme” kötü
amacına ulaşmaya çalıştı. Nihayetinde, Bachelet’in Doğu
Türkistan ziyaretini tamamladıktan sonra yaptığı açıklamaları, tam anlamıyla Çin’in beklentilerine uygun ve mezalim,
bunu uzunca yıl propaganda
amaçlı kullanacak.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA SOYKIRIM YAŞANIYOR.
Çin, son yıllarda Doğu Türkistan’daki Uygurlar başta olmak üzere Kazak, Kırgız
ve Özbek Türklerini hedef alan sistematik
hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle
uluslararası kamuoyunda sertçe eleştiriliyor.
Türkiye’nin de yer aldığı BM üyesi 43
ülke, 21 Ekim 2021’de New York’ta düzenlenen BM İnsan Hakları Komitesi Toplantısı’nda yaptıkları ortak açıklamada,
Doğu Türkistan’da milyonlarca insanın
“yeniden eğitim merkezi” adı verilen siyasi kamplarda alıkonulduğundan, işkence,
kötü muamele, insanlık dışı ve aşağılayıcı
cezalandırma, zorla kısırlaştırma, cinsel
şiddet ve çocukları ailelerinden ayırma
gibi yaygın ve sistematik insanlık dışı muameleye maruz kalmasından duydukları
endişeyi dile getirmişti.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press

Çin rejimi, “Kardeş aile” projesi adı altında
her Türk aileyle ilgilenecek Çinli memur
atamış, Sözde “kardeşler” aile mahremiyetini çiğneyerek Uygurların evlerinde 10
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özgürlüğü dahil temel hak ve özgürlükler
üzerinde aşırı kısıtlamaların olduğuna
dair haberler var.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 47 ülke, Çin’in
Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri ve
diğer Müslümanlara yönelik ciddi insan
hakları ihlallerine ilişkin kaygılarını belirtti.

“

47 ülke adına yapılan açıklamada, “İşkence ve diğer insanlık dışı, zalimce ve aşağılayıcı muamele ve cezalandırma,
zorla kısırlaştırma, cinsel ve
cinsiyete dayalı şiddet, zorla
çalıştırma ve çocukların ebeveynlerinden zorla ayrıldığına
ilişkin haberlere dair de kaygılarımızı bildiriyoruz.” ifadelerine yer verildi.

BM İnsan Hakları Konseyi’nin (BMİHK)
50’ci oturumunda, Hollanda’nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Paul Bekkers tarafından sunulan ortak açıklamada, BM
İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle
Bachelet’nin, Doğu Türkistan’daki insan
haklarının durumuna ilişkin hazırladığı,
ertelenen raporun bir an önce yayınlanmasının beklendiği bildirildi.
Üye ülkelerin Doğu Türkistan’daki insan
hakları durumuna ilişkin derin kaygılarının sürdüğü belirtilen açıklamada, “Kapsamlı araştırmalara dayanan çok sayıda
güvenilir rapor, 1 milyonu aşkın insanın
keyfi olarak gözaltında tutulduğuna işaret ediyor. Dahası, Uygurların ve diğer
etnisiteden mensuplarının yaygın elektronik takibe ve ayrımcı uygulamalara maruz kaldığı, Uygur kültürü ile din ve inanç

ENDİŞELERE YANIT VERMESİ TALEP
EDİLDİ
Pekin yönetimine bu konudaki endişelere
derhal yanıt vermesi çağrısı yapılan açıklamada, “Çin’i hukukun üstünlüğüne bağlı
kalmaya, insan haklarının korunması konusunda ulusal ve uluslararası hukuktan
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beklediklerini belirterek, raporun yayınına ilişkin takvimin açıklanmasını talep
etti.

kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye, BM Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesini imzalamaya çağırıyoruz.” değerlendirmesi yer alıyor.

