
1

 DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGIKASIM 2022



1

 DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGIKASIM 2022

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun insan 

hakları konularını görüşmek üzere düzenlediği 3. 

Komite toplantısında 50 ülke, Çin’in Doğu Türkistan’da 

Uygurlara ve diğer Müslümanlara yönelik zulmünü 

kınayan ve Çin’i sistematik soykırımı derhal durdurmaya 

çağıran ortak bir bildiri yayınladı.

İLK DEFA BU KADAR ÜLKE ÇİN’E KARŞI 

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün BM 

temsilcisi Louis Charbonneau’ya göre, ilk defa bu kadar 

çok sayıda ülke Çin’in insanlık dışı eylemlerine yönelik 

aleni kınama gerçekleştiriyor.

Türkistan Times’in bildirdiğine göre, 31 Ekim’de Kanada 

hükümetinden bir temsilci BM Genel Kurulu’ndaki 50 

ülke adına ortak bildiriyi açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) 

tarafından hazırlanan 31 Ağustos tarihli raporun 

tavsiyelerini uygulaması için Çin hükumetine çağrı 

yapılan ortak bildiride, Doğu Türkistan’da keyfi olarak 

özgürlüklerinden yoksun bırakılan tüm bireylerin 

serbest bırakılması, kayıp aile üyelerinin akıbetinin 

ve nerede olduğunun acilen açıklığa kavuşturulması, 

güvenli temas ve tekrar buluşmanın kolaylaştırılması 

için hızlı adımlar atılmasına dikkat çekiliyor. 

BM: ÇİN, İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLİYOR 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) , bu yıl 

ağustos ayında açıkladığı Doğu Türkistan’daki insan 

hakları durumuna ilişkin raporunda, Çin rejiminin 

Uygurlara ve diğer Türk Müslümanlara karşı uyguladığı 

baskının insanlık suçu oluşturduğuna dair bulguların 

olduğunu vurgulamıştı.

Çin’e karşı Uygurları savunan ülkeler arasında 

Arnavutluk, Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, 

Belize, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, 

Danimarka, Estonya, Eswatini, Finlandiya, Fransa, 

Almanya, Guatemala, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, 

Japonya, Letonya, Liberya, Lihtenştayn, Litvanya , 

Lüksemburg, Marshall Adaları, Monako, Karadağ, 

Nauru, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, 

Norveç, Palau, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, 

Slovakya, Slovenya, Somali, İspanya, İsveç, İsviçre, 

Türkiye, Ukrayna, Birleşik Krallık, ABD ve Kanada yer 

alıyor. 

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber

Aralarında Türkiye ve Ukrayna’nın da olduğu BM üyesi 50 ülkenin büyükelçileri, 
“Çin’in Uygur Türklerine yönelik insanlığa karşı işlediği suçlara hemen son 

vermesi için” ortak bildiri yayımladı.
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İstanbulda Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar Birliği tarafından 12 Kasım 
1933 Kaşgarda, 1944 Gulca’da iki defa 
bağımsızlık ilan eden Doğu Türkistan 
Cumhuriyetlerini anma töreni gerçekleşti. 

Din adamları, akademisyen ve teşkilat 
temsilcileri başta olmak üzere binlerce 
Doğu Türkistanlının katıldığı tören, 
Muhammed Emin hoca tarafından 
okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 
Akabinde, Türkiye ve Doğu Türkistan 
milli marşları okundu ve şehitler için 
dualar edildi. Etkinlikte açılış konuşması 

yapan STK’lar birliği başkanı Hidayetullah 
Oğuzhan cumhuriyetin kuruluş gününü 
anma etkinliklerinin önemli olduğunu, 

mazlum halkın Çin mezaliminden 
kurtulması için iki cumhuriyeti kuran 
liderlerin mücadeleci ruhunun halka 
benimsetilmesi açısından faydalı 
olduğunu, Doğu Türkistan’da 80 yıldır süre 
gelen sistematik Soykırımdan kurtulması 
için bağımsızlıktan başka çare olmadığını 
vurgulayarak, Avrupa Parlamentosu’nda 
düzenlenen “Uluslararası Uygur 
Forumu”nun önemi hakkında da kısa 
konuşma yaptı.

VATANSIZLIK İNSANLIK İÇİN CİDDİ TRAJEDİ

Daha sonra İstiqlal Medya gurubunca 
iki Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan 
kısa filmin ardından, Yasevi Alperenler 
Derneği Başkanı Kürşat Mican, 
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Doğu Türkistan Alimler Birliği üyesi 
Ataullah Halfethacim, kanaat önderi 
Abdulkadir Yapçan ayrı ayrı konuşmalar 
yaparken, Doğu Türkistan Alimler Birliği 
Başkan vekili Mahmudcan Damollam, 
Doğu Türkistan’ın bağımsızlığına giden 
yolda şehitlerin şehadetlerini, yaptıkları 
fedakarlıkları, vatansızlığın insanlık için 
ne kadar ciddi bir trajedi olduğunu 
katılımcılara anlattı. Etkinlikte Doğu 

Türkistan’ın umudu olan Çocuklar, 
Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları 

muhteşem performanslarını sergiledi. 
Ayrıca etkinlikte aksakallı Abduşükür 
Hacim, şair Abdurrehim Otkur’un “İz” 
şiirini katışımcılara okudu.

 Programın sonlarına doğru Kahraman 
Maraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim 
üyesi Dr. Alimcan Buğda,”Doğu Türkistan 
İslam Cumhuriyeti’nin İnşası ve Gelişimi” 
konulu bir sunum yaptı. Buğda, 
Konuşmasında cumhuriyetin kuruluş 
döneminde yaşanan önemli olayları 
detaylandırarak, bir ülkeyi yeniden inşa 
etmek için birlik ve beraberliğin önemine 
vurgu yaptı.



4

 DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGI KASIM 2022

Ardından Selçuk Üniversitesi’nde 
tarih doktorası yapan Abdurrehim 
Devlet, “Tarihi fırsatlar nasıl 
yaratılır?” konusuyla ilgili sunum 
yaptı. 

Daha sonra Yeni yüzyıl Üniversitesi 
Hukuk fakültesi dekanı ve AK Parti 
eski Milletvekili Prof. Dr. Celal Erbay 
bu birliktelik sonucunda Doğu 
Türkistan’ın bağımsız olacağını 
vurgulayarak dua ile sözlerini 
noktaladı.Ayrıca Aynı gün dünyanın 

farklı bölgelerinde yaşayan Doğu 
Türkistan Halkı Cumhuriyet 
bayramını anmak için çeşitli 
etkinlikler düzenledi.  

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Rusya ve Çin gibi iki şer güç arasında 
kalan 1.828.418 kilometre karelik bir vatan 
toprağı olan  Doğu Türkistan’da yaşayan ve 
1700’lü yılların ikinci yarısından itibaren bu 
iki devletin zulmünden çok çeken  Kazak, 
Uygur ve başka Türk gruplarına mensup 
kardeşlerimiz,  1933 yılında Hoca Niyaz Hacı 
ve Salih Darga liderliğinde ayaklanmışlardı. 
Öteki Türk önderlerin de destek vermesiyle 
Doğu Türkistan’ın hemen tamamı kurtarıldı. 
1933 yılının Kasım ayında Kaşgar’da “Şarki 
Türkistan Cumhuriyeti” ilan edilerek Hoca 
Niyaz Hacı Cumhurbaşkanlığına getirildi. 
Ancak ne var ki hem Rusya hem de Çin boş 
durmuyorlardı. Doğu Türkistan Cumhuriyeti 
1937 yılında dağıtıldı. 

17 Ağustos 1944 tarihinde, Doğu Türkistan 
Cumhuriyeti bu defa Kulca (İli)  merkezli 
olarak kuruldu. Bu dönemde özellikle 
Osman Batur’un başı çektiği Kazak gruplar 
tam bir bağımsızlık mücadelesi verdiler 
ancak düşman güçlü idi ve daha fazla 
dayanamadılar.  Batı Türkistan Rusların 
kontrolüne geçtikten sonra daha dün gibi 
yakın diyebileceğimiz bir tarih olan 20 
Ekim 1949’dan itibaren Doğu Türkistan da 
Çin egemenliğine girdi. Çinliler bununla 
da kalmayıp Uygur Türkleri’nin “Shergiy 

Türkistan/Uyguriye – Uygur Yurdu” dedikleri 
bu Türk vatanına 1 Ekim 1955 tarihinde, 
sözüm ona “özerklik” statüsü verdiler ve 
adını da değiştirerek “Hsin-chiang Otonom 
Cumhuriyeti” (Sinkiang/Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi) deyiverdiler. Oysa Orta çağdan 
kalma bir el yazmasında bile bölgenin adı 
“Uygur Eli” olarak geçiyordu. Açıkçası, Türk 
yerleşik medeniyeti de oralarda başlamıştı. 
“Bozkurtlar” adıyla o kadim Türk Yurdu’nun 
romanlarını yazan büyük dava adamı 
tarihçi Nihal Atsız, “Türklerin Türküsü” 
adlı şiirinde, bugün orada öksüz ve yetim 
olarak durmakta olan atalarımızın kurduğu 
yerleşik medeniyetin nüvesini teşkil eden 
Turfan’ın bu özelliğini şöyle dile getiriyordu:

“Biz Turfan’ı yarattık uyku uyurken batı,

Nuh doğmadan kişnedi ordularımızın atı.

Sorsan şöyle diyecek gök denilen şu çatı:

Türk gücü bir yıldırım Türk bilgisi bir deniz.”

Doğu Türkistan’da kurulan bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nin 89. Ve 78. 
yıldönümleri için hüzünlü kutlama
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Gelin görün ki Doğu Türkistan tam 73 yıl-
dan beri Kızıl ve vahşi Çin’in işgali altında. 
Bu konuda gözden kaçırılan bir durum var. 
Nasıl ki Ermenilerin Karabağ’ı işgali üzerine 
Türk Milleti ve devletimiz olarak yekvücut 
olup Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında 
olduysak Doğu Türkistan konusunda da 
aynı tepkiyi göstermemiz gerekiyordu. Ka-
rabağ 28 yıl işgal altında kalmıştı, Doğu Tür-
kistan 73 yıldan beri işgal altında ve orada 
yaşayan milyonlarca kardeşimiz dünyanın 
gözleri önünde soykırıma tabi tutuluyorlar.

