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ÇIN’DEN NE BEKLENIR?
Bir Doğu Türkistanlı olarak bunları söyle-
mek ağır geliyor.

Şu anda Uygurlar Çin’in iç 
kesimlerindeki fabrikalarda 
köle olarak çalıştırılıyor. Uy-
gurların zorla çalıştırıldığı 
fabrikaların birçoğu Ulusla-
rarası şirketlere mal tedarik 
ediyor.

Ancak bazı küresel şirketler 
hala tedarik zincirlerinde köle 
olarak çalıştırılan Uygurların 
olduğunu inkar ediyor, suçla-
maları reddederek sistematik 
soykırıma ortak oluyor.

Oysa Çin işgal hükümeti Doğu Türkis-
tan’da yıllardır sürdürdüğü zorunlu çalış-
tırma politikası kapsamında milyonlarca 
Uygur’un Toplama kamplarında sözde 
“Meslek Öğretiyoruz” ayağına, Çin’in kü-
resel pazarı ele geçirme planı için ihtiyaç 
duyulan tüm sektörde (Güneş Paneli, Ha-

zır Giyim, Gıda, Yedek Parça, Tekstil-Pa-
muk vb…) Köle işçiliğe zorladığı raporlar-
la doğrulanmışken, Çinli yetkililer ısrarla 
yalan propagandalarını sürdürerek ka-
muoyunu kandırmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kanada Gümrüğü ta-
rafından, Çin’den ithal edilen bazı mallara 
“zorla çalıştırma” ürünü” gerekçesiyle el 
konulduğu basına sızdı.  

Daha geçen hafta Kanadalı senatör Leo 
Hosakos, Parlamentoya, zorunlu çalış-
tırmayı önleme yasa tasarısı sunacağını 
açıkladı. Tasarıya göre, Doğu Türkistan’da 
zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin Ka-
nada pazarına girmesi yasaklanacak.

Ayrıca Japonya başbakanının insan hak-
ları özel danışmanı Gen Nakatani de, Ja-
pon şirketlerine tedarik zincirlerinde insan 
hakları ihlalleri konusunda sıfır tolerans 
çağrısı yaparak bunu yasalaştırmayı dü-
şündüğünü ifade eden açıklamalar yaptı. 
Keza Biden ve Xi görüşmesini hatırlayın, 
o karşılıklı el sallamaların hemen sonrası 
ABD’den Çin’e Kış Olimpiyatları, Köle İşçi 
çalıştırma, İnsan hakları ihlalleri vb. konu-
larda diplomatik boykot kararı geldi. 20 
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Kasım İngiltere Başbakanı Boris Johnson 
da Çin’in insan hakları ihlallerini protesto 
etmek için Pekin’de yapılacak Kış Olimpi-
yatlarını diplomatik olarak boykot etmeyi 
planladığını bildirdi. Avrupa ülkelerinde 
de aynı suçlamalar nedeniyle aynı tavır 
benimseniyor.

Konuyu araştırırken karşıma bir haber 
çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir ABD mer-
kezli elektronik üreticisi olan Universal 
Electronics şirketi ,Çinin Qingzhou ve 
Guangxi’ şehrindeki fabrikalarında 365 
Uygur’un çalıştırıldığını öğrendiğini, ar-
dından kendilerinin zorunlu çalıştırmaya 
karşı olduğunu belirterek 365 Uygur’u 
işten çıkardığını açıklıyor.

Doğu Türkistan’da işgalcı konumunda 
olan Çinli yetkililer ise zorunlu çalıştır-
mayı uluslararası topluma ‘Uygurlara 
sunulan istihdam fırsatı’ olarak tanıtıyor. 
Ancak, Avustralya Stratejik Politika Ensti-
tüsü (ASPI) tarafından Mart 2020’de ya-
yınlanan “Satılık Uygurlar” başlıklı rapo-
ra göre Çin, 2017 ile 2019 yılları arasında 
Doğu Türkistan’daki toplama kampların-
dan yaklaşık 80.000 Uygur’u bölgedeki 
ve Çin vilayetlerindeki fabrikalara çalış-
tırılmak üzere gönderdiği ortaya konulu-
yor.

Geldiğimiz noktadaysa, Doğu Türkis-
tan’da köle olarak çalıştırılanların sayısı 
milyonları aşmış durumda.

Aklıma takılan şey, “ABD’li şirketin işten 
çıkardığı Uygurların akıbeti ne olacak?”

Bizim tanıdığımız Çin rejimi, 
ya bu Uygurların çoğunu eski 
yabancı şirketteki koşullardan 
daha kötü, daha ağır şartlar 
altında çalıştıracak, veya ara-
larından seçtiği 3-5 Uygur’u 
“Ekmek kapımızı kapattınız! 
Ulu dâhimiz Xi jinping önder-
liğindeki parti hükümetin bize 
sunduğu bahtiyar hayatımızı 
mahvettiniz! Oysa Xinjiang’da-
ki herkes mutlu…” Propagan-
dası yapmak için Etkisi ve bas-
kısı altındaki insanları yalan 
ifade vermeye zorlayarak Pe-
kin’de sözde basın açıklaması 
düzenleyecek ve bunu Özellikle 
kendi küresel medya ağlarında 
servis ederek mağdur edebi-
yatı yapacak. Doğu Türkistan 
genelinde de halka “Çin Ulusu! 
Ortak İdeoloji” propagandası 
yapacak. Nitekim de öyle yapı-
yor.
Çok zalim, bir o kadar da kurnaz kavimin 
iskencesinde kaldık ya Rab!

Bize kurtuluş nasip eyle… Amin!

Yazar: Muhammed Ali ATAYURT
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ÇIN’IN INTERPOL’Ü SUIISTIMAL ETMESI UYGUR TÜRKLERINI 
KAYGILANDIRIYOR

ULUSLARARASI Kriminal Polis Teşkila-
tı’nın (INTERPOL) 89’uncu Genel Kurul 
Toplantısı yarın İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde yapılacak. Toplantıda, IN-
TERPOL Başkanı, Başkan Yardımcıları ve 
İcra Komitesi Üyeleri yapılacak seçimle 
belirlenecek.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın 
(INTERPOL) 89’uncu Genel Kurul Top-
lantısı yarın İstanbul Haliç Kongre Mer-
kezi’nde başlıyor. 23, 25 Kasım tarihleri 
arasındaki toplantıya 155 ülkeden 645 
temsilcin katılacak. 25 Kasım Perşembe 
günü INTERPOL İcra Komitesi Başkanı 
ve Üye seçimleri yapılacak. Haliç Kong-
re Merkezi’nde düzenlenecek olan İN-
TERPOL toplantısına üye ülkelerden, 15 
bakan, 9 bakan yardımcısı, 4 müsteşar, 
17 uluslararası kuruluş temsilcisi ve 51 
emniyet genel müdürü düzeyinde bürok-
ratın katılacağı öğrenildi. Toplantıda, IN-
TERPOL Başkanı, Başkan Yardımcıları ve 

İcra Komitesi Üyeleri yapılacak seçimle 
belirlenecek.

Uluslararası İnsan hakları grupları ve 
uluslararası siyasi teşekküller, Interpol’ün 
Çin’in baskıcı politikaları için suiistimal 
edilme riskini taşıdığını söylüyor.

“ Türkiye’de aktif faaliyet 
yapmakta olan Uluslararası 
Doğu Türkistan STK lar Birli-
ği bünyesindeki 20’den fazla 
dernek ve vakıflar Interpol Yü-
rütme Kurulu Başkanlık Seçimi 
hakkında basın açıklaması ya-
yınlayarak, üye ülkeleri oy kul-
lanma konusunda daha hassas 
olmaya ve Çinli adayın aleyhi-
ne oy kullanmaya çağırdı. 
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Uluslararası Doğu Türkistan STK lar Bir-
liğinin basın açıklamasında, Dikta Çin 
yönetiminin INTERPOL’deki etkisinin 
artmasının, uluslararası değerlere, İnsan 
haklarına ve dünya düzenine tehdit teşkil 
edeceğinin altı çizildi. 

‘’Bu konularda bizimle aynı görüşü payla-
şan, uluslararası değerlerin korunmasını 
destekleyen insan hakları örgütleri, se-
natörler ve devlet adamları ile ortak en-
dişelerimizi iletiyoruz’’ ifadeleri kullanılan 
basın açıklamasında, Türkiye başta olmak 
üzere, diğer devletlerin bu konuyu ciddi 
biçimde ele alarak, yeni yürütme kurulu-
nun daha adil ve Interpol’ün misyonuna 
sadık şekillendirilmesi için Çinli adayı 
boykot etmeleri çağrısında bulundu.

Uluslararası İnsan hakları grupları ve 
uluslararası siyasi teşekküller, Interpol’ün 
Çin’in baskıcı politikaları için suiistimal 
edilme riskini taşıdığını söylüyor.

Türkiye’de aktif faaliyet yapmakta olan 
Uluslararası Doğu Türkistan STK lar Bir-
liği bünyesindeki 20’den fazla dernek ve 
vakıflar Interpol Yürütme Kurulu Baş-
kanlık Seçimi hakkında basın açıklaması 
yayınlayarak, üye ülkeleri oy kullanma 
konusunda daha hassas olmaya ve Çinli 
adayın aleyhine oy kullanmaya çağırdı. 

Uluslararası Doğu Türkistan STK lar Bir-
liğinin basın açıklamasında, Dikta Çin 
yönetiminin INTERPOL’deki etkisinin 
artmasının, uluslararası değerlere, İnsan 
haklarına ve dünya düzenine tehdit teşkil 
edeceğinin altı çizildi. 