BM İnsan Hakları Ofisi, 8 Mart’ta BM
İnsan Hakları Konseyinin 48’inci oturumunda Pekin yönetimi ile BM heyetinin
bölgeyi ziyaret etmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. Çin tarafının ziyarete, raporun ertelenmesi koşuluyla izin
verdiği ileri sürülmüştü.

BM üyesi ülkeler, Çin hükümetinden, BM
İnsan Hakları Konseyi’nin Özel Prosedürler mekanizması dahil tüm bağımsız
gözlemcilere Doğu Türkistan’a anlamlı
ve engelsiz erişim sağlaması, Irk Ayrımının Sonlandırılması Komitesinin (CERD)
Ağustos 2018’de Doğu Türkistan konusundaki önerilerini yerine getirmesi ve o
zamandan bu yana dile getirilen endişelere yanıt vermesi talep edildi.

Komiserliğin Aralık ayında tamamlamış
olduğuna inanılan ve bugüne kadar yayımlanmayan Uygur insan hakları raporunun ertelenmesi de Çin’in komiserlik
üzerinde artan etkisine yönelik endişelere
neden olmuştu.

Ülkeler, Doğu Türkistan’daki insan hakları durumu nedeniyle diğer üyelere, “sığınmacıları iade etmeme” kuralını uygulamasını salık verdi.

Bunların yanı sıra basında, BM İnsan
Hakları Ofisinin Çin hükumetiyle Uygur
aktivistler dahil muhaliflerin isimlerini
paylaştığı ve kimi çalışanların da Çin’den
büyük miktarda rüşvet aldığı yönünde iddialar da yer alıyor.
69 ÜLKE ÇİN SOYKIRMINA ARKA ÇIKTI
Küba’nın öncülük ettiği Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 69 ülke, BM İnsan Hakları
Konseyi’nin 50’nci oturumunda, 47 üye
ülkenin Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur
Türkleri ve diğer Müslümanlara yönelik
ciddi insan hakları ihlallerine ilişkin kaygılarını dile getirdiği açıklamaya karşı bir
açıklama yayımladı.

BACHELET’E DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
RAPORU SORUSU
Öte yandan Türkiye’nin BM temsilcisi,
İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle
Bachelet’in mayısta Çin’e yaptığı ziyaret
ve Doğu Türkistan’daki temaslarıyla ilgili
daha detaylı bilgi sağlamasını, ziyaret sırasında uygulanan kısıtlamalara, hareket
serbestisi ve sivil toplum temsilcilerine
erişimine yönelik engellere ilişkin detaylı
gözlemlerini aktarması istendi.
Ayrıca, Bachelet’in BMİHK’nin 48’nci oturumunda duyurduğu, Doğu Türkistan’daki insan haklarının durumuna ilişkin ertelenen raporun bir an önce yayınlanmasını

Ülkeler, ortak açıklamada, sözde “Xinjiang, Hong Kong ve Tibet ile bağlantılı
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA NELER OLUYOR?
Çin, son yıllarda çeşitli isimler altında
Doğu Türkistan halkını tamamen asimile etmeye çalışıyor ve bu şeytani hedefe
ulaşmak için gah “Terörle mücadele” gah
“aşırıcılığı yok etme” diyerek 2016’dan
beri 8 milyon insanı dönüşümlü olarak
toplama kamplarında veya hapishanelerde hapsetti. Mahkumların çoğu vahşice
işkence gördü ve çok sayıda şehid edildi.

sorunların Çin’in iç işleri olduğunu”, “insan haklarının siyasallaştırılmasına, çifte
standartlara ve insan hakları bahanesiyle
Çin’in iç işlerine karışılmasına karşı olduklarını” belirtti.
Açıklamada, “Tüm ülkelerin halklarının
kendi kalkınma yollarını ulusal koşullarına göre bağımsızca seçme hakkına saygı
gösterilmeli. Tüm insan hakları, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile özellikle
kalkınma hakkına gereken önem verilerek, eşit ölçüde ele alınmalı” ifadelerine
yer verildi.