12 Kasım 2022 günü Ankara’da, “12 Kasım 
1933 ve 1944’te Kurulan Doğu Türkistan 
Cumhuriyetlerini Anma Toplantısı” düzen-
lendi. Uygur İlim ve Medeniyet Araştırmala-
rı Vakfı, Dünya Uygur Kurultayı Vakfı, Uygur 
Akademisi Vakfı, Doğu Türkistan Araştırma-
ları Vakfı, Doğu Türkistan Vakfı ve İsa Yusuf 
Alptekin Vakfı’nın ortaklaşa düzenledikleri 
toplantı, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Erkin Emet’in açış konuşması ile başladı.

Ankara’da bulunan ve anavatanlarında ka-
lan ailelerinden haber alamayan, yıllardan 
beri onlarla haberleşemedikleri için hayatta 
olup olmadıklarını bile bilmeyen Doğu Tür-
kistanlı kardeşlerimiz yapılan konuşmaları 
gözleri yaşlı olarak dinlediler. Siyasi parti-
lerden İYİ Parti ve BBP’den katılım vardı. İYİ 

Parti’nin Türk Dünyası’ndan sorumlu Konya 
Milletvekili Fahrettin Yokuş siyaset üstü bir 
konuşma yaparak konuya verdikleri önemi 
anlattı.

Bu toplantının en güzel yanlarından biri de 
Bir bürokratın katılarak konuya hâkim ve-
ciz bir konuşma yapması idi. Dış Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanı Başdanışmanı 
Doç. Dr. Oğuzhan Aydın adeta gönüllere su 
serpti. Bu konuşmanın, konuyla ilgili diplo-
matik girişimlere de ışık tutmasını dileriz.

Semerkant’ta yapılan Türk Devletleri Teş-
kilatı Toplantısı,  “12Kasım 1933 ve 1944’te 
Kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyetlerini 
Anma Toplantısı”nın hemen öncesinde ya-
pılmıştı ve haliyle Semerkant’ta  Doğu Tür-
kista’ın da gündeme gelmesi, en azından  
birkaç satırlık açıklama yapılması bekleni-
yordu. Ancak ne var ki öyle bir açıklama ol-
madığı gibi, Prof. Dr. Erkin Emet, Semerkant 
toplantısını takip eden bir gazeteci ile gö-
rüştüğünü ve Doğu Türkistan konusunun 
hiç gündeme gelmediği bilgisini aldığını 
üzülerek duyurdu. Semerkant toplantısında 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Gözlemci Statü-
sü verilmesi ise herkesi sevindirdi. Gelecek 
toplantıda Doğu Türkistan konusunun gün-
deme alınması en büyük dileğimizdir, bek-
lentimizdir. 
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Yapılan konuşmalardan sonra Panele 
geçildi. Prof. Dr. Erkin Emet’in yönettiği 
panelde Doç. Dr. Erkin Ekrem Doğu Türkistan 
Cumhuriyetleri için verilen mücadeleyi ve 
karşılaşılan güçlükleri, Dr. Mağfiret Kemal 
Hanım da o yıllarda ve günümüzde Doğu 
Türkistan’lı kadınların verdikleri mücadeleyi, 
uğradıkları zulmü anlattı. Mağfiret Hanım’ın, 
“Ben oradaki akrabalarımı arayıp iyi bayramlar 
bile diyemiyorum. Arayıp konuşma imkânımız 
yok. Olsa bile bayramlarını kutlayamayız, 
Allah’a emanet olun diyemeyiz.  Dediğimiz 
anda onların başına gelecekleri düşünmek 
bile istemiyorum” derken ağlamaklı 
olması salonu dolduran dinleyicileri de 
duygulandırıp ağlattı.

Ankara’da yapılan “Doğu Türkistan 
Cumhuriyetlerini Anma Toplantısı”nın en 
güzel yanlarından biri de Doğu Türkistan’lı 
kardeşlerimizin buralarda doğan ilkokul 
çağındaki çocuklarının Türkiye Türkçesi ve 
Uygur Türkçesi ile okudukları vatana hasret 
şiirleri oldu. İki sevimli kız çocuğunun birlikte 
okudukları Nurala Göktürk Hanımefendi’ye 
ait Vatanım şiiri de herkesi duygulandırdı:

“Türkülere, notalara yazdığım, /Nenni diye 
ezgilere düzdüğüm

Hasretiyle duman olup tozduğum/ Özlemimsin 
Türkistan’ım, vatanım.

Gül dalına bülbül olup konduğum/Ateşiyle 
kavrulduğum, yandığım

Kıvılcımla parladığım, söndüğüm/ Özlemimsin 
Türkistan’ım, vatanım.

Mecnun olup diyar diyar gezdiğim/Ferhat gibi 
dağı taşı kazdığım

Şu sinemi, şu bağrımı ezdiğim/ Özlemimsin 

Türkistan’ım, vatanım.

Gözyaşımsın yanağıma süzülen/Al kanımsın 
şahadete dökülen

İmanımsın, cana paha biçilen/ Özlemimsin 
Türkistan’ım, vatanım.”

Dünyada böyle bir durum var ve güçlü 
devletler   sınırları içine aldıkları ya da etki 
alanlarında bulunan toplulukları, milletleri 
ezip sömürüyorlar. Onlara kimse ses 
çıkarmıyor. Doğu Türkistan’da Çin zulmü 
altında inleyen milyonlarca kardeşimize 
sahip çıkıp haklarını savunmak öncelikle Türk 
Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin ve İslam 
aleminin görevidir. Uluslararası ilişkilerde 
elbette bir yol, yöntem, bir diplomasi dili vardır 
ve olmalıdır ama bizim devlet yetkililerimizin 
de artık hemen her fırsatta “Çin’in toprak 
bütünlüğüne saygılıyız” söylemini 
değiştirmeleri, başka bir ifade bulmaları 
gerekir. Tekrar ediyorum; Ermenistan nasıl 28 
– 30 yıl boyunca Karabağ’da işgalci durumda 
olmuşsa Çin de bu yıl itibariyle tam 73 
yıldan beri Doğu Türkistan’da işgalcidir. Yani 
Doğu Türkistan “Çin’in toprak bütünlüğü” 
içinde değildir. Devlet ve millet olarak bunu 
hiçbir zaman göz ardı etmemeli ve ona 
göre politikalar geliştirmeliyiz.1918 yılında 
Azerbaycan Cumhuriyeti kurulduğunda 
Mehmet Emin Resulzade, “Bir kere yükselen 
bayrak bir daha inmez” demişti. O bayrak 
1991 yılında nasıl tekrar şeref ve şanla 
dalgalanmaya başlamışsa, 12 Kasım 1933 ve 
1944’te iki defa yükselmiş olan Doğu Türkistan 
Bayrağı da artık şan ve şerefle dalgalanmalı, 
bu mahzunluk ve karamsarlık bitmelidir.1918 
yılındaAzerbayca Cumhuriyeti kurulduğunda 
Mehmet Emin Resulzade, “Bir kere yükselen 
bayrak bir daha inmez” demişti. O bayrak 
1991 yılında nasıl tekrar şeref ve şanla 
dalgalanmaya başlamışsa, 12 Kasım 1933 ve 
1944’te iki defa yükselmiş olan Doğu Türkistan 
Bayrağı da artık şan ve şerefle dalgalanmalı, 
bu mahzunluk ve karamsarlık bitmelidir.
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Doğu Türkistan’ın Makus Tarihi! Ve 12 
Kasım’ın Önemi 

4-11 Şubat’ta 1945 yılında Kırım’ın Yalta 
tatil beldesinde, ABD Başkanı Franklin 
Roosevelt, İngiltere Başbakanı Winston 
Churchill ve Sovyet lideri Joseph Stalin bir 
araya geldi ve tarihe YALTA KONFERANSI 
olarak geçen toplantıyı yaptılar.

Yalta konferansında dünyanın geleceğini 
konuşup kararlar aldılar. Aldıkları 
kararların birisi de TÜRKİSTAN’ı Rusya ve 
Çin arasında pay etmekti. Türkistan’ın 
Doğusunu Çin’e batısını Rusya’ya 
bıraktılar. Almanya’yı Fransa’ya bırakıp! 
Mezopotamya (Ortadoğu) ve Türkiye de 
dahil pek çok ülke ve bölge hakkında 
karalar alıp dünyayı aralarında pay ettiler.

Doğu Türkistan’da 1933 yılında devlet 
kuruldu!

1923’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilanından 10 yıl sonra 12 Kasım 1933’te 
Kaşgar’da Doğu Türkistan İslam 
Cumhuriyeti kuruldu. Çinli sömürgecilerin 
suikastiyle Cumhurbaşkanı Hoca Niyaz 
HACİ ve Başvekil Sabit DAMOLLA’nın 

şehit edilmesinin ardından Uygurlar bir 
kez daha 12 Kasım 1944 yılında Doğu 
Türkistan Cumhuriyeti’ni ilan ettiler.

12 Kasım 1933 Doğu Türkistan İslam 
Cumhuriyeti

Doğu Türkistan topraklarında kurulan ilk 
İslam Cumhuriyeti olan Doğu Türkistan 
İslam Cumhuriyeti, İslamî anayasa ile 12 
Kasım 1933’te Kaşgar’da kuruldu.

Doğudan ve güneyden Kaşgar’a doğru 
ilerleyen Milli Kuvvetler Kaşgar eski şehri 
Çinliler’den kurtaran Albay Timur Beğ ile 
birleştiler.

Müslüman Hui askerî hiziplerin bir kolu 
olan Ma Zhongying’ın ordusu Urumçi’ye 
kadar genişlemeye başladı. Buna karşın 
Müslüman Doğu Türkistan halkı önce 
1931’de Kumul’da sonra da 1932’de 
Turfan’da isyan başlattılar.

1933’te Muhammed Amin Buğra işgalci 
Çinlilere karşı başkaldırdı.

İsyancılar Hanlı memurları kovarak Hotan’ı 
aldıktan sonra Yarkand ve Kaşgar’a 
ilerleyerek Kumlu ve Turfan’dan sağınmış 
güçleriyle birlikte 12 Kasım 1933’de 
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 Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunu, halkın ve askerlerin coşkulu 
gösterileri ve tekbirlerle ay yıldızlı Gökbayrak 
göndere çekilerek ilan ettiler. 

Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetini yıkılışının 
hazin hikayesi

Kurulan İslam Cumhuriyeti Çin kuvvetleri ile 
Çinli Müslümanların (Tunganlar) diğer Çinliler 
ile anlaşması ve Rusların da bu düşman 
kuvvetlere destek vermesi sonucunda Doğu 
Türkistan İslâm Cumhuriyeti ordusunu 
katlettiler. Bunun sonucunda 6 Şubat 1934’de 
Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti yıkıldı.

Bakanlar Kurulu üyelerinin bir kısmı yurt dışına 
kaçmayı başarsalar da diğerleri yakalanarak 
KGB zindanlarında can verdiler.

12 Kasım 1944 Doğu Türkistan Cumhuriyeti 
ikinci defa ilan edildi.

Doğu Türkistan’da Uygurlar Çin’deki komünist 
ihtilalcilerin, milliyetçi Çin hükumetine karşı 
mücadelelerinden ve iç istikrarsızlıktan 
yararlanan Uygur aydınları siyasileri ve 
halk ayaklanmalara başladı. Nihayetinde 
Gulca’da Ali Han Töre, 12 Kasım 1944’te 
İkinci Doğu Türkistan Cumhuriyetini kurarak 
Cumhurbaşkanı oldu. 

Uygur siyasetçilerin, Milliyetçi Çin’e karşı 
Sovyetler ile yakınlaşmaları işe yaramadı 
Çin’de komünizm hakim olduktan sonra 
Rusya, Doğu Türkistan yeni yönetimini 
tanımadı ve Almaata’ya davet ettikleri 
Ahmetcan Kasimi, İshak Beğ, Abdülkerim 
Abbas ve Delil Han provokasyonla uçaklarını 
düşürülerek öldürüldüler.

Cumhuriyetin önderlerinden Canım Han Hacı, 
Urumçi’de idam edildi. 1949’da Cumhuriyet 
tamamen Çin tarafından ortadan kaldırıldı. 
Osman Batur, son mücadeleleri sırasında 
Şubat 1951’de esir düştü. Nisan ayında 
Urumçi’de asılarak idam edildi.

Milli şairimiz merhum Akif’in veciz ifadesi ile;

“İbret alınsaydı tarih tekerrür mü ederdi!” 12 
Kasım tarihi Doğu Türkistan için son derece 
önemli ders ve ibretlik olayların yaşandığı 
tarihtir. Kurulan her iki cumhuriyetin de yıl 
dönümü olarak “Doğu Türkistan Milli Günü” 
olarak kabul edilmektedir.

Doğu Türkistan tarihi Doğu Türkistanlılar 
kadar diğer milletler içinde ibretlerle doludur!

1875’de Doğu Türkistan’da bölge 
yöneticilerinin Çin’in Doğu Türkistan’a 
daveti ile başlayan Çin işgali zaman zaman 
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 kaldırılmış, Çin ülkeden kovulmuşsa da 
Doğu Türkistan 150 yıldır zulüm ve işgallerle 
boğuşmaktadır!

2009 yılında işgalci Çin tarafından Urumçi’de 
çıkarılan provakasyon sonucunda on 
binlerce Müslüman Uygur katledilmiş işgal 
soykırıma dönüşmüştür. Son günlerde 
ise, karantina adı altında Uygurlar ölüme 
terkedilmiştir. 

Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı insanlık 
dışı uygulamalara dünyanın sessiz 
kalması özellikle Müslüman milletlerin ve 
Müslüman Türklerin sessiz kalmaları Çin’i 
cesaretlendirmekte ve zulmünü her geçen 
gün genişleterek sürdürmektedir.

Başta İslam dünyası ve Müslüman Türkler 
sessizliklerini bozmalı, Çini durdurmalıdır. 
Aksi halde Çin’in insanlık suçuna sessiz 
kalmaları sonucu ortak olmaktadırlar!

Komünist Çin yöneticilerine gelince, 
Çin dünya barışına, islam dünyası ile iyi 
ilişkilere önem veriyorsa tarihe zalim Çin 

olarak geçmek istemiyorsa Doğu Türkistan 
Müslüman Türk kardeşlerimize uyguladığı 
soykırımı durdurmalı kampları kapatmalı 
uydurma suçlamalarla hapsettiği masum 
halkı tutuklamaktan vazgeçmeli eğitim 
kamplarına topladığı Komünist olarak 
yetiştirmek için asimilasyona tabi tuttuğu 
Müslüman çocuklarını derhal ailelerine 
teslim etmelidir. Zulüm yapan sorumluları 
dünyaya açık olarak yargılamalı ve Doğu 
Türkistan halkından özür dileyip mal 
varlıklarını iade etmelidir.

Zulüm ile abat olunmaz! Elbette Çin 
kaybedecek Doğu Türkistan Müslüman Türk 
kardeşlerimiz kurtulacak tekrar devletlerine 
kavuşacaklardır! Burada önemli olan 
insanların zulüm karşısında nerede yer 
aldıklarıdır!

Doğu Türkistan bağımsızlığına kavuşacak 
Çin zulmü son bulacaktır!
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Çin işgali altındaki Doğu Türkistan’da 
çok sayıda cami, yıkılarak veya işlev dışı 
kullanılarak yok edilmeye devam ediyor. 
Bazı camiler ise Çinli turistler için ‘kültür 
evine’ dönüştürülüyor. Sosyal medyaya 
düşen bir videoda Çin’in bir camiyi dans 
salonuna çevirdiği görülüyor. Söz konusu 
görüntülere Müslüman dünyasından tepki 
yükseltilmemesi de dikkat çekiyor.

Çin’in Doğu Türkistan’da devam ettiği Uygur 
soykırımında bazı ibadet yerleri turistik 
mekanlara ve müzeye dönüştürülerek Çinli 
turistlerin hizmetine açılıyor. Avustralya 
Stratejik Araştırmaları Enstitüsü (ASPİ) 
raporunda da son beş yılda 16 bin caminin 
yok edildiğine yer verdi.

CAMİ DANS SALONUNA ÇEVRİLDİ

Sosyal medyaya düşen videoda Çin’in Doğu 
Türkistan’da devam ettiği Uygur soykırımına 
bir yenisini daha eklediği görülüyor. Çin 
hükümeti, Doğu Türkistan’daki bir camiyi bu 
kez de dans salonuna çevirdi.

MÜSLÜMAN DÜNYASI SESSİZ

Videoda, Çinli turistler için dans eden, şarkı 
söyleyen ve oyunlar oynayan kişilerin olduğu 
görüntüleri yer alıyor. Bölge halkının gördüğü 
zulüm ve baskılara Müslüman dünyasının 
sessiz kalması da tepkilere neden oluyor.

Daha önce Özbekistan’ın Semerkant şehrinde 
düzenlenen Shangay İş Birliği Zirvesi’nde 
zulmün utancının madalya ile taçlandırılması 
tepki toplamıştı. Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev, Çin lideri Şi Cinping’e ‘Üst 
Düzey Dostluk Nişanı’ takmıştı. Yaşananlara 
diasporadaki Uygurlar ‘Soykırıma dur 
deneceğine üstüne bir de madalya takılıyor’ 
tepkisi göstermişti. 

Aç bırakılan ve işkence gören Doğu Türkistan 
halkı sistematik ihlallerle karşı karşıya. 
Bölgede yaşananlar BM raporuna girmişti. 
BM’nin Uygur raporunda, Uygur Türklerinin 
temel haklarının ve dini özgürlüklerinin 
ciddi bir şekilde ihlal edildiği ve kültürel 
kimliklerinin tehdit altında olduğuna dikkat 
çekilmişti.

Doğu Türkistan’da bir millet sistematik olarak yok 
ediliyor Müslüman dünya seyrediyor: Çin şimdi de camiyi 

dans salonuna çevirdi
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Uygur Türklerine karşı uygulanan soykırıma 
dur demek ve uluslararası arenada Çin 
rejimine karşı Uygur Türklerine karşı 
uygulanan soykırıma dikkat çekmek, 
uygulanmakta olan Uygur Soykırımına 
mani olmak için, Uluslararası Doğu 
Türkistan STK’lar Birliği Dünya Uygur 
Kurultayı (WUC), HASENE International 
ve ortaklığında ”Uygur Soykırımına 
Küresel Yanıt” sloganıyla 9-10 Kasım 2022 
tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de 
Uluslararası Uygur Forumu başladı.

Çin Komünist Partisi tarafından Uygur 
Tüklerine karşı uygulanan sistematik 
asimilasyon, şiddet politikaları ve ciddi 
insan hakları ihlalleri dünya kamuoyunun 
gündeminde kalmaya devam ediyor. Çin 
rejimi, milyonlarca Uygur Türkü erkek, kadın, 
genç ve yaşlıları toplama kamplarında 
esir tutuyor. Erkekler işkence görürken, 
kadınlar tecavüz ve zorla kısırlaştırma gibi 
işkencelere maruz kalıyor.

Toplantıya Avrupa Parlamentosu üyeleri 
başta olmak üzere, dünyanın dört bir 
yanından kuruluşların temsilcileri, 

akademisyenler, uzmanlar, gazeteciler ve 
etkili kişilerden oluşan 200’den fazla konuk 
katıldı.

“SİSTEMATİK ASİMİLASYONA GÖZ 
YUMULMAMALI”

Uluslararası Uygur Forumu açılışında 
konuşan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, 
“İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanlığın 
görmüş olduğu en büyük zulüm, soykırım 
hakkında dünyanın vicdanına seslenmek 
için burada toplanmış bulunmaktayız” 
ifadelerini kullandı.

“Dünya kamuoyuna yön veren bu 
parlamentoda bu konuşmayı yaparken de 
Çin zindanlarında işkence gören yüzlerce 
insanın var olduğunu biliyoruz” diyen IGMG 
Genel Başkanı Ergün konuşmasını, “Sayıları 
yüzbinlere ulaşan Uygur Türkü, sözde 
eğitim kampı adı altındaki hapishanelerde 
özgürlüğünden oldular. Sırf Müslüman 
oldukları için, Müslüman kimliğinden ödün 
vermediği için baskı altında tutuluyorlar. 
Kadın erkek ayrımı yapmadan insan 
onuruna yakışmayan muameleye maruz 
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kalmaktadırlar” şeklinde sürdürdü.