‘’Bu konularda bizimle aynı görüşü payla-
şan, uluslararası değerlerin korunmasını 
destekleyen insan hakları örgütleri, se-
natörler ve devlet adamları ile ortak en-
dişelerimizi iletiyoruz’’ ifadeleri kullanılan 
basın açıklamasında, Türkiye başta olmak 

üzere, diğer devletlerin bu konuyu ciddi 
biçimde ele alarak, yeni yürütme kurulu-
nun daha adil ve Interpol’ün misyonuna 
sadık şekillendirilmesi için Çinli adayı 
boykot etmeleri çağrısında bulundu.

Çin ise Üst düzey bir Çinli kamu güvenliği 
yetkilisi Hu Binchen’in Interpol’ün yürüt-
me komitesi başkanlığına seçilmesini ta-
lep ediyor.

Çin Kamu Bakanlığının uluslararası işbir-
liği departmanı genel müdürü Hu Binc-
hen, Interpol’ün yürütme komitesi Asya 
heyetinde iki sandalye için yarışan üç 
adaydan biri olarak öne sürülüyor. Hu 
Benchin 23 Kasım 2021’de İstanbul’da 
yapılacak seçimlerde yarışacak.

13 üyeli yürütme kurulu, Interpol Genel 
Sekreterliği’nin çalışmalarını denetler ve 
gelecekteki politikaların oluşturulmasına 
yardımcı olur. Ancak dikta Çin hükümeti 
veya kurumların Interpol sistemini kötüye 
kullandığına ve diasporada muhalefeti ta-
ciz ettiğine dair şikâyetler çoğalıyor. Çün-
kü mülteci durumundaki muhalifler için 
uyduruk bahanelerle kırmızı bülten çıka-
rılmasına karşı net önlemler alınamıyor. 

İnsan hakları grupları ve uluslararası si-
yasi teşekküllerin, Çin’in Interpol veri ta-
banını Çin karşıtı bireyleri çökertmek için 
bir araç olarak kullandığı ve kullanaca-
ğından endişe ettiği belirtiliyor.
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20-25 Kasım tarihleri arasında Interpol 
İcra Komitesi’nin yeni üyelerini seçmek 
için İstanbul’da başlayan toplantı devam 
ediyor. Interpol icra Komitesi, 13 yöneti-
ciden oluşuyor. İcra Komitesi,  Genel Sek-
reter ve Genel Sekreterlik Ofisinin günlük 
çalışmalarını denetlemekten ve çalışma 
planlarının ve politikalarının oluşturul-
masına yardımcı olmaktan sorumludur. 
Interpol aynı zamanda, “iade edilmeyi 
bekleyen bireylerin yerini tespit etmek ve 
geçici olarak tutuklamak” için talep edilen 
kırmızı bülten sistemini de işletiyor. Kişi-
lerin ve mülklerin tanımlayıcı ayrıntılarını 
içeren bir dizi veri tabanını elinde bulun-
duruyor.

Interpol’ün uluslararası ceza davalarına 
ait bir buçuk milyondan fazla arşiv içe-
ren 19 veri tabanı bulunmaktadır. Çinin 
bu veri tabanını kötüye kullanma sicili bir 
hayli kabarıktır. Çin Kamu Güvenliği Ba-
kanlığı’na göre, Çin her yıl Interpol’e yak-
laşık 3 bin vaka gönderiyor. İnsan hakları 
örgütleri tarafından 15 Kasım’da yayınla-
nan bir rapor, 2000 ile 2020 yılları ara-
sında Çin tarafından çıkarılan “kırmızı 
bülten” sayısının 10 kat arttığını gösteri-
yor.

İnsan hakları grubu ‘’Safeguard Defen-
ders’’, Hu Binchen’in üst düzey yetkilisi 
olduğu Çin bakanlığına bağlı uluslararası 
işbirliği departmanının denizaşırı kaçak-
ları kovalayan ‘Sky Net’ ve ‘Fox Hunt’ adlı 
operasyonları bizzat denetlediğini söylü-
yor.

Geçen Pazartesi (15 Kasım) günü yayın-
lanan bir raporda Safeguard Defenders, 
“Hu Binchen’in denetimindeki Ekiplerin 
bakanlık tarafından etnik Çinlileri kor-
kutmak, taciz etmek ve onları Çin’e geri 
dönmeye zorlamak için gönderildiğini de 
bildiriyor.

Pek çok insan hakları örgütü ve farklı 
partiden oluşan “Çin’e karşı partiler üstü 
Parlamento Birliği” bu durumu açıktan 
protesto ederek, Çin’in, yurt dışındaki Uy-
gur Türkleri başta olmak üzere, muhalif-
lere yönelik “kırmızı bülten” çıkarmak için 
örgütteki konumunu kötüye kullanmakta’’ 
olduğunu ileri sürdü.

Birliğin Interpol’e yazdığı mektupta, “Hu 
Binchen’in icra kuruluna seçilmesi, Çin’in 
Interpol’ü kötüye kullanmaya devam et-
mesine yeşil ışık yakacaktır ve Hong 
Konglular, Uygur Türkleri ve Tibetliler 
gibi yurtdışında yaşayan Çin karşıtı bi-
reylerin hayati tehlike riskini artıracaktır. 
Mesela Uygur Türklerinden Fas’ta Çin’in 
delilsiz kırmızı bültenle tutuklattırdığı İd-
ris Hassan konusu bunun tipik örneğidir.” 
İfadelerine yer verildi.

19 Temmuz 2021 de turistik vize ile Fas’ın 
Kazablanka şehrine giden Doğu Türkis-
tanlı Uygur Türkü İdris Hasan yine Çin’in 
İnterpol’e ilettiği delilsiz talebi üzerine 
Fas’ta tutuklanmıştı. Sonra 2 Agustos’ta 
Interpol, Fas’ta Çin’in talebi üzere tutuklu 
bulunan Uygur türkü İdris Hasan için çı-
karılan kırmızı bülteni delil yetersizliği ne-
deniyle askıya aldığını duyurmuştu. Buna 
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rağmen Fas yetkilileri Çin baskısı yüzün-
den Uygur Türkü İdris Hasan’ı Tefrit’teki 
geri gönderme merkezinde bekletiliyor. 
Eğer Çine iade edilmesi halinde işkence 
ve ölüm kamplarına atılacağı kesin. An-
cak Fas mahkemesi henüz İdris Hasan’ın 
serbest bırakılmasına karar verilmediğini 
ve duruşmalarının ertelendiğini açıkladı.

İdris Hasan’ın eşi Buzeinur Hanım Özgur 
Asya Radyosuna verdiği röportajında 
Ankara’daki Fas Büyükelçiliğine Masum 
kocasının derhal serbest bırakılması için 
dilekçe sunduğunu belirterek, mahkeme 
kararına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Arap Haberleri ve Afrika haberleri gibi 
İngiliz ve Fransız medya kuruluşlarının 
olayla ilgili verdiği haberinde, 3 çocuk 
babası İdris Hasan’ın Çin’e iade edilme-
si durumunda ağır bedensel ceza ve her 
türlü işkenceye maruz kalma olasılığının 
daha yüksek olduğu vurgulanıyor.  

Çin’in INTERPOL’ü suiistimal etmesine 
yönelik bunun gibi onlarca örnek göster-
mek mümkün. Nedense Çin Interpol’den 
delilsiz halde kırmızı bültenleri çok kolay 
çıkartabiliyor. Üstelik bu sefer Türk dün-
yasının kalbi mahiyetindeki İstanbul’da 
Çinli güvenlik yetkilisi Hu Binchen In-
terpol’ün yürütme komitesi başkanlığa 
seçilirse, Çinin neler yapabileceğini varın 
siz düşünün.

Dolaysıyla dünyanın çeşitleri yerlerindeki 
Uygurlar sosyal medyalarda,

‘’İşgalci Çin’in İnterpol’ü rehin almasına 
HAYIR!!!!’’ 

‘’Çin’in diasporadaki Uygur Türklerini ve 
muhalifleri susturmak için İnterpol’ü kö-
tüye kullanmasına izin vermeyin’’ 

‘’23 Kasım’da İstanbul’da yapılacak oyla-
mada Çin’in İnterpol’e Başkan seçilmesi 

demek, İnterpol’ün Çin kuklasına dönüş-
mesi demektir’’ 

Şeklindeki paylaşımları ile tepkilerini or-
taya koymaya devam ediyor.

Şimdi gelelim Interpol nedir? sorusuna….

Interpol nedir, gerçek bir polis gücü mü?

Hatırlarsınız 2016’da Uluslararası Krimi-
nal Polis Teşkilatı (Interpol) başkanlığı-
na seçilen Çinli Meng Hongwei’nin 2019 
da kayıplara karışması kurumla ilgili 
soru işaretlerini gündeme getirmişti. In-
terpol’ün günlerce kendi başkanının yeri-
ni öğrenememesi tartışmalara yol açmıştı.

65 yaşındaki Meng Hongwei, 2019 Ey-
lül ayında Fransa’dan Çin’e gitmesinin 
ardından ortadan kaybolmuştu. Aradan 
bir hafta sonra Uluslararası baskılara 
dayanamayan dikta Çin hükümeti Meng 
Hongwei’ı rüşvetle suçlayarak Çin mahke-
melerince hapis cezası verildiğini duyur-
muştu. 



7

 DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGIKASIM 2021

Interpol sıklıkla filmlerde izlediğimiz 
Amerikan FBI veya CIA gibi güvenlik teş-
kilatlarıyla kıyaslanıyor; ancak gerçekte 
bu kurumlar arasında büyük farklar bulu-
nuyor. Interpol bizzat bir kolluk gücü gibi 
faaliyet gösteremiyor.

Peki Interpol’ün kuruluş amacı ne? Ku-
rumun faaliyet alanları neleri kapsıyor? 
Uluslararası Polis Teşkilatı nasıl çalışıyor?