Bununla yitinmeyen İşgalcı Çin hükümeti
“Kırsal fazla emeğin işe yeniden yerleştirilmesi” yalanıyla Doğu Türkistanlı bir
milyondan fazla genci Çin vilayetlerine
zorla çalıştırmak üzere sürgüne gönderdi.
Yerine de kötü profilli, sabıkalı, dargelirli
ve vasıfsız Çinlileri Doğu Türkistan’da kök
salma koşuluyla hemde Çeşitli imtiyazlar
sağlayarak sözde “Xinjiang’a Yardım” ve
“Kalkınma” bahanesiyle Doğu Türkistana
yerleştirdi.

ÇİN, BM SÖZLEŞMESİ’Nİ İMZALADIĞI
HALDE ONAYLAMIŞ DEĞİL
Çin, 1966 tarihli BM Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleşmesi’ni onaylarken, 1976 tarihli BM Uluslararası Medeni
ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ni imzaladığı
halde hala onaylamış değil. Temel hak ve
dokunulmazlıkları, vatandaşlık haklarını
ve siyasal hak ve özgürlükleri düzenleyen
sözleşmenin onaylanarak iç hukukun parçası haline getirilmemesi Çin’i bu alandaki yükümlülüklerini yerine getirmemsine
neden oluyor. Ancak ülkelerin imzacı olarak sözleşmenin ruhuna uygun hareket
etmesi bekleniyor.

2018’den itibaren “13. Beş yıllık plan”
kapsamında İslam’ın Çinlileştirilmesi politikası, halkı dini inançlarından ve ulusal
kimliklerinden vazgeçmeye ve Çin kültürünü tanımaya, benimsemeye zorlayarak
sıkı bir şekilde sistematik soykırım uyguluyor.

69 ülkenin karşı açıklamada dile getirdiği “kalkınma hakkının”, özü itibarıyla bireysel nitelik taşıyan hakları koruyan BM
insan hakları rejimi içinde tanımı bulunmuyor.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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Doğu Türkistan’da son birkaç
yıldır uygulanan baskılardan
biri, Kırsaldaki Uygurları ecdadan evlada miras kalan ev, arazilerinden zorla çıkararak “Yoksulluktan kurtarma” yalanıyla
yeni yerleşim yerlerine, yani
daha iyi kontrol için toplu konutlara yerleştirmek hedefiyle
çaba sarfediyor. Diğer yandan
da Çin rejimi bunu “halkın refahını yükseltmede tipik bir örnek” olarak lanse ediyor.

BAŞKA BİR DEĞİŞLE ÇİN’İN KÖLE İŞÇİLİK SİYASETİ
Arazileri Çin rejimi tarafından ele geçirilen Çiftçiler Aktaş yakınına inşa edilen
40.000 metrekareden fazla alana sahip
yapay sanayi (şehircik) bölgedeki Çinli
fabrikalarda sözde “İstihdam” yalanıyla
köle işçi olarak işe yerleştirildiği öğrenildi.
Washington DC’deki Komünizm Kurbanları Anıtı’nda araştırmacı olan Adrian
Zenz, 5 Haziran tarihli bir araştırma makalesinde, Çin’in “yoksulluktan kurtarma”
siyasetinin arka görünüşünde Uygurları
yurt mekanlarından ayrıp zorla çalıştırmaya mecbur etmek olduğunu ortaya çıkarıyor.

Çin Propaganda ajanslarına bağlı Tanrıdağ ağının 6 Haziran tarihli haberine göre Çin komünist partisi son beş yıl
içerisinde “13 Beş yılık plan döneminde
Tarihten beri Karakurum Vadisi’nde yaşayan 14 Bin Çiftçiyi Kaşgar’ın Kargalık
ilçesine bağlı Aktaş köyüne yapılan toplu
konutlara yerleştirildiği bildirildi.