Bu çığlığın dünyayı sarmış olmasına rağmen 
etkili çalışmaların dünya kamuoyuna 
yansımadığına da dikkat çeken Ergün, 
Uygur Müslümanlarının yaşadığı zulmün, 
insanları adalet ve insan hakları konusunda 
çok büyük bir sınavla karşı karşıya 
getirdiğine dikkat çekti. Ergün, Doğru 
Türkistan’da yıkılan camilere, medreselere, 
Çin’in uyguladığı sistematik asimilasyonlara 
ve dini kimliğini ortadan kaldırmasına göz 
yumulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Ergün, “IGMG teşkilatları olarak 
Uygurlara uygulanan bu soykırıma, 
insan haklarına saygılı her kurumun, 
her ferdin yapması gerektiği gibi karşı 
çıkıyoruz karşı çıkmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.”KAMPLARDA ÜRETİLEN 
ÜRÜNLERİN İHRACI YASAKLANSIN”

Dünya Uygur Kurultayı (WUC) Başkanı 
Dolkun İsa, Çin’in uyguladığı yasa dışı 
uygulamalarının son Birleşmiş Milletler 
(BM) raporuna da yansıdığına dikkat 
çekti. Avrupa Parlamentosu’nun Çin’in 
yaptıklarını insan hakları ihlali olarak kabul 
ettiğini hatırlatan İsa, Almanya Başbakanı 
Olaf Scholz’u Çin ziyaretini de eleştirdi. 
Almanya Başbakanı’nın Çin’e ziyarete 
gitmesinin AB’deki normlara da aykırı bir 

ziyaret olduğunu aktardı.

Dolkun İsa, Fransa İngiltere, Belçika gibi 
ülkelerin parlamentolarının soykırım 
konusunda karar aldıklarını da belirterek, 
“Bizim yaptığımız politikalar ortak 
düşünceler üzerine inşa edilmeli. Zorunlu 
kamplarda üretilen ürünlerin ihraç 
edilmemesi noktasında karar alınmasını 
desteklemeliyiz. Öğretim görevlilerinin 
akademisyenlerin hazırladığı raporlar 
önem arz etmektedir. Uygur soykırımı 
sonlandırmak için Uygur Kongresi’ne 
yapılan destek bu noktada çok önemlidir. 
Değişime ihtiyacımız var. Birlikte bu sorunun 
çözümü için cevaplar bulabileceğimize 
inanıyorum” diye konuştu.

“YENİ BİR YASA HAZIRLANIYOR”

Forumda konuşan Avrupa Parlamentosu 
(AP) Milletvekili Miriam Lexmann, 
Avrupa Parlamentosu’nun, “Çin rejimini 
ekonomik işbirliği ile değiştirebileceğimiz 
düşüncesine kapıldığını ancak bunun böyle 
olmadığını gördüğünü söyledi. Avrupa 
Parlamentosu’nun Doğu Türkistan’dan 
gelen ürünlerin AB’ye girmesini 
yasaklayan bir kanun tasarısı hazırladığını 
aktaran Lexmann, bu kanunu dört gözle 
beklediklerini ifade etti.
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“SİZİN MÜCADELENİZ BİZİM 
MÜCADELEMİZ”
Avrupa Parlamentosu Milletvekili 
Raphael Glucksman da Doğu 
Türkistan’da üretilen ürünlerin 
ihracının yasaklanmasını istedi.

Glucksman, “Çin Komünist hükümetin 
partner olmadığını kabul etmek 
zorundayız. Onlarla ticaret yapabiliriz 
ama partner değiliz. Onlar bizim 
rakibimiz. Bizim prensiplerimizi 
ihlal ettiklerinde bunu söylememiz 
gerekiyor korkmadan çekinmeden” 
diye konuştu.

Doğu Türkistan’da insanların 
susturulduğunu, öldürüldüğünü 
söyleyen AP Milletvekili şu ifadeleri 
kullandı: “Bu baskıları, Uygurlara 
uygulanan soykırımı planlayan ve 
uygulayan ve birlikte özgürlüğünüze 
kavuşacağınız günü birlikte 
kutlayacağımıza ben candan 
inanıyorum. Sizin mücadeleniz bizim 
mücadelemiz olduğunu bilmenizi 
istiyorum.“EGEMENLİĞİMİZİ TEKRAR 
GERİ İSTİYORUZ”

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar 
Birliği (IUETO) Başkanı Hidayet 

Oğuzhan da foruma videolu bir 
mesaj gönderdi. Oğuzhan, Doğu 
Türkistan’daki haykırışlara ses olması, 
oradaki halkın yaşadıklarını dünya 
kamuoyuna taşıması konusunda 
Uluslararası Uygur Forumu’nun çok 
önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. 
“Egemenliğimizi tekrar geri istiyoruz” 
diyen Oğuzhan, İnsan hakları ve adaleti 
savunan BM üyelerinin destekleri 
ile Doğu Türkistan’ın egemenliğine 
yeniden kavuşacaklarını umduğunu 
söyledi.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili 
İsmayil Ertuğ da Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin, 1950’lerden itibaren 
Doğu Türkistan’da Han Çinlilerinin 
oranını yüzde 40’ın üzerine çıkarmak 
için bir yerleşim politikası uyguladığını 
ancak, Uygurların hâlâ çoğunluğu 
oluşturduğunu söyledi.

2014 yılından bu yana, Çin hükümetinin 
Sincan’da daha sıkı gözetim ve sosyal 
kontrol mekanizması kurduğuna da 
dikkat çeken İsmayil Ertuğ, 2015 yılında 
çıkarılan terörle mücadele yasasının 
din’i baskılar için kullanıldığını, 
yeniden eğitim kamplarının kurularak 
kitlesel tutuklamaların uluslararası 
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kamuoyunun dikkatini çektiğini bildirdi.

Doğu Türkistan’daki kamplardan sağ 
kurtulan Kamp tanıkları yaşadıklarını 
anlatırken, duygu dolu anlar yaşandı.

Açılışının Avrupa Parlamentosu’nda 
siyasi grupların ev sahipliğinde yapılan 
Uluslararası Uygur Forumu, Crowne Plaza 
Brussels otelinde devam edecek olup; 
uluslararası akademisyenleri, hukukçuları, 
siyasileri, sivil toplum kuruluşları ve Uygur 
Türkü temsilcilerini bir araya getirmek 
suretiyle Çin rejimine karşı Uygur Türklerine 
ve Doğu Türkistan’daki Türk topluluklarına 

karşı uyguladığı soykırım politikasına 
küresel bir yanıt vermeyi hedefliyor. Forum, 
bir dizi panel ve müzakere ortamlarıyla 
Uygur soykırımına karşı kurumlar arası daha 
etkin koordine olmayı hedefliyor.

Forum, aynı zamanda soykırıma karşı 
çıkan insanların ortak bir söylem etrafında 
buluşması ve Doğu Türkistan halkı için 
adaletin teminatına ilişkin fikirlerini 
paylaşmaları için bir fırsat olması bekleniyor.

Uluslararası Uygur Forumu, Brüksel’deki 
Avrupa Parlamentosu’nda başladı. Canlı 
yayını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Brüksel’de toplanan Uluslararası Uygur 
Forumu sonrası yayımlanan Brüksel 
Deklarasyonu ile soykırımın durdurulması 
için atılması gereken acil adımlar dünya 
kamuoyuyla paylaşıldı.

 Avrupa Parlamentosu’nun ev sahipliğinde 
başlayan Uluslararası Uygur Forumu 

tamamlandı. Uluslararası düzeyde çok 
sayıda akademisyen, hukukçu, siyasi, sivil 
toplum ve Uygur toplumu temsilcisinin 
iştirak ettiği Uluslararası Uygur Forum’unda, 
değerlendirilen hususlar ve acil talep 
maddeleri Brüksel Deklarasyonu ile 
uluslararası kamuoyuna duyuruldu.

ULUSLARARASI UYGUR FORUMU 
SONUÇ BILDIRIASI
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Birleşmiş Milletler bünyesinde arabulucuk 
ve danışmanlık görevleri üstlenmiş olan 
avukat Prof. Michael van Walt van Praag 
tarafından okunan Brüksel Deklarasyonu, 
Doğu Türkistan’da işgalci kızıl Çin’in 
yürüttüğü soykırım ve insanlığa karşı suç 
niteliğindeki vahşi insan hakları ihlallerinin 
durdurulması için dünya kamuoyundan 
acil adım talep ediyor:

ÇİN’E YÖNELİK GEREKLİ ADIM ATILMALIDIR!

“BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin 
yayınladığı Doğu Türkistan’daki insan 
hakları ihlallerine ilişkin raporda önerilen 
adımlar acilen atılmalıdır. BM İnsan Hakları 
Konseyi, Genel kurul ve diğer BM kurumları; 
Doğu Türkistan’da devam eden soykırımı 
tanıma ve Soykırım Suçunun Önlenmesi 
ve Cezalandırılması Antlaşması ve BM 
Anlaşması (Ana Tüzüğü) uyarınca soykırım 
yapan Çin’e yönelik gerekli girişimlerde 
bulunmalıdır. BM’de, Doğu Türkistan’daki 
soykırımın araştırılması için özel bir 
raportör belirlenmeli veya bir soruşturma 
komisyonu oluşturulmalıdır.

Doğu Türkistan halkını temsilen Doğu 

Türkistan dışında faaliyet yürütmekte olan 
kurum ve kuruşlara destek sağlanmalı ve 
resmî temsilci statüsünde tanınmalıdır. 
Tüm ülkeler, Çin ile olan ikili ilişkilerinde 
evrensel insan hakları beyannamesindeki 
ilkeler uyarınca siyasi ve diplomatik araçlar 
ile Uygur soykırımının durdurulması için 
etkili adımları atmalıdır. 

BM’e üye ülkeler; taraf olduğu İnsan Hakları 
Beyannamesi ve ilgili diğer antlaşmalar 
gereği Doğu Türkistan’daki soykırımın 
durdurulması için Çin’e ve soykırımla ilişkili 
tüm taraflara yönelik, ilgili BM kurumları ve 
kendi ülkelerinde gerekli hukuki ve politik 
adımları atmalıdır.”