Interpol 1923 yılında ulusla-
rarası polis işbirliği sağlamak 
amacıyla kuruldu. Merkezi 
Fransa’nın Lyon kentinde bulu-
nan kuruluş, 190 ülkenin üye-
liğiyle güvenlik güçlerinin ve 
adalet birimlerinin sınır öte-
si suçluların yakalanması için 
ortak hareket etmesini hedef-
liyor. Aynı zamanda Interpol, 
üye ülkelerdeki bürolar aracılı-
ğıyla, henüz çözülmemiş suçlar 
ve suçu ispatlanmış veya ispat-
lanmamış suçluların bilgilerini 
içeren ortak bir veri tabanına 
sahip.

Üye ülkenin emniyet güçleri diğer üye ül-
kelere bu kurum aracılığıyla mesaj gön-
dererek irtibata geçebiliyor. Böylelikle 

polis birimlerinin önemli bilgi ve belgeleri 
kısa zamanda güvenli bir şekilde değişimi 
sağlanıyor.

Örneğin Türkiye’den Emniyet Genel Mü-
dürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Gümrük 
Müsteşarlığı Interpol ile bütünlük içinde 
hareket eden kurumlar.

Türkiye Interpol’a 1930 yılında üye olur-
ken, izolasyon döneminden sonra ABD ise 
1961 yılında teşkilata katıldı.

Hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Uluslararası nitelik arz eden alanlarında 
operasyonel destek sağlayan Interpol, ön-
celikli suç alanları olarak belirlenen kamu 
güvenliği, terörizm, uyuşturucu kaçak-
çılığı, ekonomik ve ileri teknoloji suçları, 
insan kaçakçılığı, çocuklara karşı suçlar 
silah kaçakçılığı gibi alanlarda faaliyet 
gösteriyor.

Savaş suçları, kimyasal, biyolojik, nükle-
er ve patlayıcı maddelerle işlenebilecek 
suçlar gibi tüm insanlığı ilgilendiren alan-
larda mücadele etmeye çalışıyor. Ancak 
çoğu zaman filmlerde gösterildiği gibi In-
terpol’de görevli olan polisler sahada di-
rek faaliyet göstermiyor ve operasyonlara 
katılmıyor.

Interpol’ün bültenleri ne işe yarıyor?

Suçla alakalı bilgilerin değişimini sağ-
layan uluslararası bültenler sistemi In-
terpol’ün en önemli fonksiyonlarından biri 
sayılır.

Üye devletlerin suç ve suçlular karşısında 
bilgilendirdiği ve gerektiği zaman yakala-
ma emri talebi ilettiği sekiz ayrı bülten tipi 
bulunuyor. Bültenler üye ülke Milli Mer-
kez Birimlerinin talepleri doğrultusunda 
teşkilatın dört dilinde (İngilizce, Fransız-
ca, İspanyolca, Arapça) yayınlanıyor.
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Böylelikle uluslararası bülten sistemi ile 
üye ülkeler arasında uluslararası bağlan-
tı ve faillerinin yakalanması hedefleniyor. 
Bununla birlikte, kayıp şahısların bulun-
ması, buluntu cesetlerin kimlik tespiti gibi 
alanlarda da bültenler yayımlanıyor.

Kırmızı bülten nedir? Nasıl işliyor?

Bunlar arasında en çok bilinen kırmızı 
bülten bir üye devlet ya da uluslararası 
mahkeme tarafından aranan kişi veya ki-
şileri yakalama ve talep edilen ülkeye ya 
da mahkemeye iade etme amacıyla çıka-
rılıyor.

Bir kişinin kırmızı bültenle aranabilme-
si için üye ülke önce daire başkanlıkları 
aracılığıyla zanlı hakkında gerekli bilgi-
leri Interpol ile paylaşarak uluslararası 
arama ve yakalama talebinde bulunuyor. 
Bunun üzerine Interpol Genel Sekreterliği 
söz konusu kişinin aranmasının kurum içi 
kriterlerine uygunluğunu kontrol ediyor. 
Son aşamadaysa üye devletlerin polis 
teşkilatları, hakkında bülten çıkarılan ki-
şinin aranması ve yakalanması için bilgi-
lendiriliyor.

Kırmızı bültene istinaden ne işlem yapı-
lacağı her ülkenin mevzuatına göre de-
ğişiklik gösterebilir. Dolayısıyla kırmızı 
bültene konu olan bir şahsın dünyanın 
herhangi bir yerinde görüldüğü anda ya-
kalanacağı ve iade edileceği yönündeki 

algı hukuki açıdan değerlendirildiğinde 
doğru değildir.

Özellikle Çin’in talebiyle şu an kaç kişi-
nin arandığına dair Interpol’ün kamuya 
açık kaynaklarında bilgi paylaşılmıyor. 
Aynı şekilde Çin’in aradığı kişilerin han-
gi suçlamalarla Interpol’e bildirildiği de 
bilinmiyor. Çin’in senelerdir Interpol veri 
tabanını kötüye kullanarak, Doğu Tür-
kistanlıları yurt dışında da rahat yaşat-
mamak, geri dönmeye ve nazı tipi kamp-
larda mankurtlaşmaya mecbur etmekte 
olduğu bilenen gerçektir. Türkiye’de za-
man zaman evlerinden tutuklanan ve 
birkaç gün ya da birkaç ay sonra delil 
yetersizliğinden bırakılmakta olan Uy-
gurlar konusunda da dikta Çin yönetimi-
nin kırmızı bülten şarlatanlığı büyük rol 
oynamaktadır. 

Yazar: Mir Kamil Kaşgarlı

Kaynaklar:

https://www.theguardian.com/world/2021/nov/15/
chinese-official-seeks-interpol-role-sparking-fe-
ars-for-dissidents?fbclid=IwAR39DjtzwwZE6izOM-
S9NCNQ44onUmgDg7fvAp3aq4sgjm2E8oAjPJGc_
Koc

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-48689928

https://tr.euronews.com/2018/10/08/interpol-hak-
kinda-bilmeniz-gereken-4-sey
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INTERPOL’DEKI ÇIN ETKISI, ISTANBUL’DA PROTESTO EDILDI
İstanbul’da bugün Uluslararası Doğu Tür-
kistan STKlar Birliğinin organizasyonuy-
la Beşiktaş Barbaros Parkı’nda Çinli aday 
Hu BinChen’in Interpol Yürütme Kurulu 
Başkanlığına aday gösterilmesi ve Çin’in 
İnterpol üzerindeki etkisinin artması pro-
testo edildi.

Uluslararası Doğu Türkistan STKlar Birli-
ği, 23 Kasım 2021’de Çin’in Interpol üze-
rinde artan etkisini protesto etmek için 
protesto gösterisi düzenledi. Uluslararası 
Kamuoyunun dikkatini çekmek amaçlı 
protesto ve basın açıklaması gerçekleşti-
ren Doğu Türkistanlıların basın açıklama-

sını Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme 
Derneği Genel Sekreteri Nureddin İzba-
sar yaptı.

Doğu Türkistanlılar Çin’in In-
terpol’deki Etkisinin Artmasın-
dan Endişeli
Uluslararası Doğu Türkistan STKlar Birli-
ği adına yapılan basın açıklaması:

Interpol genel kurul ve yürütme kuru-
lu seçimleri 23-25 Kasım’da İstanbul’da 
gerçekleştirilecektir. Bu seçimde Çin 
Merkezi Emniyeti Uluslararası İş birliği 
Dairesi Başkan Yardımcısı Hu BinChen’in 
Çin tarafından Kurul Başkanlığına aday 
göstertilmesi, uluslararası arenada büyük 
endişe uyandırmaktadır.

Interpol’ün uluslararası düzeyde hukuk 
ve adaletin inşası için hizmet etmek, suç-
luların cezalandırılması için evrensel iş 
birliğini geliştirmek gibi amaçları bulun-
maktadır. Kuruluşundan bu yana takdir 
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edilecek kazanımlar sağlayan ve aynı za-
manda yaptırım gücüne sahip olan böyle 
önemli bir uluslararası kuruluşun asıl mis-
yonuna sadık kalabilmesi için çok dikkatli 
ilerlenmesi gerekmektedir.

Çin; yayılmacı politikalarının bir parçası 
olarak, uluslararası düzen ve barışı inşa 
etmek amacıyla kurulan kuruluşlarda 
etkisini arttırarak, bu kuruluşları evren-
sel değerler, insan hakları, demokrasi 
ve özgürlüğe aykırı kendi icraatları için 
kullanmayı hedeflemektedir. Interpol’ün 
bir önceki Çinli Başkanı’nın görevdey-
ken, gizemli bir şekilde tutuklanması ve 
Interpol’ün işleyişine aksaklık getirilmesi 
de Çin devletinin uluslararası kuruluşlara 
olan bakış açısı ve tutumunu sergilemek-
tedir.

Son 20 yılda;

-Çin’in talebi üzerine ilan edi-
len kırmızı bülten 10 katı art-
mıştır,

-Çin rejimine karşı fikir beyan 

edenler, Çin tarafından işgal ve 
soykırıma maruz kalan Doğu 
Türkistanlı ve diğer şahıs ve 
tüzel kişilikler terör bahanesiy-
le kırmızı bülten ile aranmıştır,

-Yine bu insanlar; tutuklan-
mış, gittiği ülkelerden sınır dışı 
edilmiş, Hac ibadetleri, ticaret 
ve diğer faaliyetleri engellen-
miştir

-Birkaç ay önce Fas’ta tutuk-
lanan İdris Hasan, haksız ve 
usulsüz Interpol kırmızı bülteni 
ile zorluklara maruz bırakılmış-
tır.
Bu sayılanlar gibi olaylar göz önünde bu-
lundurulursa; Çin adayının Interpol için 
zararlı olduğu ve Interpol’ün uluslarara-
sı arenada temsil ettiği itibar ve güvenin 
yok edilmesine yol açacağı açık ve net bir 
sonuçtur.
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Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Bir-
liği olarak, Çin’in Interpol’ü kullanarak 
senelerdir Doğu Türkistan diasporasında 
oluşturduğu siyasi ve ekonomik açıdan 
güvenlik tehditleri ve zararlarını referans 
alıyoruz. Bu noktada Interpol’e üye olan 
diğer devletlerin, seçim hakkı olan dele-
gelerin ve denetim kurulunun Çinli adayın 
adaylık hakkı konusunda daha hassas ve 
insancıl karar vermesini talep ediyoruz.