Verilere göre hali hazırda bu şekilde sözde “istihdam” bahanesiyle toprakları gasp
edilen ve köle işçiliğe zorlanan Uygurların
sayısı hızla artıyor.
Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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Özgür Asya Radyosunun bildirdiğine göre, Doğu Türkistan’daki “Xinjiang polis teşkilatı” arşivlerinden ele geçirilen belgelerin
sızdırılmasının ardından yapılan araştırma sırasında Kaşgar Spor
Okulu’ndaki milli kadrodan atletizm hocası Adil Tursun, Aamir,
Osmancan, Kaysercan, Tekvando ustası, aynı zamanda antrenör
Abduşukür ve matematik hocası Askercan, idari bölümde çalışan
Nurmemet Yasin’in 2017 yılında başlayan büyük çaplı keyfi tutuklamada Toplama kampına alındığı öğrenildi.
Yeni sızdırılan “Xinjiang Polis belgeleri” ne
göre, mahkumların çoğunun tutuklanma
nedenleri cinayet veya hırsızlık gibi tipik
suçları içermiyor. Bunun yerine, terörizm,
kökten dincilik veya geleneksel olarak siyasi muhaliflere karşı kullanılan “kavga
çıkarmak ve sorun yaratmak” gibi belirsiz
suçlamalarla içeri alındığı görülüyor.

Bilgilere göre Kaşgar Spor Okulu’nun
Eğitim kadrosunun yarısından fazlası Çinli Öğretmenlerden oluşuyor ve yaklaşık
60 çalışanı bulunuyor. Buna göre tutuklu
olan Uygur hocaların sayısı Okul kadrosunun %20’sine tekabül ediyor.
DİĞER KURUMLARDANDA UYGUR TUTUKLULAR VAR

Elde edilen bilgilere göre Kaşgar Spor
Okulu öğretmenlerinin gözaltına alınma
sebebinin, sosyal platformlarda yasadışı
paylaşımda bulunmak olduğu aktarıldı.

Ayrıca radyo muhabirlerinin araştırmaları sırasında Kaşgar şehir Su İdaresi’nden
Memtali Wahab dahil altı kişinin tutuklu
olduğu, ve su idaresinde Milli kadrodan
personelin %15’inin hapishanede olduğu
ortaya çıktı.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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guluyor. Ayrıca bu eğilimin
Kurumun güvenlik önlemlerini
artırmaya yönelik üç yıllık plan
programının bir parçası olduğu aktarıldı.

İngiltere Çalışma ve Emeklilik Kurumu,
Kurum binasındaki Çin yapımı güvenlik
kameralarını kaldıracağını ve gelecekte
Ülke çapında Çin’den kamera satın alınmasını da yasaklayacağını duyurdu.
Kurumun almış olduğu kararı Çin’in
“Hangzhou Haikang Dijital Teknoloji şirketi” ve “Zhejiang Dahua Teknoloji şirketi”
nin Uygurları bastırmak için Çin rejimm
hükümetiyle iş birliği yaptığına ve şirketin
ürünlerinin bir güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair artan endişelerle eşzamanlı
olarak açıklaması dikkat çekici.

“ÇİN MALI ÜRÜNLER, ÜLKEDE YASAKLANMALI“
Bilgilere göre Kurum, uzun süredir Haikang’ın Çin Rejimi ile işbirliği içerisinde
Uygurlara karşı uygulanan sistematik
soykırıma dahil olduğu ve bölgede işlenen ciddi insanlık dışı suçlara karıştığı,
bundan dolayı Çinli firmaların ürünleri

Birleşik Krallıktaki İnsan Hakları izleme kuruluşlarına göre
İngiltere Çalışma ve Emeklilik
Kurumu yalnızca kurum binasındaki Çin yapımı kameraları
kaldırmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekte Ülke çapında
Çin’den kamera satın alınmasını da yasaklayacağını vur34
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2021’de, Çin’in en büyük gözetim kamerası üreten Haikang, Dahua ve Yushi gibi
Çinli teknoloji şirketlerinin geliştirdiği
gözetim kameralarında bulunan “Uygur
alarmı” sisteminin Uygur Türklerini nasıl
tanımladığını ve sistemin Uygurları fişlemek için polise nasıl sinyal göndereceğini
detaylandıran ve Uygurları tespit etme,
izleme özelliği için patentler aldığına dair
kapsamlı bir rapor yayımlamıştı.