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATINA ÇAĞRI

Deklarasyonda ayrıca şu anda kadar Doğu 
Türkistan konusunda hiçbir adım atmayan 
İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan da adım atması 
talep edildi: “İslam İşbirliği Teşkilatı ve üye 
tüm devletler Doğu Türkistan’daki soykırımı 
tanımalı, soykırımın durdurulması için adım 
atmalı ve Doğu Türkistan temsilcilerine 
İslam İşbirliği Teşkilatı’na gözlemci 
statüsünde katılım hakkı vermelidir.
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Uluslararası ve ulusal haber ajansları ve 
gazeteciler, bilhassa İslam ülkelerinin 
medyası, Doğu Türkistan’daki 
soykırımı gündemlerine almalı, 
konuyla ilgili yoğun şekilde haberler 
yaparak uluslararası toplumun 
sağlıklı bilgilendirilmesini sağlamalı 
ve bu hususta uluslararası boyutta 
tepki ve farkındalık oluşmasına katkı 
sağlamalıdır.”

Deklarasyonda şu ifadeler yer aldı: 

“Uygur ve diğer halkların zorla 
çalıştırılmalarıyla direkt veya 
dolaylı yollardan ilişkisi bulunan 
Çin şirketlerine yönelik yaptırım 
uygulanmalı ve bu şirketlere 
yönelik uluslararası yatırım fonları 
durdurulmalı, zorla çalıştırma 
yoluyla üretilmiş ürünlerin Çin’den 
ithal edilmesi yasaklanmalı ve 
zorla çalıştırma yöntemlerinden 
yararlanarak üretim yapan uluslararası 
firmalar sorumlu tutulmalıdır.

Çin’in Doğu Türkistan’da soykırım 
yapmak için kullandığı teknolojileri 
temin eden Uluslararası firmalar, 
bu teknolojiyi Çin’e temin etmeyi 
durdurmalı ve buna yönelik uluslararası 
düzeyde yaptırım uygulanmalı.

“Uluslararası Adalet Mahkemesi ve 

Uluslararası Suç Mahkemesi Doğu 
Türkistan’daki soykırım hakkında 
acilen soruşturma başlatmalı, Çin’e 
ve soykırım suçuyla doğrudan ya da 
dolaylı yollarla ilişkilenen; şahıs, şirket, 
kurum, kuruluş ve devlet yetkilileri 
hakkında dava açılmalı ve yaptırım 
gücü olan net ve güçlü kararlar 
çıkartılmalıdır.

Avrupa Parlamentosunun haziran 
ayında insanlığa karşı işlenen suçları 
ve ciddi bir soykırım riskini tanıyan 
kararını takiben, Avrupa Komisyonu 
bu zulümleri sona erdirmek amacıyla 
acilen yeni bir mevzuat çıkarmalı ve 
Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum 
Tespiti ve zorla çalıştırma yasağına 
ilişkin önerilerini güçlendirmelidir.

İnsan hakları örgütleri, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi ve diğer sivil 
toplum kuruluşları; Doğu Türkistan’da 
yaşanmakta olan insan hakları 
ihlallerinin durdurulması için ortak ve 
net duruş sergilemeli, etkili adımları 
atmalı ve Doğu Türkistan ile alakalı 
çalışmalarını Doğu Türkistan temsilci 
kuruluşlarıyla istişare ve iş birliği içinde 
yapmalıdır.”

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Çin, Doğu Türkistan’da Uygur Türklerini 
Kovid-19’u gerekçe göstererek, steril 
olmayan bir ortamda ölüm karantinasına 
aldı. KARAR gazetesinde yer alan habere 
göre açık kaynaklardan elde edilen   
görüntü kayıtlarında içeride en az 600 
kişinin olduğu bir karantina kampı 
gösteriliyor. Götürülmeyi kabul etmeyen 
Uygurların ise tutuklandığı aktarıldı

KARAR gazetesinin ulaştığı görüntülere 
göre; işgalci Çin (Kovid-19) salgını 
bahanesi ile Uygurları ölüm karantinasına 
aldı. Sağlıklı kişilerin, Kovid-19 salgını 
bahanesi ile pis bir ortama götürüldüğü 
görülen videoda, hiçbir sağlık personelinin 
olmadığı, tedavi ekipmanlarının yer 
alamadığı görülüyor.

Zorla götürüldüğünü ve tecrit altında 
olduğu söyleyen bir Uygur Türkünün kayıt 
altına aldığı videoda, ortamın adeta bir 
toplama kampına benzediği görülürken, 
videoyu çeken kişi, “Ben de buraya 
getirildim. Burası çok büyük bir salon. 
Burada bulunan kişiler, hastalandıkları 
takdirde onları tedavi edecek sağlık 
ekipmanları veya herhangi bir doktor 
ve sağlık personeli bulunmuyor. Akşam, 

genç bir kişi az daha ölecekti. Kendisi 
kalp ve tansiyon hastasıymış. Burasını 
dezenfekte edecek ve kalan kişileri 
mikroplardan koruyacak herhangi bir 
ekipman bulunmuyor. Ortam çok kötü, 
pis ve sağlıksız durumda. Şu gördüğünüz 
camekan bölmede beyaz tulum giyen 
sözde fedailer kalıyor ve içeride mikropları 
öldürmek için şok lambaları bulunuyor” 
şeklinde o anları kayıt altına aldı. ”EN AZ 
600 KİŞİ VAR”

Videoyu çeken Uygur Türkü, zorla 
tutuldukları yerde en az 600 kişinin 
olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

“Burada şu anda 600 kişi var. Beyaz 
önlüklülerin kaldığı bölmede bulunan 
dezenfekte aletlerini görüyor musunuz. 
Burada kaç kişiyiz ama bizi virüsten 
koruyacak hiçbir şey yok. Şu dolaplarının 
haline bir bakın. Burada kalan kişilere, 
sürekli olarak ellerini en az 15 saniye süre 
ile yıkamaları, temizliğe dikkat etmelerini 
ve pencereleri açarak havalandırmaları 
söyleniyor.
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“TECRİT Mİ TEDAVİ Mİ?”
Burayı görüyorsunuz. Burası tecrit ya 
da toplama merkezi mi yoksa hastalık 
ve tedavi yöntemleri için insanlar 
üzerinde deney yapılan bir yer mi? 
Yani bu hastalık ne kadar sürede 
bulaşır kaç dakikada etkisini gösterir? 
Mehmet’e bulaşırsa kaç dakikada 
etkisini gösterir? Belli değil.”

Görüyorsunuz, temizlik fırçası ile 
çöpleri alma aleti ne kadar pis? Sanki 
uzun zamandır hiç kullanılmamış gibi. 
Burası bir hastane mi? Bizi buraya 
ne amaçla getirdiler? Biz buraya 
ne için geldik? Sağlıklı insanları 
buraya zorla topladılar ve kimse ile 
görüşmeyeceksiniz diyerek mahalle 

mahalle, ev ev kontrol ederek 
evlerimize kapattılar. ‘Dışarıya 
çıkılması, birbirimizle 
görüşmemiz ve toplanmak 
yasaktır’ talimatı ile tecrit 
ettiler. Bu kez ise mahalle ve 
evlerimizden bizleri buraya 
zorla getirerek kapattılar. Şu 
sağlıksız ortamda sağlam 
gelen insanların hepsini hasta 
yapacaklar.

GİTMEYİ KABUL ETMEYENLER 
TUTUKLANDI
Bu kez kapattıkları bu 
yerde de bizlerin bir araya 
toplanmamızı, birbirimizle 
sohbet etmemizi, poker 
oynayarak vakit geçirmemiz 
gerektiğini söylüyorlar. 
Gördüğünüz gibi burası bir 
acayip yer. Bu uygulama 
kimin aklı ile yapılıyor? Buna 
cevap verecek birileri var 

mı? şeklinde sistematik soykırımı açık 
ediyor.

Tüm bunların haricinde görevlilerin 
zorlamalarına karşı çıkan 
Uygurluların ise tutuklandığı ve 
hala tutukluluklarının devam ettiği 
öğrenildi.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
Haber
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Çin’in Doğu Türkistan’da keyfi uyguladığı 
sözde “salgın önlemleri” sırasında, halk 
evlerine kapatılırken dışarıdan kaynakla, 
demir telle, çelik duvar örerek mühürlemesi, 
115 gündür devam eden açlık soykırımında 
ölüm vakalarının artmasına yol açtı. Bunun 
üzerine insanların evlerinde erzak kalmadığı 
gibi gıda yardımı başvuruları da yanıtsız 
kalırken, hastaların hastanelere kabul 
edilmediği, kentsel alanlardaki ahalilerin sıfır 
hijyen, hiçbir sağlık önlemleri veya personelin 
olmadığı toplu tecrit kamplarına alındığını 
kanıtlayan görüntüler basına yansıdı.

20 Kasım açık kaynaklardan elde edilen 
video görüntülerine göre Doğu Türkistan’ın 
Kaşgar’dan Hotan’a kadar olan bölgelerde 
sözde “salgın önlemleri” bahanesiyle insanların 
hala evlerine kapı dışarıdan kapatıldığını veya 
tellerle mühürlendiğini, Mührü kırarak dışarı 
çıkmaya çalışanların gözaltına alındığı veya 
para cezasıyla cezalandırıldığı ortaya çıktı.

15 Saniyelik ilgili videoda ise halk açlıktan 
ölmek üzeriyken beyaz tulum giyen sözde 
fedailerin, yangından mal kaçırır gibi yaklaşık 
4 aydır eve kapalı halka yüksek fiyatlardan 
sebze ve meyve satmaya çalıştığı kaydediliyor.

ÇİN’İN YALAN PROPAGANDASI AYYUKA ÇIKTI

Çin medyasında 29 Eylül yer alan haberlerde, 
merkezi hükümet sangın hastalıkları önlem 
ve kontrol merkezi tarafından düzenlenen 
basın toplantısında Salgın önleme ve Kontrol 
bürosu, mahkeme başkanı Lizhonglong 
Çin virüsü “Covid-19” salgını kontrol 
önlemleri sırasında insanların evlerine 
dışarıdan kapatılmasının yasadışı olduğunu, 
Çin genelinde böyle olaylara müsaade 
edilmeyeceğini iddia etmişti.