Çin’in Interpol ve birçok uluslararası ku-
ruluştaki etkisinin artmasının diğer ül-
kelerin ulusal ve uluslararası çıkarları ile 
savunduğu değerlere, düzene tehdit teşkil 
edeceğinin de altını çiziyoruz. Bu konular-
da bizimle aynı kader ve görüşü paylaşan 
diğer mağdurlar ile uluslararası düzenin 
korunmasını destekleyen insan hakla-
rı örgütleri, senatörler ve devlet vekilleri 
ile ortak endişelerimizi iletiyoruz. Türkiye 
başta olmak üzere, diğer devletlerin bu 
konuyu ele alarak yeni yürütme kurulu-
nun daha adil ve Interpol’ün misyonuna 
sadık şekillendirilmesi için çaba göster-
meleri çağrısında bulunuyoruz.

Basın Açıklamasının ardından Uygur asıl-
lı Buzeynur Obul Hanım efendi, Uluslara-
rası topluma kocası İdris Hasan’ın Çin’in 
karlamasıyla İnterpol kırmızı bülteniyle 
Fas’ta tutuklandığını ve hiçbir suçu olma-
dığı halde 5 defa duruşması ertelendiğini, 
24 Kasım 2021’de bir kez daha mahke-
meye çıkacağını, kocasının derhal bıra-
kılması gerektiğini hak ve adaletin yerini 
bulacağına inandığını dile getirdi.

Daha önce Beşiktaş Swiss Hotel önünde 
yapılması planlanan ve Kamuoyuna bu 
şekilde duyurusu yapılan Basın açıklama 
ve Protesto, son anda adres değişikliğiy-
le Beşiktaş Barbaros Parkı Meydanında 
çok sayıda Doğu Türkistanlıların ve sivil 
Toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçek-
leştirildi.

Yazar: Muhammed Ali Atayurt
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 17 
Kasım’da ABD hükümetinin din özgürlü-
ğünün korunması konusundaki tutumu-
nun asla değişmeyeceğini belirten bir 
açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, Bazı hükümetlerin, insanları 
dini inançları nedeniyle tutukladığı, hap-
se attığı ve hatta ölüme mahkum ettiği-
ni dile getirilerek kınandı. Aynı zamanda 
Çin ve Burma gibi diktatörlükle yönetilen 
devletlerin sistematik bir şekilde din öz-
gürlüğüne zarar verdiği gösterilerek “biz 
dini özgürlüğü bahane ederek halkı bas-
tırma gibi hareketlere sessiz kalmayaca-
ğız” ifadelerine yer verildi.

“ 
Doğu Türkistan’daki ge-

niş çaplı keyfi tutuklama ve 
kamplarla ilgili sayısız rapor, 
Çin hükümetinin Uygurların 
dini inançlarını, “terörizm ve 
aşırılıkçı” ile bağlayarak Müs-
lümanları sindirmeye çalıştığı 
ve zorla asimile etmek için bir 
bahane olarak kullandığı ifade 
ediliyor.

Bu nedenle eski ABD Dışişleri Bakanı 
Mike Pompeo, Doğu Türkistan’daki siyasi 
baskıyı “soykırım” olarak nitelendirmiş-
ti şuan mevcut Dışişleri Bakanı Anthony 
Blinken’de bu kararı tamamen kabul etti-
ğini öne sürüyor.

Yazar: Zehra ÖZUYGUR
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TÜRK DEVLETLERI TEŞKILATINI “TEHDIT” ILAN ETTI!

Çin Komünist yönetimi 12 Kasım 2021’da İstan-
bul’da Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan 
ve Azerbaycan devletlerince kurulan Türk Devletleri 
Teşkilatı’nın (TDT) hem Çin hem de bölgesel istikrar 
için tehdit oluşturduğunu iddia etti.

Çin Komünist Partisi’nin Global Times ga-
zetesi, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 
ilanının ardından konu ile ilgili olarak dik-
kat çeken ve çarpıcı bir haber analiz ya-
yınladı.

Karar gazetesinin Uygur Haber ve Araş-
tırma Merkezi’ne dayandırdığı haberine 
göre Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Rus, 
Doğu Avrupa ve Orta Asya Çalışmaları 
Enstitüsü Araştırmacısı ve öğretim üyesi 
olan Doç. Dr. Yang Jin’in konu ile ilgili ça-
lışmalarından alıntılar içeren makale de-
taylandırılıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Bölgesel 
İstikrar İçin Bir Tehdit

ÇKP’nin yayın organı Global Times’ta, 
“Türk Devletleri Teşkilatı”nı bölgesel istik-

rar için bir tehdittir” başlığı ile yayınlanan 
ve Çin yönetiminin resmi görüşünü yansı-
tan makalede şu ifadeler yer alıyor:

“Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbe-
kistan ve Kırgızistan gibi Türk devletlerin-
ce 2009 yılında kurulan “Türkçe Konuşan 
Ülkeler Konseyi” veya “Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi” adlarını taşıyan 
örgütün adı, bu yıl 12 Kasım’da İstan-
bul’da yapılan Devlet Başkanları zirvesin-
de bu örgütün son resmi ismi Türk Dev-
letleri Teşkilatı olarak değiştirilmiştir.

Daha önce adı Türkçe Konuşan Ülkeler/
Türk Devletleri Konseyi olan örgütün 
“Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişme-
si ve üye ülke sayısının artması, bu birli-
ğin siyasi birlik düzeyine yükseltildiği an-
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lamına gelmektedir. Örgütün adının “Türk 
Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirilme-
sinin Pan-Türkizim ideolojisinin yeniden 
canlandığının bir göstergesidir.

“Türk” ismi aslında tarihsel bir kavram-
dır. Tarihteki “Türk” kavramı, günümüz 
Türkiye’sinin halklarından ve günümüzün 
Türkçe konuşan ülkelerinden farklıdır. 
Ankara’nın bu kavramı pazarlamak için 
bu örgütün öncülüğünü yapması, bu ül-
kenin ileriye dönük politik bir iç güdüsü, 
hedefi ve siyasi bir iradesinin olduğunu 
göstermektedir. Ankara, “Türk” kavramı-
nı teşvik ederek komşuları ve Orta Asya 
ülkeleri ile ilişkilerini daha da güçlendir-
meyi amaçlamaktadır.

Türk Devletleri Teşkilatı Bölgedeki Etnik 
Gerilimi Tırmandırabilir

ÇKP’nin resmi düşüncelerini yansıtan 
Çin devlet gazetesi Global Times, haber 
yorumunu şu cümlelerle sürdürdü: İstan-
bul’da kurulduğu bildirilen ve ilan edilen 
bu örgüt (Türk Devletleri Teşkilatı) bölge-
deki etnik gerilimleri tırmandırabileceği 
ve bölgenin istikrar ve güvenliğini tehdit 
edeceği ve aşırılıkçı Türk milliyetçiliği fik-
rini yayarak istikrarsızlık yaratabileceği 
tehlikesi taşımaktadır. Daha da önemlisi 
ise, bu Örgüt Rusya ile Türkiye arasındaki 
rekabeti ve gerilimi artıracaktır.

“Uygurlar Türk Değildir!” İddiasını Bir 
Kez Daha Tekrarladı

Çin işgal yönetiminin resmi sözcüsü konu-
mundaki Global Times gazetesi bu haber 
analizinde Çin yönetiminin yıllardan beri 
hiç bir tarihsel ve bilimsellik değeri taşı-
mayan ve tarihi gerçeklere tamamen ay-
kırı ve ÇKP Şöveniziminin sapkın fikirleri-
nin kaynağı olan Çin’in işgalindeki Doğu 
Türkistan’da yaşayan Uygurların Türk-
lerle aynı etnik gruptan olmadığına dair 
iddiaları bir kez daha tekrarlayarak haber 
yorumunu şöyle sonlandırıyor: Uygurla-
rın Türklerle aynı etnik gruptan olduğuna 
dair iddiaları var. Bu iddialar tamamen 
yanlıştır. Doğu Türkistan (Sözde Xinjiang) 
antik çağlardan beri değişik etnik halkla-
rın birlikte yaşadığı bir bölge olmuştur.

Uygurlar, Türk dil ailesinden olan bir dili 
konuşurlar. Ama Türkiye ile hiç bir şekilde 
alakaları yoktur. Çin yönetimi, Türk Dev-
letleri Teşkilatı’nın tekrar ortaya getirdiği 
Pan-Türkizm ve Pan-İslamizim ideoloji-
lerine karşı her zaman tetikte olmalıdır. 
Türk Devletleri Teşkilatı ve benzer oluşum 
ve akımların çoğalması, Çin’i bölmeye ça-
lışan bazı bölücü unsurlara, aşırılık yanlı-
larına ve ayrılıkçılara ilham verebilir.”

Gözlemciler “Türk Devletleri Teşkilatı”-
nın” Çini asıl korkuttuğu tarafı, tarihten 
beri Trüklere, an itibariyle aynı kan ve 
aynı soydan olan Din kardeşi Uygurlara 
zulmeden, “soykırım” uygulayan Çin’den 
bunun intikamını almaktan asla vazgeç-
meyeceği, Doğu Türkistan’ın Türk Topra-
ğı olduğu ve ilelebet Türklerin kalacağı, 
Devleti yönetenlerin bunun farkında oldu-
ğunu, elbet Doğu Türkistan meselesinin 
de konuşulacağı günün sayılı kaldığını 
vurgulayarak, MHP lideri Devlet Bahçe-
linin Cumhur Başkanı Erdoğan’a hediye 
ettiği Türk Devletleri Haritasında Doğu 
Türkistan’ın yeri ayrı belirlendiğine atıfta 
bulundu.