İngiltere’de yasaklanması talebinde bulunuyordu. İngiltere Çalışma ve Emeklilik
Kurumu tarafından yapılan açıklamada
“Kurumumuz artık programın bir parçası
olarak Çin yapımı herhangi bir güvenlik
kamerası ekipmanı kullanmayacak.” İfadeleri yer aldı.
İngiltere Emeklilik Kurumunun kararı İnsan Hakları savunucusu Örgütler tarafından memnuniyetle karşılandı. Örgütün
Hukuki ve siyasi işler sorumlusu Madeleine Stone, “Çin’in devlet tarafından işletilen güvenlik kameralarının Birleşik
Kırallık Çalışma ve Emeklilik Bürosundan
kaldırılmasının, Haikang’ın Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurları acımasızca
bastırmasındaki rolü göz önüne alındığında, geç kalınmış bir karar olduğunu söylemeliyim. Ama yine de güzel bir gelişme”
değerlendirmesini yaptı.

Çinli yetkililer ise durumu “patent başvurusunun amacı, bu teknolojilerin söz
konusu tespit için kullanılması gerektiği
anlamına gelmez” diyerek savunma yapmıştı. Şu an Dahua ve Haikang gibi Çinli teknoloji firmalarının ABD veya diğer
ülke pazarlarına ihraç ettiği gözetim ve
güvenlik kameralarında “Uygur Alarmı”
sisteminin olup olmadığı henüz bilinmezken insan hakları örgütleri bu konuda endişeli olduğunu belirtiyor.

ÇİN ZULMÜNE PATENT ALMAK İSTEDİ
Dünyaca ünlü Amerikan merkezli video
gözetim ve analiz kuruluşu IPVM, ocak
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Doğu Türkistan’da Uygurları toplama kamplarına gönderdiği için Çin rejim hükümetinden takdir kazanan Uygur kökenli bir polisin kızı, cep
telefonunda Türk filmi izlediği için 10 yıl hapis
cezasına çarptırıldı.
BABA, ÇİN’E HİZMETLERİNDEN DOLAYI
ÖDÜLLER ALMIŞTI

Özgür Asya Radyosunun (RFA) 31 Mayıs
2022 tarihli haberine göre Doğu Türkistan’daki Kaşgar’da Uygurları toplama
kamplarına gönderdiği için Çin’den takdirname kazanan Uygur polisi Erkin Tursun’un kızı Almire Erkin, cep telefonunda
Türk filmi izlediği için 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

RFA’nın bildirdiğine göre Erkin Tursun,
kızının telefonunda bir sorun bulunduğu
için 2017 yılında yeniden eğitim kampına
alındığını ve sonrasında ise 10 yıl hapis
cezasına çarptırıldığını söylüyor. Tursun

Aileyi tanıyan bir Uygur Türkü aktivistin paylaştığı bilgiye göre, 32 yaşındaki hemşire Almire’nin şuan Ürümçi’deki
bir kadın hapishanesinde tutuklu olduğu
öğrenildi. Ayrıca, Erkin Tursun’un yerel
yönetimde üst düzey devlet memuru olan
yakın akrabaları olmasına rağmen, kızını Türk filmi izleme “suçundan” hapisten
kurtaramadığını belirtiliyor.
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ayrıca kızının Ürümçi’de hapiste olduğunu doğruluyor.

lar ve cezasının Türkiye ile bağlantılı olduğunu söylemişler” şeklinde cevap veriyor.