Sosyal medyada yayılan bu tarz video 
görüntüleri açlık soykırımında kasten ve 
garazlı olarak aç bırakılan ve ölüme terk edilen 
Uygur halkı, her şeyi göze alarak sızdırıyor.  
Çin’in sözde “sıfır covid” politikası kapsamında 
yürürlükte olan radikal tedbirleri, dünya 
sağlık örgütü başta olmak üzere uluslararası 
toplumun şiddeti kınamalarıyla karşı karşıya. 
Ancak insanlıktan nasibini almamış komünist 
rejim, Doğu Türkistan’daki soykırımı salgın 
bahanesiyle meşru bir zemine taşımış 
durumda.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Açık kaynaklardan elde edilen görüntü kayıtlarına 
göre 24 Kasım akşamı yerel saat 18:00 sularında 
Urumçi’nin Tanrıdağ Bölgesinde bulunan 
Uluslararası Büyük Pazar yakınlarındaki bir sitenin 
16. katında yaşayan Uygurların evinde yangın 
çıktı.

108 Gündür sözde salgın bahanesiyle ahali 
evlerine kapalıyken çıkan yangında 5 yaşında 
bir çocuk da dahil olmak üzere en az 35 kişinin 
hayatını kaybettiği iddia edilirken, sadece bir 
aileden 5 kişinin öldüğü ve yangının zamanında 
söndürülmemesi sonucu 5 evin ateş altında 
kaldığı öğrenildi.

Yolun dar olması ve sözde salgın bahanesiyle 
kurulan barikatların aşılamamasından dolayı 
itfaiye araçları 3 saat boyunca site içerisine 
girmekte zorlandığı, yangını söndürmeye 
gelen ekiplerin uzaktan müdahale ettiği için 
yangın büyüdüğü, aynı binanın 16, 18, ve 
diğer katlarındaki dairelerde hala Uygurların 
kurtarılmayı beklediği, dumandan nefes almakta 
zorlandığı aktarılıyor.

Bilgilere göre yangın çıkan sitede herkesin 
kapısı dışarıdan demir tellerle kilitlendiği, acil 
çıkış kapılarının da kapalı olduğu dikkatlerden 
kaçmadı.

OLAYDAN SONRA ENGELLER KALDIRILMAYA BAŞLADI

Ayrıca Çin makamları olayla ilgili herhangi bir 

açıklama yapmazken, sabah saatleri itibariyle 
beyaz tulum giyen sözde Fedailerin Urumçi’deki 
bazı bölgelerde bina girişleri önüne kurulan kum 
torba ve demirden örülen engelleri kaldırmaya 
başladığı kameralara yansıdı.

Doğu Türkistan genelinde 115 gündür zorunlu 
tecrit uygulanıyor. Daha önce sızan görüntü 
kayıtlarında Uygur Türküleri kapılarının hala 
dışarıdan kilitli olduğundan, evde yangın 
veya deprem yaşandığında güvenli yere 
ulaşamayacağından endişe ettiğini ifade etmişti.

Nitekim Urumçi’de yaşanan yangında insanların 
“kapıları açın!”, “imdat”, “bizi kurtarın” şeklindeki 
bağırışları yürekleri burkuyor.  

Çin Propaganda medyası her zamanki gibi ölü ve 
yaralı sayısında yalan haber paylaştı. Ancak görgü 
tanıkları ve çok sayıda sosyal medya kullanıcıları, 
devlet kanallarının bildirdiği gibi 10 ölü, 9 
yaralı olmadığını, en az 5 evden 38 kişinin dışarı 
çıkamadan mahsur kalarak öldüğünü doğruluyor.

Bilindiği üzere yangının yaşandığı Uluslararası 
Büyük pazar’a en yakın itfaiye 810 metre mesafede.  
865 metre mesafe yakınında da Kadın Doğum ve 
çocuk hastanesi bulunuyor. Urumçi Halk hastanesi 
ise 1.3 Km. mesafede yer alıyor. Eğer insanlar dışarı 
çıkabilme şansları olsaydı kesinlikle kurtulurdu 
ama kapıları dışarıdan engelli.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Bilindiği üzere 24 Kasım 2022 tarihinde 
Doğu Türkistan’nın Urumçi şehrinde 
çoğunluğu Uygurların yerleştiği ve 
karantina altına alınan bir sitenin 21 katlı 
bir apartmanda yangın çıkmış ve maalesef 
evlerine kapı dışarıdan zorla kapatılan 5 aile 
yangında hayatını kaybetti.

26 Kasım günü, Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar Birliği olarak Doğu Türkistan’daki 
sistematik soykırımını protesto etmek için 
Sarıyer’deki İstanbul Çin Konsolosluğu 
önünde Urumçi’de hayatını kaybedenler 
başta olmak üzere Çin zulmü altında 
şehit düşen tüm kardeşlerimiz için basın 
açıklaması ve Protesto gösterisi düzenledi.

Çok sayıda STK mensubu, gazeteciler, 
1000’e yakın Doğu Türkistanlının katıldığı 
Protesto, Şehitlerin ruhuna adanmış kuran 
tilaveti ile başladı, Eylemciler ellerinde ay 
yıldızlı gök ve Türk bayrağı kaldırarak tek 
kurtuluş bağımsızlık sloganları attı.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği 
adına basın açıklamasını okuyan Doğu 
Türkistan Maarif ve dayanışma derneği 
Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, öz 
vatanında Çin tarafından yürütülen işgal 
ve asimilasyon politikasına, son günlerde 
zirveye çıkan Açlık soykırımına dikkat 
çekerek Uluslararası İnsan hakları kuruluşları, 
BM ve bir çok ülke Çin’in Doğu Türkistan’da 
Uygur ve diğer milletlere yönelik soykırım 
ve insanlığa karşı suç işlemekte olduğunu 
kanıtlarla ortaya koymuş olmasına rağmen, 
tüm dünya sessizliğini koruyarak Doğu 
Türkistan halkını ölüme terk ettiğini söyledi 
ve bunun kabul edilemez ama gerçek 
olduğunu hatırlatarak şunları söyledi; 

24 KASIM ÜRÜMÇİ YANGININA İLİŞKİN BASIN 
AÇIKLAMASI

Aziz milletimiz, sayın STK temsilcilerimiz ve 
değerli basın mensupları;

24 Kasım 30’dan fazla masum insan 

BILINDIĞI  ÜZERE  24  KASIM  2022  TARIHINDE  DOĞU  TÜRKISTAN’NIN  URUMÇI 
ŞEHRINDE  ÇOĞUNLUĞU  UYGURLARIN  YERLEŞTIĞI  VE  KARANTINA  ALTINA  ALINAN  
BIR  SITENIN  21 KATLI  BIR  APARTMANDA  YANGIN  ÇIKMIŞ  VE  MAALESEF EVLERINE  

KAPI  DIŞARIDAN  ZORLA  KAPATILAN  5 AILE YANGINDA  HAYATINI KAYBETTI.
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hayatını kovid bahanesi ile kapatıldığı 
binada yanarak kaybetti. 24 Kasım biz 
Doğu Türkistanlılar için vehim ve hiç 
unutmayacağımız bir gündür. 24 Kasım 
akşam saatlerinde Doğu Türkistan’ın 
başkenti Ürümçi şehrinde Uygurların 
yoğunlukta olduğu bir mahallede yangın 
vahşeti yaşanmıştır. Meydana gelen bu 
yangın esnasında Çin yönetimi tarafından 
Kovid bahanesiyle kapıların ve yangın 
merdivenlerin kaynatılarak kapatılmış 
olması, bina sakinlerinin anında haber 
vermelerine rağmen yangın arabaları 
için özel yolların dahi kapatılmış olması 
ve geçişlerine zamanında müsaade 
etmemelerinden dolayı aralarında çocuklar 
ve kadınlar bulunan 30 küsür Doğu 
Türkistanlı yanarak ve bazıları kendilerini 25 
katlı binadan atarak hayatını kaybetmiştir. 
Biz bu acı haberi dünya ile paylaşmak ve bu 
vahşetin tek sorumlusu olan işgalci Çin’in 
bu zalimane faşist uygulamasını kınamak, 
lanetlemek ve halkımızın yaşadığı vahşet 
ve hala maruz kaldığı soykırımı durdurmak 
amacıyla tüm milletimiz, STK temsilcilerimiz 
ile burada bulunuyoruz. 

Çin Ağustos 2022 tarihinden bugüne 
kadar Doğu Türkistan’ın farklı şehirlerinde 
“sıfır kovid” adı altında insani olmayan 
uygulamalar ile halkı evlerine kapatıp, 
gıda ve sağlık ulaşımını aksatarak binlerce 
insanın açlık ya da hastalıktan dolayı 
hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 
Çin bu kısa süreçte “karantina kampları” 
adı altında daha fazla toplama kampı inşa 
ederek, 2016 yılından bugüne kadar devam 
ettirdiği toplama kamplarının sayısını daha 
arttırarak, soykırım politikalarını daha da 
güçlendirmektedir. 24 Kasım Perşembe 
günü akşam Ürümçi’de yaşanan bu vahim 
olay, Çin’in Doğu Türkistan halkının can 
güvenliğini hiçe sayarak uyguladığı “sözde 
karantina”, aslında “insanları eve kapatarak 
öldürme” olayıdır ve bu Çin’in Doğu 
Türkistan’da uygulamakta olduğu vahşetin 
ve soykırım uygulamasının sonuçlarından 
biridir.

Aldığımız bilgilere göre Urumçi Yangınıda 
5 aile çocukları ile birlikte yanarak hayatını 
kaybetmiştir. Yangın esnasında Çin 
makamlarının yangın arabaları, polisler, 



24

 DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGI KASIM 2022

sağlık çalışanlarına “müdahale etmeme” 
talimatı doğrultusunda hiçbir devlet 
yetkilileri müdahale etmemiş, çevrede 
yaşamakta olan komşuları dahi kapıların 
kapalı olması nedeni ile sadece izlemeye 
mahkûm bırakılmıştır. Bu vahşet sonrası 
devam eden zulme Ürümçi halkı Çin’in 
kapatma politikalarına rağmen sokaklarda 
eylem yapmış, sosyal medyalarda tepkilerini 
göstermiş, kendi hayatlarını tehlikeye atma 
pahasına bile olsa hak arama mücadelesi 
vermektedir. Çin Doğu Türkistan halkının 
haklı ve barışçıl eylemlerini zorla bastırmış, 
sosyal medya paylaşımı yapanları 
tutuklamış ve halka açık açık tehdit 
mesajları göndermiştir.