Yazar: Muhammed Ali Atayurt
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DOĞU TÜRKISTAN DÂVASI VE MILLÎ SIYASET
Çoğunuz izlemişsinizdir; İstanbul Çin Baş-
konsolosluğu önünde Doğu Türkistanlı, 
12-13 yaşlarında bir kız çocuğu hıçkıra 
hıçkıra ağlıyor!.. Ağlamaktan zor konuşu-
yor; çığlıklar atıyor: “Sizin hiç vicdanınız 
yok mu, sizin hiç çocuklarınız yok mu? 
Niye böyle yapıyorsunuz? Benim babam 
nerde; kardeşim nerde? Ben babamı, ba-
bamın kokusunu özledim! Dört seneden 
beri kardeşimi görmüyorum!..”

Ve bu çocğun sızlanmasını izleyen her 
vicdan sahibi ya o çocuk gibi ağlamak 
istiyor, ya da en azından boğazı düğüm 
düğüm, şuna benzer şeyler konuşup ya-
zıyor: “Sen ve kardeşlerin, ağabeylerin, o 
soruyu ruhsuz robot modeller olan onlara 
(Çin’li yetkililere) değil, buradaki (Türkiye 
ve bütün hür dünyadaki) büyük büyük 
amcalara sor yavrucuğum. Çünkü onlar 
robot modellerdir, yüzleri kızarmaz; ama 
buradaki amcaların belki yüzlerinin kızar-
dığını görürsün!..

Öbürlerinin kalpleri de yoktur, senin ağla-
dığını hissetmezler; buradaki amcalardan 

kalbini kaybetmeyenler vardır, belki otu-
rup seninle birlikte ağlarlar!...

Sen yine de şanslı sayılırsın, her nasılsa 
buradasın ve baban için, kardeşlerin için 
ağlayabiliyorsun! Oysa kaderlerine ağla-
dığın babanların yurdunda kalan akran-
ların; beş yüz, belki bir milyon yavru-kurt 
kardeşlerin, o ruhsuz adamların çocuk 
yurtları ve yuvalarında, robot modellere 
benzetilmek üzere, çağdaş mankurtlar 
olarak yetiştirilmek üzere, şimdi kim bilir 
ne tezgahlardan geçiriliyorlar!.. Yirmi yıl 
sonra orada onlar, yeni kafa ve kollarıyla, 
geride kalan amcalarına bir robot maha-
retiyle silâhlarını doğrultacak ve belki de 
Doğu Türkistan’ın âkıbeti için son noktayı 
koyacaklardır!...

Yine de sen ve dünyanın her bir yerinde 
bu yaşta bile soru soran, çığlık atan kar-
deşlerinde kaldı ümidimiz yavrucuğum! 
Çünkü gök kubbenin altında sorulan hiç 
bir soru cevapsız kalmamış, hiç bir çığlık 
yankısız dönmemiştir bu güne kadar!...
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Dayan Doğu Türkistan!... Al-
lah’a samimiyetle inananlar ve 
vicdanı olanalar, er geç seninle 
beraber olacaklardır!...”
2021 Şubat’ının, yani bu yılın ilk hafta-
sında sosyal medyada art arda paylaşılan 
iki videoya şahit olduk. Birincisinde Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonso-
losluğu önünde toplanmış olan bir grup 
Doğu Türkistanlı, ellerinde pankartlar ve 
kayıp yakınlarının resimleriyle Konsolos-
luktan çıkacak bir yetkilinin (muhteme-
len Başkonsolosun) arabasını bekliyorlar. 
Bir müddet sonra çıkan arabaya doğru 
hamle yapıyorlar, önünü kuşatacak ve 
arabadan çıkacak yetkiliye hâllerini arz 
edecekler; ama yetkili çıkmıyor, polisler 
gruba şiddetle mani olarak arabanın önü-
nü açıyor, bundan yararlanan şoför grubu 
çiğnercesine gazlıyor ve Doğu Türkistanlı 
grup arkada kala kalıyor. Arabanın çıkışı 
sırasında durdurmak için hamle yapan-
lar arasında sol kapısına bitişecek kadar 
yakınında, 12-13 yaşlarında, açık mavi 
montlu, gri bereli, ağzında Gökbayrak 
renkli maskesiyle Doğu Türkistanlı bir 
kız çocuğu dikkat çekiyor. Belli ki amca 
ve ablalar arasında o da ümitle beklemiş-
ken, hızla gazlayan arabanın ardında o da 
hüsrana uğruyor. İşte ikinci videoda yönü 
başkonsolosluğa dönmüş olarak hıçkırık-
lara boğulan bu çocuktan, o hüsranın çığ-
lığı veriliyor yukarıda aktardığımız cüm-
lelerle: “Sizin hiç vicdanınız yok mu, sizin 
hiç çocuklarınız yok mu?!.. ….”

Son üç aydan beri ise “Doğu Turkistanlı 
Kamp Mağdurları” adlı bir grup soyda-
şımız, bu soruları bütün Türkiye’de sor-
makta, seçtikleri Anadolu şehirlerini adım 
adım gezmektedirler. (7-8 Kasım günleri 
de Kahramanmaraş’talar.)

Doğu Türkistan’da İşkence ve 
Soykırım
Evet, yaklaşık otuz beş milyonluk nüfusu 
ve Türkiye’nin iki mislinden büyük yüzöl-
çümüyle bizim “Ata-yurt” diye andığımız 
bir ülke, Satuk Buğra Han’ların, Kaşgar-
lı Mahmud’ların, Yusuf Has Hâcib’lerin 
Yurdu Doğu Türkistan; dünyanın gözleri 
önünde adım adım yok edilmek istenmek-
te. 1949 yılından beri sonuncu kez işgali-
ne uğradığı Kızıl Çin’in beş “özerk bölge”-
sinden biri. Anayasasında sözde “insanî” 
plânda her şey mevcut: “Özerk bölgeler 
eğitim, bilim, kültür, sağlık ve spor alanla-
rını özerk olarak yönetebilir, kendi milleti-
nin mirasını, kültürünü koruyabilir ve ge-
liştirebilir” vs. yazıyor. Ama hak getire!... 
Hepsi kâğıt üzerinde, hepsi yalan!...

“ Çünkü dünya medyasının 
ancak “korsanca yöntemlerle” 
elde edebildiği bilgi ve belgeler 
korkunç!.. Özellikle 2017’den 
beri eğitim adıyla uygulanan 
faaliyetler,milyonlarca insanı, 
sözde “mesleki eğitim merkez-
leri”nde, gerçekte ise “toplama 
kampları”nda zorla alıkoyma-
lar ibretlik!...
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O nasıl bir eğitim merkezleri ki, kalelere 
benzer ihata duvarlarıyla çevrili ve gü-
venlik kuvvetlerince gece-gündüz gözet-
leme kuleleriyle izlenmekte. Korsan ka-
meralar eliyle çekilebilmiş insanlık tarihin 
kaydetmediği kadın, ihtiyar, hatta çocuk 
demeden uygulanan akıl almaz işkence 
görüntüleri: Sandalyeye sarılmış vücu-
duyla beraber spor ayakkabıları sıkıca 
ağızlarına bağlanmış, boğazlarına köpek 
leşleri asılmış, elleri ve ayakları demir bo-
rulara geçirilmiş, iki elleri arkadan bağlı 
iken, iki büklüm hâlde boyunlarıyla ba-
cakları yumak gibi sarmalanmış, daha 
nice tarife sığmaz pozisyonlar yanında 
nihayet diri diri derisi yüzülen insanlar, 
insanlar!... Bütün bu uygulamalara daya-
namayıp işkence altında ölenler, topluca 
kurşuna dizilme sahneleri ve bunları icra 
eden “insan demeye utanılacak mah-
lûk”un alçaldıkça alçalışı… Ve dünyada, 
özellikle sosyal medyada milyonlarca 
paylaşılan örnekler. Bütün bunları bilen 
ve yakınları yıllardan beri kayıp, dunya-
nın dört bir yanında göçmen hayatı yaşa-
yan Doğu Türkistanlılar soruyor: “Dünya 
daha neyi bekliyor, oradaki milyonlarca 
insanın ölmesini mi?”

Başka ülkelerde, özellikle de Türkiye’de 
oturan Doğu Türkistanlılar, yakınların-
dan yıllarca haber alamadıklarını haykı-
rıyorlar; kamplardaki yakınlarının öldü 
haberlerini bile bir ilâ bir buçuk yıl sonra 
alanlar var. Geçtiğimiz 2020 Aralık ayının 
ortalarında Çin’in İstanbul Baş-konsolos-
luğu önünde yüzlerce Doğu Türkistanlı, 
kadın-erkek, genç-yaşlı 17 gün boyunca, 
yağmur demeden, soğuk demeden polis 
müdahalelerine rağmen “aile nöbeti” tut-
tular, bu durumları protesto ettiler. Arşa 
çıkan çığlıkları ve Türkçe, İngilizce, Çince 
yazılı pankartların ortak dili: “Ey Çin, ai-
lem nerede? Ailemi serbest bırak; anne-
mi-babamı serbest bırak; kardeşlerimi 

serbest bırak!..” 17 gün sonra İstanbul 
Valiliğinin aracı oluşuyla Konsolosluk ta-
rafından dilekçelerin alınma sözünün ve-
rilişi ve safça doğan umutlar!.. Ama o da 
ne? Çok geçmeden Konsolosluktan skan-
dal nitelikte, basit bir kâğıda yazılmış teh-
ditkâr bir beyanat: Siz önce “kendi sosyal 
medya hesabınızda açık ve net bir şekil-
de bu tür bölücülük eylemleri ve bölücü 
şahıslarla bağlantınızın kesildiğini ve bir 
daha böyle davranışlarda bulunmayaca-
ğınızı açıklayın”, sonra bakarız!.. Bildik, 
sinsi Çin ikiyüzlülüğünün bir daha teza-
hürü!... Ve 3 Şubat 2021 tarihli yeni bir 
haber: Aynı topluluğun bu defa aile nöbe-
tini ek olarak Ankara’ya, Çin Büyükelçiliği 
önüne taşıması. Aynı çığlıklar, aynı pan-
kartlar, aynı polis müdahaleleri!... Bizler 
için ise, izleyip üzülmekten başka hiçbir 
şey yapamayışın buruklukları!..