Tursun, son 10-12 yılda polis memuru olarak gösterdiği üstün performans nedeniyle yetkililerden ödüller aldığını ve ödüllerin birini 2 binden fazla kişiyi toplama
kampına almasına yönelik takdir olarak
aldığını belirten Kızın babası, Mekit nahiyesinin belediye başkanı olan kardeşi
Enwer Tursun’un daha önce kendisine Almire’nin Türk filmleri izlemesinin “önemli
bir şey olmadığını” ve yetkililerin onu serbest bırakacağını söylediğini aktarıyor.

BM ZİYARETİ ÖNCESİ ÇAĞRI YAPILDI!
Kızının hapse atılmasından rahatsız olduğu anlaşılan Tursun ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları Yüksek Komiseri
Michelle Bachelet liderliğindeki heyetin
Kaşgar’a gelmesinden önce kent sakinlerini “devlet sırlarını korumaya” çağırdıklarını doğruluyor. Tursun, “İnsanlara
BM delegasyonu ekibini gördüklerinde,
durumumuzun ne kadar iyi olduğunu ve
hayatımızın nasıl daha iyiye döndüğünü konuşmaları gerektiğini tembih ettik”
şeklinde, Çin rejiminin insanlık dışı suçlarını örtme çabalarını açık etti.

CEZANIN TÜRKİYE İLE BAĞLANTILI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLER”
Polis memuru Erkin Tursun RFA muhabirinin sorularına, kızının yargılanmadan
hüküm giydiğini ve hapis cezasını damadından duyduğunu söyleyerek “Ahaliler
komitesinden eve gelerek kararı okumuş-
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“ÖZGÜR TİBET, ÖZGÜR HONG KONG,
ÖZGÜR DOĞU TÜRKİSTAN”

‘Uygurlar Teröristtir’ Diyen Soykırımcı
Çin’in Avustralya Büyükelçisi Xiao Qian,
Sidney’de katıldığı bir panelde Doğu Türkistan’lılar tarafından Protesto edildi ve
“soykırım” suçlusu olarak nitelendi.

Soykırımcı Çin’in Avustralyalı elçisi konuşmasına devam edecekken Aktivist
Drew Pavlou da “Özgür Tibet, özgür
Hong Kong, özgür Doğu Türkistan” yazan
bir pankartla ayağa kalkıp Çin’in Doğu
Türkistan’da toplama kampları başta olmak üzere milyonlarca Uygura soykırım
uyguladığını ve Tibet, Hong Kong’daki
insan hakları ihlallerini dile getirerek salondakilerin dikkatini çekti.

24 Haziran Çin’in Canberra Büyükelçisi
Xiao Qian, Sidney Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen bir panelde Avustralya-Çin
ilişkilerine dair açıklamalarda bulunuyordu. Tam bu sırada Avustralya’da yaşayan
Uygur Türklerinden Bahtiyar isimli kişi
Çin’i protesto ederek “Ben bir Uygurum
ve terörist değilim” diye haykırdı. Uygur
protestocu soykırımcı Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırımı durdurmasını istedi.
Protestocu güvenlik görevlileri tarafından
dışarı çıkarıldı.

O sırada Çinli büyükelçinin aval aval bakışları ise Soykırım Mağduru Uygurların
yarasına bir nabzı olsun melhem oldu.
Çin’in Canberra Büyükelçisi Xiao Qian,
konuşmasında Avustralya’nın, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei’in ülkede
5G ağ altyapısı kurmasına yasak getiren
kararını ilişkileri bozan “ilk kurşun” olarak
nitelendirdi.
Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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Yeni yönergeler, dünyanın en
katı kurallarının halihazırda
yürürlükte olduğu Çin’de daha
fazla sansür uygulanması ile ilgili endişeleri arttırdı. VPN gibi
güvenlik araçlarının kullanımı,
ülkede bu katı düzenlemeleri
atlamak isteyen internet kullanıcıları arasında yaygın bir
şekilde kullanılıyor. Artık yeni
düzenlemeyle bütün duvarların
sağlamlaştırılacağı iddia ediliyor.