73 yıldır Çin esareti altındaki Doğu 
Türkistan farklı üslup ve boyutlarda katliam 
ve soykırıma maruz kalmış, insan hakları 
ihlalleri insaniyet tarihinin en uç noktasına 
çıkmıştır. İşgal gününden bu yana İşgalci 
Çin asil toprak sahipleri olan Uygur ve 
diğer Türk toplulukları doğrudan öldürme, 
yargısız infaz, müebbet hapis gibi yollarla 
soykırıma tabi tutmaktadır. Her çeşit fiziki 
işkenceler, iç organları çalma, tecavüz, 
hakaret, ırkçılık, hukuksuz tutuklama, dini 
inanç hürriyetlerinden mahrum bırakma, 
mal varlıklarına el koyma, alimler kanaat 

önderleri ve aydınların öldürülmesi, 
zorla kürtaj ve kısırlaştırma, cami ve 
kutsal mekânların tahrip edilmesi, Doğu 
Türkistanlıların Çin’deki fabrikalarda köle 
işçi olarak zorla çalıştırılması, aileleri 
parçalama, çocuk kampları, ebeveynleri 
kendi çocuklarını eğitme ve dil kültürlerini 
tanıtma haklarından mahrum bırakma, 
ebeveynleri öldürülen yahut kamplara 
kapatılan çocukları Çinlilere zorla evlat 
olarak verme  gibi zulümleri uygulamaktadır. 
İşgalci Çin Doğu Türkistan’da uygulamakta 
olduğu tüm bu vahşi cinayetleri işleyerek 
evrensel insan hakları beyannamesindeki 
tüm maddelerini ihlal etmektedir. Hatta 
daha fazlası Çin tam anlamıyla Soykırım 
suçu işlemektedir. Doğu Türkistan halkı 
olarak, Uluslararası Doğu Türkistan Sivil 
Toplum Kuruluşları Birliği olarak her türlü 
meşru yollarla, tüm imkanlarımızı sarf 
ederek, Doğu Türkistan halkının özgürlüğü 
ve bağımsızlığı için mücadelemizde devam 
edeceğimizi tekrar söylemek istiyorum.

Çin 73 senedir işgal yaparken, son 6 senedir 
soykırım suçu işlerken, köle işçilik ve zorla 
çalıştırma ürünlerini ihraç ederken, ve 
daha ileriye giderek uluslararası barış, 
insan hakları, evrensel değerleri koruması, 
güçlendirmesi ve ezilen halkları kurtarması 
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gereken Uluslararası kuruluşlar, insan hakları 
örgütleri ve tüm ülkeler Çin’in çirkin yöntemleri 
ile işlevsizleştirilirken, bugün dünyanın, sözde 
insan hakları savunucularının, sosyal ve siyasi 
hareketlerin sessiz kalması, Doğu Türkistan 
sorununa çözüm bulmakta aciz gelmesi ve 
Doğu Türkistan halkını kendine ölüme terk 
etmesi günümüzün en acı gerçeklerinden 
biridir.

8 Milyon insan suçsuz olarak toplama 
kamplarına kapatılırken, 500 binden fazla 
çocuk kampında tutsakken, namuslar 
çiğnenirken ve hayatlar kaybolurken Biz 
Doğu Türkistan halkı dünyanın ve özellikle 
Türk-İslam aleminin vicdanına sesleniyoruz. 
Türkiye Cumhuriyet başta olmak üzere 
tüm ülkeleri günümüze kadar yapılan tüm 
desteklere şükranımızı sunmakla beraber 
kemiğe dayanan bu zulmün durdurulması 
için daha çok mesafenin aşılması gerektiğini 
hatırlatmak isteriz.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği 
olarak, buraya toplanan Tüm STK temsilcileri, 
kanaat önderleri, aktivistler, aziz Doğu 
Türkistan halkımız ve bizi desteklemek için 

gelen tüm kardeşlerimiz ile beraber Türk 
Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, 
Tüm Türk – İslam Dünyasını, BM, AB ve diğer 
Uluslararası kurumları ve devletleri Doğu 
Türkistan’da soykırımın durdurulması için 
daha verimli adımları atmaya, Çin’e yaptırım 
uygulamaya, Çin ürünlerini boykot etmeye, 
soykırımı kınamaya ve karşı direnmeye, 
sesimize ses olmaya ve Doğu Türkistan 
soykırımını durmak için acil, verimli ve 
pratik adımlar atmaya çağırıyoruz. Özellikle 
Türkiye Cumhuriyetini bölgede devam eden 
vahşeti durdurmak, her gün daha korkunç 
şekilde hayatını kaybetmekte olan suçsuz 
insanlar, masum çocuklar ve kadınların 
haklarını koruma ve hayatını kurtarmak için 
acil müdahale etmeye, diplomatik, siyasi, 
ekonomi ve diğer türlü üsluplar ile Çin’e 
baskı uygulamaya, Doğu Türkistan halkının 
hürlüğü için verimli inisiyatifleri geliştirmeye 
çağırıyoruz. 

Tüm basın mensuplarına, tüm halkımıza ve 
STK temsilcilerine ve organizatör ekibine 
verdiğiniz destekten dolayı saygılarımı 
sunuyorum.
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“SOYKRIM BİRAN ÖNCE DURDURULMALI”
Basın açıklamasının ardından Doğu Türkistan 
Ulemalar Birliği Başkan vekili Mahmutcan 
Damollam 100 günden fazladır Çin’in salgını 
bahane ederek Müslümanları evlerine zorla 
kapattığını, asıl niyetinin Topyekûn imha 
olduğundan 24 kasım gece yaşanan yangında 
kaçacak yer dahi bırakmadığını, Müslüman 
toplumun şehit düşen kardeşlerinin cenaze 
namazını kılma şansları olmadığını, zulüm had 
safhayı aştığı böylesine musibetli dönemde, İslam 
dünyasının Doğu Türkistanlı kardeşlerine yapılan 
zulme karşı sessiz kalmaması gerektiğini dile 
getirdi.

 Akabinde Doğu Türkistan Alimler Birliği üyesi 
Ataullah Halfethacim tarafından şehitlerin ruhuna 
dua okundu ve gurup dağıldı.

 Aynı gün akşamı yatsı namazı sonrası Doğu 
Türkistan ulemalar birliğinin çağrısı üzerine 
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan 
Fatih Camiinde Urumçi şehitleri için gıyabi 
cenaze namazı ve Konut duası okundu. Ayrıca 25 

Kasım gece yarısından itibaren dünyanın dört bir 
yanında yaşayan Doğu Türkistanlılar Urumçi’deki 
elim olaya tepki göstermek için Çin mezalimini 
protesto ediyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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24 Kasım Urumçi’nin Tanrıdağ Bölgesinde 
Uygurların yoğunlukta yaşadığı sitenin 16. 
Katında çıkan yangında aralarında çocukların da 
olduğu çok sayıda Uygur Türkü hayatını kaybetti. 
Soykırımcı Çin’in sözde salgın bahanesiyle garazlı 
bir şekilde kapıları dışardan kilitlemesi, Yangın 
anında eve mahsur kalan ve hiçbir çıkış kapısı 
bulamayan 44 kişinin diri diri yanarak ölmesine 
yol açtı.

Soykırımla beslenen Çin komünist parti elebaşı 
Xi Jinping, 117 gündür Doğu Türkistan’da “Sıfır 
Covid” bahanesiyle insanları evlerine kilitleyerek 
ölüme terk etti.

Yaklaşık 4 aydır evlerinde kilitli kalan Uygur 
Türkleri, açlıkla yaşam mücadelesi verirken, 24 
Kasım günü saat 18:00 sularında elektrikten 
kaynaklı meydana gelen yangında, Urumçi’nin en 
işlek caddelerinden birinde bulunan 21 katlı bir 
apartmanın beş katı alev-alev yandı. 4 saat süren 
yangına, itfaiye ekipleri çok geç müdahalede 
bulundu. Yangının kaynağına şu veya bu 
sebeplerden dolayı tazyik ulaştırmayan itfaiye 
ekibi, facianın önlenmesi için çaba sarf etmedi. Çin 
medyası, vefat edenlerin sayısını 10, yaralıları ise 
9 olarak açıklarken İtfaya şefi ise basın açıklaması 

düzenleyerek, hane halkının yangın anında 
nasıl korunması gerektiğinden bahsederek yine 
halkı suçlamaya çalıştı. Birçok vatandaş duruma 
tepki göstererek Çin kanallarının yalan haber 
yaptığını, feci olayda 44 kişinin kendi evinde, 
kapı dışarıdan tellerle kapatıldığı için yanarak 
öldüğünü ortaya koydu. Görgü tanıklarının 
kaydettiği video görüntülerinde de duyulduğu 
üzere, yangın anında hane halkının “imdat” çığlığı 
atmak yerine “Kapıyı aç!” diye bağırdığı, Yangının 
kasıtlı ihmalkarlık ile önlenmemesi ise kitlesel 
hareketlenmeye neden oldu.

URUMÇİ’DE BEŞ AİLE YANARAK CAN VERDİ

Kaç Yıllardır Kocası ve en büyük oğlu toplama 
kampında olan ailenin yüreği değil bu kez 
bedeni yandı. Yangının ortasında kalan anne ve 3 
çocuğunun ölümü yürekleri dağladı. Yürek yakan 
yangında ilk belirlemelere göre 5 aile yaşamını 
yitirdi. Henüz Kimliği belirlenen ailede Anne 
Kambernisa Abdurrahman (48) ve çocukları İmran 
Abdurrahman (5), Şehide Abdurrahman (8) ve 
Nehile Abdurrahman (14) evlerine vurulan kilit 
yüzünden yanarak can verdi.
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Çin’in acımasız ve sorumsuz tavırlarına 
ilişkin olarak Urumçi genelinde ayaklanma 
başladı. Baskıcı ve zorba rejime karşı 
çıkan Uygur Türkleri, sokağa döküldü. 
Sosyal medyada yayılan pek çok görüntü 
kayıtlarında halkın, “karantina kaldırılsın” 
sloganları attığı, işin içine Yerleşimci 
Çinlilerinde karıştığı görülüyor. Uygurları 
en ufak baş kaldırıda kolayca sindirebilen 
rejim güçlerinin, Çinliler karşısında 
suspus kaldığı, öfkeli gurubu yatıştırmaya 
çalıştığı gözlemlendi.