Doğu Türkistan’da her çeşit kıyımlar, zu-
lümler en çok da aile mihverli olarak kat-
lanarak büyümekte. Çinli erkeklerle zor-
la evlendirilen Uygur kızların dramları; 
kamplara gönderilmiş eşlerinden mahrum 
ailelerin içine, sözde “kardeş-aile” prog-
ramıyla yerleştirilmiş Çinli erkekler, bu 
yüzden yaşanan facialar; yine kamplarda 
kısırlaştırılan genç kadınlar ve erkekler; 
sudan bahanelerle yapılan ameliyatlar-
da organları çalınıp dünyaya pazarlanan 
gençler; annebabasız kalmış - 500 bin, 
hatta bir milyon dahi olduğu söylenen - 
çocukların dilleri ve dinlerinden mahrum 
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olarak çocuk yuvalarında tâbi tutulduk-
ları asimilasyon hikâyeleri ve daha neler 
neler!..

Bu faciaların başka örnekleri 
olarak dünyaca meşhur nice 
Doğu Türkistanlı bilim, sanat 
ve kültür insanlarından ha-
pislerde yatan ya da ölenler... 
Prof. İlham Tohti, Muhammed 
Salih Damollam ve Abdurrehim 
Heyit sadece üç meşhur ada-
mın isimleri!...

İnanç hayatı ise tam bir facia… Ramazan 
ayında oruç tutmak yasak olduğu gibi, 
80’lik ihtiyarların mecbur tutulduğu alkol 
içme yarışmaları düzenleniyor; dinî eği-
tim veren kurumlar kapalı; gençler düpe-
düz ateizme teşvik ediliyor; dinî kitaplar 
meydanlarda topluca yakılıyor; Dünya 
haber ajansların uydudan çekilmiş ha-
berlerine göre, son birkaç yıl içinde bin-
lerle ifade edilen câmiler yıkıldı, yerle bir 
oldu. Oysa ne diyordu Çin anayasasında, 
“özerk bölgeler (…) kendi milletinin mira-
sını, kültürünü koruyabilir ve geliştirebi-
lirler.” Düpedüz yalan!..

İnsan Hakları İhlâlleri ve B.M’e 
Müracaatlar

Yukarıda arz edilen dünyanın malûmu 
olaylar ortada iken, Birleşmiş Milletlerde 
bile Çin’in İnsan Hakları ihlâllerini Türk 
ve Müslüman ülkeler değil. Batılı ülkeler 
gündeme getirmekteler. Son bir örnek 
olarak 22 ülke, 2019 yılında (Türkiye’nin 
dâhil olmadığı 47 üyeli) İnsan Hakları 
Konseyi’ne mektupla başvurdu ve Doğu 
Türkistan’daki İnsan Hakları İhlâllerini 
dile getirdiler. Söz konusu mektupta en 
azından, Uygur Türkleri ve diğer Müslü-
man toplumu hedef alan devasa toplama 
kamplarındaki geniş çaplı gözaltılar, yay-
gın izleme, gözetleme ve diğer kısıtlama-
lardan endişe duyulduğu açıkça dile ge-
tirilmiş ve şöyle denmiştir : “Çin’i, kendi 
ulusal yasalarına uymaya, (…) Xinjiang 
ve Çin genelinde din ve inanç özgürlük-
leri de dâhil olmak üzere insan haklarına 
ve temel özgürlüklere saygı göstermeye 
çağırıyoruz. Ayrıca Xinjiang’da, Uygur 
Türkleri ve diğer Müslüman topluluklara 
mensup toplumu keyfi göz-altılardan, ser-
best dolaşım haklarını kısıtlamaktan ka-
çınmaya dâvet ediyoruz.” Halkları Türk ve 
Müslüman olan ülkeler; “üç kuruşluk tica-
ret”lerine, 10 alıp-2 sattıkları kârlı  (!) dış 
ticaretlerine halel gelmesin diye, BM.de 
öbür ülkelerin koyduğu Çin karşıtı imzayı 
bile atmaktan maalesef çekinmekteler.

Uluslararası platformlara, hatta B.M.’de 
konuşmaya çağrılan Dış İşleri Bakanları, 
Başbakanlar, Devlet Başkanları, bütün 
mazlum milletleri sayıp İnsan Hakları ih-
lâllerini sıralıyor, ama ne yazık ki, Doğu 
Türkistan’ı ağızlarına almayabiliyorlar!..

Suçluların İadesi Antlaşmasın-
dan Millî Siyasete
Gelelim ufukta görülmesi muhtemel en 
yakın tehlikeye: Türkiye Cumhuriyeti ile 
Çin arasında 13 Mayıs 2017 günü imza-
lanan “Suçluların İadesi Antlaşması”, tar-
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tışma yarattı ve bunun yakında TBMM 
tarafından onaylanması ihtimalinden söz 
edilmekte. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan tarafından 12 Nisan 2019 tarihinde, 
“onaylanması uygun bulunmak üzere” 
imzalanarak, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Başkanlığına gönderilmiş ve TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop tarafından da 
26 Nisan 2019 tarihinde imzalanarak 8 
Mayıs’ta ilgili komisyonlara sevk edilmiş-
tir. Elbette bizden daha önce harekete ge-
çen Çin Halk Cumhuriyeti, 22 Aralık günü 
toplanan Ulusal Halk Kongresi Daimi Ko-
mitesinin 24. Oturumunda bu Antlaşmayı 
oylayarak kabul etmiş ve Antlaşma’nın 
Çin Parlamentosu tarafından onaylandığı 
26 Aralık 2020 tarihinde duyurulmuştur.

Eğer tehlike gerçekleşir ve Kızıl Çin ile olan 
“Suçluların İadesi Antlaşması” TBMM’den 
geçerse, yeni “Boraltan Köprüsü facia-
ları” mukadder olabilir. Türkiye’de göç-
men konumunda olan, vatandaşlığa da 
geçmemiş bulunan hayli Mazlum Doğu 
Türkistanlı kardeşlerimiz var. Zâlim Çin, 
bunların en azından bir kısmını birtakım 
bahanelerle isteyebilir.

Yukarıda İstanbul Başkonsolosluğu’nun 
beyanatını gördük, Türkiye’ye üç beş yıl 
önce sırf eğitim için gelmiş Doğu Tür-
kistanlı kardeşlerimizi bile açıkça bölücü 
sayıyor ve terörist demeye getiriyor. Millî 
siyaset ruhuna sahip insanlarımızın gö-
zünde ise Türkiye, bizim kadar, buraya 
sığınan bütün Türklerin de vatanıdır.

Bu yazının başlığındaki ikinci tarafa gelin-
ce; Doğu Türkistan dâvası, Türkiye Türk-
lüğü için asla güncel bir siyasetin değil, 
aksine tam bir “millî siyaset” konusudur. 
O sebeple, hangi parti ya da partiler ikti-
darda olursa olsun, Doğu Türkistan dâva-
sında tâviz vermemek, bu meseleyi bütün 
bir millete mal etmek lâzım gelmektedir. 
Elbette kendi gücümüzü bilecek ve mil-

letimizi bir maceraya sürüklemeyeceğiz. 
Ancak insanlığın vicdanına dokunarak ve 
dünya nezdinde geçerli olan İnsan Hak-
ları ekseninde ittifakalar kurarak, Doğu 
Türkistan halkını maruz kaldığı soykırım-
dan kurtarmalıyız. Şüphesiz, bu çok azîm 
bir mesele!.. Bunun için Türkiye’de bütün 
bir vicdan sahipleri olarak işbirliğinin, 
dayanışmanın, bu konuda ortak zemin-
ler oluşturarak birlikte çalışma yapmanın 
zamanıdır; bazı seminer, çalıştay, bilgi 
şölenleri yaparak halkta var olan sami-
mi bilinci daha da pekiştirmenin yolları 
aranmalıdır.Doğu Türkistan mihverinde 
oluşturulacak bir diyalog ve işbirliğinin, 
ülkenin sair birtakım insanî problemlerini 
ele almada da kolaylıklar yaratacağı dü-
şünülebilir. Şerde bile hayır aramak, bi-
zim kültürel genetiğimizde zaten mevcut. 
Bu anlamda şerleri hayra tebdil etmek, 
bizim azim ve irademize bağlı.

Özetle, öyle görünüyor ki, insanlık kendi-
ni, belki de siyasî ve ekonomik anlamda 
hiç bu kadar büyük bir toplu tehdit altın-
da hissetmemiştir. Bu tehdidin adı, sade-
ce eski dünyayı - büyük bölümünün bağ-
rından geçtiği “Bir kuşak bir yol projesi” 
ile - kıskaca alma ihtimalinden değil, ayni 
zamanda sinsi karakteri, heyyülâ nüfusu 
ve dijital teknolojisinin de yardımıyla top-
yekûn bir “kontrollü dünya düzeni kurma” 
hedefi gütmesinden dolayı, Kızıl Çin teh-
likesi gibi görünmektedir. Özetin özeti ise; 
sırf bizden ibaret değil, bütün bir dünya 
aklını başına toplamazsa, kurulacak “ye-
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ni-dünyalar”ın, hatta sıcak savaşların, 
zengin-yoksul demeden kime neler geti-
receğini kimse bilemez!..