Çin’den, zaten sansürlerle boğuşan internet için yeni bir sansür kararı daha
geliyor. Bu kez hedefte kullanıcı yorumları var. Yeni düzenlemeyle daha çok Uygur’un içeri alınmasından endişe ediliyor.
Çinli yetkililer, sosyal medya platformlarını herhangi bir kullanıcı yorumunu kontrol etmeye ve ‘zararlı’ kabul edilenleri yayınlanmadan önce sansürlemeye yönelik
düzenlemeler yapmayı planlıyor. Ülkenin
internet gözlemcisi, Çin Siber Ortam İdaresi (CAC), 17 Haziran’da 2017 mevzuatını
ilgilendiren bir taslak güncellemesi yayınladı. Bu taslağa göre platformların içerik
denetleme ekipleri, herhangi bir yasa dışı
içeriği filtreleyip yetkililere bildirmekle
yükümlü olacak.

Freedom House’un “dünyanın en kısıtlayıcı medya ortamları ve özellikle çevrimiçi
olmak üzere en karmaşık sansür sistemi”
olarak tanımladığı Çin’in Büyük Güvenlik
Duvarı halihazırda kötü bir üne sahip. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ve YouTube gibi tüm Batılı sosyal medya platformlarına erişim bir süredir engellenmiş

Orijinal gönderiler ve yanıtlardan, video
akışındaki gerçek zamanlı yorumlara kadar her tür yorum hedeflenecek. Dahası,
ilk kez bir gönderiyi oluşturan kişi, diğer
kişilerin de o gönderiye yaptığı yorumlardan sorumlu tutulacak.
VPN KULLANIMI TARİHE KARIŞACAK
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çalışıyordu. Yeni düzenlemeyle paylaşımlarından dolayı daha çok Uygurun içeri
alınmasından endişe ediliyor.

durumda. Google, Wikipedia, Netflix gibi
diğer hizmetler ve BBC, New York Times
ve Reuters gibi büyük yabancı gazeteler
de engellenenlerin arasında yer alıyor.

“

Washington merkezli New Line Enstitüsü
tarafından hazırlanan “Uygur Soykırımı”
başlıklı raporda, 2014’ten itibaren Çin
hükümetinin milyonlarca Uygur Türkünü keyfi tutuklamayla Toplama kampı ve
Hapishanelere kapattığını, tutuklama gerekçelerinin ise çoğunlukla cep telefonlarında “Kuran” uygulamaları başta olmak
üzere Dini ve Fan Türkizim ağırlıklı çeşitli
Fotoğraf ve ses kaydı, görüntü kayıtları
gibi içerikler bulunması sonucu “Terör”
ve “aşırıcılık” yaftasıyla tutukladıkları ve
uzun süre hapse mahkum edildikleri detaylandırılıyor.

Bunun da ötesinde, WeChat
ve Weibo gibi Çin platformlarında tartışmalı siyasi içeriği
sansürlemek için zaten anahtar
kelime filtreleme algoritmaları
kullanılıyor.
MİLYONLARCA UYGUR İNTERNET SANSÖRÜ YÜZÜNDEN TUTUKLANDI
Dayanılmaz ve ağır baskı altında yaşayan
Doğu Türkistan Halkı, Çin rejimi tarafından Etnik ayrımcılık, Keyfi tutuklama, hor
görme, asimilasyon ve zorunlu doğum
kontrolü başta olmak üzere sistematik
soykırım uygulamalarıyla milletçe yok
ediliyor. Çin zulmü altında ezilen ve sesini
yükseltmekten bile aciz olan Doğu Türkistanlı halk ise Çinli sosyal paylaşım sitelerinde sessiz çığlıklarını yansıtan içerikler
paylaşarak çektiği ıstırabını anlatmaya
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Çin Rejimi tüm eleştirilere rağmen Doğu Türkistan’da
sistematik Soykırım yapmaya devam ediyor.
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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.
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