Yaşasın Doğu Türkistan ve onunla birlikte 
bütün mazlum milletlerin hürriyet dâvası!

Aziz Arkadaşlar,
Sevgili Türk Ocaklılar,
MADO’nun sahiplerinden Mehmet Kan-
bur’un, Uygurlar’ın  bir etkinlikleri için  
Ankara Çukurambar’da tahsis  ettikleri 
salonlarını iptal ettirmesinin akabinde 
sosyal medyaya yansıyan sözleri, sosyal 
medya nezdinde kendilerinin aleyhine 
müthiş bir kampanyaya dönüştü. 

Daha kötüsü, Mehmet Kan-
bur’un Çin’de sarfettiği, insa-
nın iki vatanı vardır, birisi doğ-
duğu diğeri doyduğu yerdir. 
Ben şimdi Çin’de doyuyorum, 
o hâlde ben de Çinliyim, gibi 
ipe-sapa gelmez sözlerinin vi-
deo kanalıyla bizzat ağzından 
paylaşılması, bir öfke dalgası 
yarattı.

Aziz arkadaşlar,
MADO gibi, Maraş’tan çıkıp Dünya ölçe-
ğinde iş, üretim ve ticaret yapan, marka  
hâline gelmiş, esas itibariyle Maraş’a ait 
standart-muhafazakâr değerleri paylaş-
tığı bilinen bir Gıda şirketinin en kıdemli 
yetkilisinin, Kızıl Çin gibi bir ülkede böy-
lesine sözler sarf etmesi, affedilmez nite-
likte, yani fahiş hatadır. 

O Kızıl Çin ki, Türklerin Ata Yurdu Müslü-
man Türk Doğu Türkistan’ı son 72 yıldan 
beri fiilen işgal ettiği gibi, Nisan 2017’den 
beri de halkına soykırım uygulamakta. 

Malumunuz, MADO’nun bu ilk hatası da 
değil; bu şirket şehrimiz Büyukşehir Be-
lediyesini angaje ederek 23 Ağustos 2019 
yılında  K.Maraş ile Çin’in Yivu şehri ara-
sında “Kardeş Şehir” ilânı kararına da ön-
cülük etmişti. O tarihte hem  Türk Ocağı 
olarak bizim, hem de başta Maraş bası-
nı olmak üzere bütun medyanın tepkile-
ri üzerine, atılan ön protokol imzası daha 
ileri götürülmemiş, yani dondurulmuştu. 
(Biz o tarihte BŞB. Başkanı ve Meclis 
Üyelerine Mektup yazıp basına da yansıt-
mıştık.)
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Aziz arkadaşlar, bildiğiniz gibi
Mehmet Kanbur’un bu sözleri, âmiyane 
bir kahvehane söyleminden daha ileri hiç-
bir değer taşımaz. Hele de bu sözü Müs-
lüman Türk Doğu Türkistan’a soykırım 
uygulayan Çin’de sarf etmiş olması, asla 
anlaşılmaz bir hâdise!..

Mehmet Kanbur bu hâliyle, mensup oldu-
ğu Türk milletine, Kahraman şehrine, hat-
ta ailesine ve şirketine de yakışmayacak 
bir üslupla hareket  ederek, Çinli yetkili-
lerin önünde âdetâ “açgözlü bir tüccar” 
gibi konuşmuştur. Eminim bu aile şirketi-
nin diğer sahipleri, özellikle Mehmet Kan-
bur’un kardeşleri de bundan bizim kadar 
rahatsız olmuşlardır. Bizim onlara şahsî 
tavsiyemiz, yaşlanan ağabeylerini âcilen 
istirahate çekmeleridir.

Grubumuzdaki ve sosyal medyadaki yay-
gın tepkilere bakarak vatanperver Türk 
halkının bu sözü  nasıl da değersiz buldu-
ğunu anlamak mümkün. 

Başta mazlum Doğu Türkistanlı kardeş-
lerimiz olmak üzere, herkes infial içinde. 
Tepkileri anlıyor ve belli ölçüler içerisinde 
elbette hak veriyoruz.

Ancak aziz arkadaşlar;
Bütün bu tepkilere rağmen, bazı arkadaş-
larımızın arzuları hilâfına, Türk Ocakla-
rı’nın bu kabil hatalardan dolayı bir şahsı 
veya bir işyerini, bir sınaî veya ticarî ku-
ruluşu kurumsal planda hedef alması, bü-
tün bu tepkileri onların aleyhine bir kam-
panyaya dönüştürmesi asla söz konusu 
olamaz. Çünkü Türk Ocakları şahıslar ya 
da şirketleri değil, kurumsal temsil kabi-
liyeti olan zihniyetleri muhatap alır. Şa-
hıslar geçici ve etki kabilyeti sınırlı iken, 
zihniyetler kalıcı ve etki kabiliyeti yüksek-
tir. Onun için Türk Ocakları öteden beri 

zihniyetleri, bakış açılarını hesaba kata-
rak millî siyaset planında faaliyetler yapa 
gelmiştir. Tarihî misyonumuz bunu söyler,  
gelecek tasavvurumuz bu çerçevede olu-
şur.

“ Biz ülkemizde helâl kazanç 
peşinde olup hakça paylaşımı 
da ideal edinen, iş ve istihda-
mı üreten, millî ekonomiyi bü-
yüten, hele de dünyada mar-
ka değeri kazanan her kurum, 
kuruluş ve şirkete saygı duyar, 
hatta onlarla iftihar ederiz. 

Bununla birlikte ülkümüz o ki, 
bütün bu üretim öncüsü kurum 
ve kuruluşlardan  hiçbiri ken-
di çıkar ve mefaatlerini milletin 
üzerinde görmesinler!...

Görürlerse, kamu vicdanı onla-
rı uyarır ve zaten gün gelir hem 
varlıklarını hem de  itibarları-
nı kaybederler. Bunu anlamak 
için Türk’ün millî mücadele ta-
rihine bakmak kâfidir.
Bu sebeplerden dolayı, millî hassasiyeti-
mize dokunan bu ve benzeri beklenmedik 
söz ve hareketlere karşılık her zaman yap-
tığımız gibi tepkilerimizde ölçülü olmanın 
ve makul hareket etmenin daha doğru 
olacağı, kanaatindeyiz.

Cümle dostlarımıza saygılar sunuyoruz.

Yazar: Dr. Mustafa KÖK
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PEKIN KIŞ OLIMPIYATLARI BOYKOT EDILMELI
Çin hükümetinin 2022’de ev sahipliği 
yapmak üzere olduğu Pekin Kış Olimpi-
yatları, giderek daha fazla kuruluş, hükü-
met ve politikacıların hedefi haline geldi.

16 Kasım’da bazı Avrupalı politikacıların 
bu saflara katılmasıyla birlikte bu durum 
dünya kamuoyunun bir kez daha dikkati-
ni çekti.

Fransız Parlamentosu’nun alt meclisi üye-
si, “Çin’e karşı Uluslararası Parlamenter-
ler Birliği” Üyesi, Tanınmış Fransız film 
yapımcısı Bayan Frederick Dumas, 16 
Kasım kişisel Twitter hesabında bir fotoğ-
raf paylaşımıyla, “ hak hukukun olmadığı 
bir yerde Olimpiyat oyunları da olmama-
lı” ifadelerine yer vererek 2022 pekin kış 
olimpiyatlarının boykot edilmesi hakkın-
da çağrıda bulundu.

Aynı zamanda Uygur katliamını yıllar-
dır şiddetle kınayan Temsilciler Mecli-
si’nin bir diğer üyesi Bay Duncan Smith 
de 16 Kasım Pekin Kış Olimpiyatları’nın 

tam diplomatik boykot edilmesi çağrı-
sında bulunan bir mesaj yayınlayarak “ 
Pekin kış olimpiyatları Doğu Türkistan, 
Hong Kong, Tibet gibi bölgelerde hakla-
rın ciddi şekilde ihlal edildiği bir durumda 
düzenleniyor. ““Çin’e karşı Uluslararası 
Parlamenterler Birliği” üyeleri hükümet 
yetkililerinin bu olimpiyata katılmaması 
için çağrı yapıyor. Bende bu saflarda yer 
almak için katıldım.” İfadelerine yer verdi.

Bu çağrıların yapılmasının ardından, Çağ-
rıda bulunan kişilerin dünyanın dört bir 
yanındaki takipçileri onları alkışlamakla 
birlikte Ayrıca İngiliz ve Fransız hükümet-
lerini derhal harekete geçmeye çağırdı.

ABD hükümetinin de yakın gelecekte Pe-
kin Kış Olimpiyatları’nın diplomatik boy-
kotunu duyurmak için karar alacağı ve 
daha fazla hükümetin bu mücadeleye ka-
tılması bekleniyor.

Yazar: Zehra ÖZUYGUR
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100 ÜLKE, ZORUNLU ÇALIŞTIRMA ÜRÜNÜ ALIYOR!
Kasım ayında yayımlanan bir rapora göre, 
yüzü aşkın uluslararası firma Çin’deki pa-
muk endüstrisinin pamuğun nereden gel-
diğini “gizlemesi” nedeniyle, Doğu Tür-
kistan’deki Uygurlar’ın zorla çalıştırılarak 
ürettiği pamuk ürünlerini satma “riskiyle” 
karşı karşıya.

İngiltere’deki Sheffield Hallam Üniversi-
tesi’nden Helena Kennedy Uluslararası 
Adalet Merkezi’nin hazırladığı “Pamuk 
Aklama, Doğu Türkistan Pamuğunun 
Uluslararası Tedarik Zincirlerinde Nasıl 
Gizlendiği” başlıklı raporda, beş büyük 
Çinli iplik ve kumaş tedarikçisinin, Uygur-
lar’ın yaşadığı bölgelerden gelen pamuk-
ları kullandığı ifade ediliyor. Rapora göre 
tedarikçiler, yarı mamul ürünlerini ulus-
lararası aracı üreticilere ihraç ediyorlar 
ve ardından bu üreticiler, ABD dahil tüm 
dünyadaki markalara son halini almış pa-
muklu ürünleri gönderiyor.

Raporda “Bu süreç üzerinden, Doğu Tür-

kistan pamuğunu yüzden fazla uluslara-
rası markaya bağlayan olası tedarik zin-
cirlerini haritalandırabildik” deniliyor.

“ Raporun baş yazarı ve İn-
giltere’deki Sheffield Hallam 
Üniversitesi profesörü olan La-
ura Murphy’ye göre, Çin pamu-
ğunun yaklaşık %85’i, yerel 
yetkililerin Uygur halkını zorla 
çalıştırmakla suçlandığı Doğu 
Türkistan’da üretiliyor.
Murphy, VOA’ye verdiği demeçte “Yerel 
yetkililer, insanları - bazen bütün köyleri 
- topraklarının kira sözleşmelerinden vaz-
geçmeye zorluyorlar ve sonra bu kişiler 
hükümet tarafından ‘artık emek’ olarak 
kabul ediliyorlar ve devlet destekli zorun-
lu çalıştırma transferlerine karşı daha sa-
vunmasız hale getiriliyorlar” diye ekledi.
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Son dört yıldır Pekin, bazı insan hakları 
örgütleri ve ülkeler tarafından, 2016’dan 
beri dönüşümlü olarak 7 milyondan fazla 
Uygur’u ve ülkedeki diğer Türkleri, key-
fi olarak Doğu Türkistan’daki toplama 
kamplarında gözaltına almakla ve çoğu-
nu zorunlu çalışmaya mecbur bırakmakla 
suçlanıyor.

Rapora göre, pamuğun işlen-
diği bazı tesisler “bir hapisha-
nede ya da kampın içinde veya 
yakınındaydı.”
Çin, tesislerin gözaltı kampları değil, in-
sanların yeni beceriler öğrendiği sözde 
“mesleki eğitim merkezleri” olduğunu sa-
vunuyor ve İşgalcı Komünist Rejimin Uy-
gurlar’a zorla çalıştırma dayatmadığını 
ve çalışma düzenlemelerinin sadece Uy-
gurlar’a yardım etmeyi amaçlayan “yok-
sulluğu hafifletme” programları olduğunu 
ve halka sunulan sözde “istihdam” fırsatı 
olduğunu ısrarla vurguluyor.

Bu yılın başlarında ABD, Uygurlar’ın pa-
muk ve domates gibi ürünlerin üretimin-
de zorunlu çalıştırılmasını gerekçe gös-
tererek Çin’in Doğu Türkistan’dan, tüm 
pamuk ürünlerinin ithalatını yasakladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Liji-
an, daha önce yaptığı bir açıklamada da 
Uygurlar’ın zorla çalıştırılmasının, ABD 
de dahil olmak üzere bazı Batılı ülkeler 

tarafından Çin’in ilerlemesini kontrol al-
tına almak için ortaya atılan “yüzyılın en 
büyük yalanı” olduğunda ısrar etti.

Ocak ayında düzenlediği basın toplantı-
sında Zhao “ABD hem yalanlar üretiyor 
hem de yalanlarına dayalı olarak ulusla-
rarası ticaret kurallarını ve piyasa ekono-
misinin ilkelerini ihlal etmek için korkunç 
adımlar atıyor” dedi ve Doğu Türkistan 
meselesinin Çin’in iç işleri olduğunu söy-
leyerek başka hiçbir ülkenin müdaha-
le etme hakkı veya ayrıcalığı olmadığını 
vurguladı.

“ Raporun yazarları, son 
iki yılın uluslararası ticaret ve 
gümrük verilerini kullanarak, 
Çin’in ihraç ettiği pamuk, iplik 
ve kumaşın %52’sinin Bangla-
deş, Sri Lanka, Vietnam, Fili-
pinler, Hong Kong, Endonezya, 
Kamboçya, Hindistan, Pakis-
tan, Kenya, Etiyopya ve Mek-
sika’daki 53 aracı üreticiye 
sevk edildiğini tespit etti. Ra-
pora göre sevk sonrası bu aracı 
üreticiler, 103 tanınmış küresel 
markaya pamuk bazlı hazır gi-
yim tedarik ediyor.
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Yine aynı rapora göre, tüm bu akışın so-
nucunda, uluslararası markaların çoğu, 
Uygurlar’ın zorla çalıştırıldığı malları 
“farkında olmadan satın alıyor olabilir.”

Murphy, bu markaların zorla çalıştırma 
ekonomisini desteklemediklerinden emin 
olmak için tedarik zincirleri aracılığıyla 
hammadde kaynaklarını izlemeleri gerek-
tiğini söyledi.

Murphy VOA’ye verdiği demeçte “Kar-
maşık tedarik zincirleri hammaddelerin 
kaynağını gizleyebilir” dedi ve “Bazen 
tedarikçiler kaynaklarını gizleyebilir veya 
farklı pamuk kaynaklarını birleştirebilir” 
diye ekledi.

Bazı şirketlerin Doğu Türkistan pamuğu-
nun ürünlerinde kullanılmasını engelle-
mek için tedarikçilerinin ve alt tedarikçile-
rinin her birini aktif olarak araştırdıklarını 

söyleyen Murphy, “Uluslararası baskı, 
yeni araştırmalar ve ithalat mevzuatıyla, 
daha da zorlaşıyor olsa da bazı şirketler, 
bilmemeyi tercih eder” ifadelerini kullan-
dı.

Ürünlerinin nereden geldiğini bilmeyen 
şirketler için hiçbir mazeret olmadığını 
söyleyen Murphy, “Bir tedarikçi, bir mar-
kaya nereden tedarik ettiğini söyleyemez 
ve bu tedariğin ikna edici kanıtını sağla-
yamazsa, marka o tedarikçiyle olan ilişki-
sini sonlandırmalıdır” dedi.

Yazar: Muhammed Ali ATAYURT
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2030’A KADAR ÇINLILEŞMEYEN ‘NESIL’ KALMAYACAK
Doğu Türkistan’daki Bigtuan (Xinjiang 
üretim ve inşaat kolordusu) çocukları 
“Çin kültürü bilinci” konusunda eğitmeye 
odaklanan bir “Çocuk Gelişim Programı” 
başlattığı öğrenildi. Plana göre, 2030 yı-
lına kadar zorunlu eğitimin yaygınlığı ve 
Çinlileştirme oranı yüzde 99’a çıkarılacak.

Çin’in yayın organı Bingtuan haberine 
göre Doğu Türkistan’daki Üretim ve İn-
şaat Kol Ordusu özel bir basın toplantısı 
düzenleyerek Bingtuan’ın “Çocuk Gelişim 
program planını tanıttı.

Konferansta, Bingtuan Eğitim Bürosu yet-
kilileri, yeni dönem ‘Çocuk Gelişim Prog-
ramında, görevliler dikkatine yeni duru-
ma, yeni göreve, yeni eğitim reformuna ve 
kalkınma gereksinimlerine uygun olarak 
sorunu temelden çözmeye odaklanmalı-
yız!” vurgusu yaptı.

“Çocuklarda güçlü bir Çin ulu-
su milliyetçiliği duygusu oluş-
turmak, kaliteli ve yetenekli 
Öğrencileri geliştirmek, Çince 

entelektüel kişileri ve en kalite-
li Çince sosyalist bireyleri ye-
tiştirmeyi hedefliyoruz.” ifade-
lerine yer verdi.
Haberde ayrıca 2030 yılına kadar okul 
çağındaki çocukların eğitime dahil edil-
mesi oranın yüzde 98,5’e, zorunlu eğiti-
min yaygınlığının ise yüzde 99’a yüksele-
ceği vurgulandı.

Çin hükümeti, Doğu Türkistan’da ceza 
kampı propagandasını başlattığından 
beri Uygurların diline, kültürüne ve milli 
eğitimine yönelik saldırılarını arttırmayı 
hedefliyor.

Gözlemciler, Bingtuan’ın Eğitim Progra-
mı, sözde Çin bilincini yaygınlaştırmak ve 
Uygur Türklerinin Milli medeniyeti kültü-
rel değerlerini yok etmek için çabaladığı-
nı kaydetti.

Yazar:Zehra ÖZUYGUR
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Çin Uygurlara sistematik soykırım yapmakla kalmıyor, 
Doğu Türkistan’dan talan ettikleri doğal kaynakları kul-
lanarak küresel etkisini arttırıyor.
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KAYNAKÇA
https://turkistanpress.com/post/cin-den-ne-beklenir-sesli-makale-/72
https://turkistanpress.com/post/cin-in-interpol-u-suiistimal-etmesi-uygur-turklerini-kaygilandiriyor/69
https://turkistanpress.com/page/interpol-deki-cin-etkisi-istanbul-da-protesto-edildi/4033
https://turkistanpress.com/page/uygurlarin-din-ozgurlugu-yok-/4006
https://turkistanpress.com/page/turk-devletleri-teskilatini-tehdit-ilan-etti-/4027
https://turkistanpress.com/post/dogu-turkistan-d%EF%BF%BD-vasi-ve-mill%EF%BF%BD-siyaset/70
https://turkistanpress.com/page/pekin-kis-olimpiyatlari-boykot-edilmeli/4007
https://turkistanpress.com/page/100-ulke-zorunlu-calistirma-urunu-aliyor-/4050
https://turkistanpress.com/page/2030-a-kadar-cinlilesmeyen-nesil-kalmayacak/4056
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 DOĞU TÜRKİSTAN

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