HALK, POLİSLERLE KARŞI KARŞIYA

Çin’de 100 gündür süren sözde “sıfır 
Covid” politikası bahanesiyle halkı 
evlerine kilitleyen Çin rejimine karşı 
tepkiler çığ gibi yayılıyor. Evlerde başlayıp 
sokaklara taşan isyan dalgası, Urumçi’deki 
yangının ardından büyüdü. Merkezi şehir 
Urumçi’de Çinliler dahil birçok kişi Çin 
rejimine karşı slogan attı ve “karantina 
kaldırılsın” dedi.

ÇKP Rejimi, protestoları bastırmak için 
Çin Polis Özel Kuvvetlerini devreye 
soktu. Ellerinde Çin bayrağı taşıyan çoğu 
Çinli Protestocular, Urumçi Şehrindeki 
hükumet binasının kapısını kırarak 
içeri girmeye çalıştığı, ana Cadde 
üzerinde toplanan kalabalığın hükumet 
binasındakilere, “binadan inin! Sorunu 
çözün” nidalarıyla seslendiği gözlemlendi.

Bilgilere göre Urumçi’nin Tanrıdağ ilçesi, 
Saybağ ilçesi, Hualing ve diğer bölgelerde 
insanların sokakları doldurduğu, salgın 
bahanesiyle kurulan barikatları geçen 
protestocuların önüne, beyaz tulum giyen 
Polisler Set oluşturarak engellemeye 
çalıştığı ve nihayetinde kuşatmayı bozan 
eylemcilerin Urumçi Halk Hükümeti Binası 
önünde toplandığı öğrenildi.

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARDILAR

Beijing Gençlik gazetesinin bildirdiğine 
göre 25 Kasım’da Urumçi’deki yangında 
hayatını kaybedenlerin gerçek sayısını 
sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle 
24 yaşındaki bir genç kızın “İnternette 
dedikodu yayma” gerekçesiyle tutukladığı 
aktarıldı.

Ayrıca her noktaya sinyal kesici araçlar 
konuşlandırılması, bazı Çinlilerin 
telaşlanması, Urumçi’de İnternet ve 
Elektriğin kesileceği iddialarıyla ilgili 
şüpheleri artıyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik soykırım zulmü 

devam ederken, “Sıfır covid” bahanesiyle yüzbinlerce 

insanı evlerine kilitleyen Çin Rejimi, 44 Uygur Türkü’nün 

kendi evinde diri diri yanarak ölümüne sebep oldu.

Urumçi’de 21 katlı bir apartmanda çıkan yangında kapı 

dışarıdan kilitli olması sebebi ile evlerinden kaçamayan 

tamamı Uygur Türkü 44 kişinin hayatını kaybetmesi 

ürerine, kendi akıbetlerinin de aynı sonuçlanmasından 

endişe eden çok sayıda yerleşimci Çinli ve yerli halk, 

Çin rejimine ve sonu bitmeyen karantina zulmüne karşı 

ayaklandı.

FARKLI ŞEHİRLERDE “KARANTİNAYA HAYIR” EYLEMİ

”24 Kasım Urumçi yangını” sonrası Doğu Türkistan’ın 

farklı şehirlerine yayılan karantina karşıtı eylemler, 

Hoten, Aksu, Kaşgar, Korla ve Gulca’da sokakların 

insanlarla dolduğu ve beyaz tulumlu polis güçlerinin 

engeliyle karşı karşıya geldiği gözlemlendi.

“Karantinaya hayır” vurgusu yapılan eylemde Çinli 

yetkililer, protestoda bulunan Uygur Türkleri’ne engel 

olmaya çalıştı. Ancak işin içine dahil olan Yerleşimci 

Çinlilerin öne çıkması, kitlesel olarak Uygurların 

hedefe alınmasını azalttı. Ancak 26 Kasım itibariyle 

Urumçi ve bölge genelinde geniş çaplı tutuklamalar 

başladı. Gözaltı gerekçelerinin genel olarak “internette 

dedikodu yayma” sebebi olduğu anlaşılıyor.

HOTAN’DA HALIK SOKAKTA

Açık kaynaklardan ulaşılan ve Hotan’da çekilen görüntü 

kayıtlarında Halkın sözde “salgın önlemleri” adı altındaki 

açlık soykırımına karşı sokaklara döküldüğünü ve beyaz 

tulum giyen güvenlik güçleri tarafından engellendiğini 

gösteriyor.

KAŞGAR’DAKİ POLİS MÜDAHALESİ DAHA SERT OLDU

İlgili diğer görüntülerde ise Kaşgar vilayetine bağlı 

kargalık ilçesinde sivillerle çevik kuvvet polisi karşı 

karşıya geldiği, Çinlilerin nispeten az olması dolaysıyla 

bazı tutuklamaların olduğu ve her şeye rağmen halkın 

direnmeye devam ettiği belirtiliyor.

Doğu Türkistan’ın Korla Şehrindeki insanlarında 

hükümet binası önüne toplanarak “karantina kaldırılsın” 

sloganları attığı, her yerde kolluk kuvvetin engeliyle 

karşı karşıya kaldığı ileri sürülüyor.

GULCA’DA TOMA’LAR DEVREDE

Görüntülerde 8 Ağustos’tan beri virüs bahanesiyle 

kapatılan Gulca’da da 26 kasım itibariyle sivillerin 

Çin rejimine karşı sokaklara döküldüğü, beyaz tulum 

giyen Polis güçleri, protestocuları engelleyemeyince 

TOMA’lar devriye girdiği, yolu kesilen halkın karşı yöne 

doğru yürüyerek eylemine devam devam etti anbean 

kaydediliyor.

Durum takip ediliyor…

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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24 Kasım Perşembe akşamı Urumçi’de meydana gelen 
yangın faciası yeni bir protesto dalgasını tetikledi. 44 kişinin 
öldüğü yangına karantina tedbirlerinin yol açtığı iddiası 
Çin’i de karıştırdı. Urumçi’de başlayan gösterilere müteakip,  
Şangay’dan, Pekin’den, Çengdu’dan ve Vuhan’dan protesto 
haberleri geldi.

Yangın faciası, sivil itaatsizlik eylemlerinden protesto 
gösterilerine uzanan yeni bir tepki dalgasına yol açtı. 
Üniversite öğrencileri direnişiyle meşhur başkent Pekin’den 
gelen bilgilere göre, Tsinghua üniversitesinde öğrenciler 
protesto için toplandı. Protestocuların, Komünist Rejimin 
“sıfır Kovid” politikası kapsamında uyguladığı katı karantina 
tedbirlerinin ülke çapında kaldırılmasını talep ettiği aktarıldı. 
İlk belirlemelere göre Çin genelinde 103 Üniversiteden 
öğrencilerin protestolara dahil olduğu bildirildi.

“Xİ JİNPİNG İSTİFA! ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ DEVRİLSİN!”

Çin’in en kalabalık kenti Şangay’dan gelen görüntülerde 
Çinlilerin “Urumçi Orta Yolu” caddesinde toplanarak “Xi 
Jinping istifa! Çin Komünist Partisi devrilsin! Urumçi’de tam 
kapanma kalksın. Xinjiang’a özgürlük!” sloganları atarak 
Doğu Türkistan’daki faciadan Rejim hükümetini sorumlu 
tuttu. Protestolar devam ederken simge haline gelen 
“Urumçi Orta yolu” caddesindeki tabela alelacele kaldırıldı.

Ayrıca gelen görüntü kayıtlarında protestocu Çinliler 
hep bir ağızdan “Yaşasın halk” diye bağırıyor. Yıllardır 
Çin Komünist Partisi, Doğu Türkistan’da halkı, “Yaşasın Xi 
Jinping! Yaşasın Komünist Parti” demeye mecbur etmişti. 
Bütün bu sözler, Soykırımcı Xi Jinping’in 10 yıllık iktidarı 
boyunca görülmemiş bir tepkiyle karşı karşıya bırakırken, 
komünist rejime en büyük reddiye olarak değerlendiriliyor.

Açık kaynaklardan ulaşılan görüntü kayıtlarında 
protestocuların ellerinde boş beyaz kağıtlar tuttuğu 
görülüyor. “Beyaz kağıt” sansüre karşı protestoyu 
simgelediği, göstericilerin polis müdahalesine, “Beni 
üzerinde hiçbir şey yazmayan kağıt tuttuğum için mi 
tutuklayacaksın” diyerek karşı koymaya çalıştığı dikkat çekti.

ÖLDÜRÜCÜ “SIFIR COVİD” POLİTİKASI

Çin virüsü Covid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü 
Çin, vaka sayısı nüfusuna oranla az olmasına ve büyük 
bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen “sıfır 
covid” olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini 
uygulamaya devam ediyor.

Doğu Türkistan’da Çin’dekinden farklı olarak sokağa 
çıkmayı yasaklayıp ilaçsız ve yiyeceksiz bırakan tecrit 
uygulamasının üzerinden 120 gün zaman geçti. Yetişkin ve 
Çocuklar artık Çin virüsünden değil açlıktan ölmeye başladı. 
Uygur Türklerinin topyekun yok edilmesi için karantina 
bahanesiyle Doğu Türkistan’ın her yerinde devasa tecrit 
kamplarının inşasının devam etmesi, kapı mühürleme 
cinayeti sonucu yaşanan feci yangın olayları, Çin vahşetini 
ve gerçek amacını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Nitekim Dünya ülkeleri virüsle belirli uyum içinde yaşamaya, 
hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol 
tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken, 
Çin ise salgının başından beri radikal ve katı uygulamalarını 
sürdürmekte ısrar ederek Doğu Türkistan’daki mevcut 
soykırımı meşru bir zeminde taşımak istiyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Urumçi’de apartmanda çıkan yangında yaşamını 
yitirenler için sabah saatlerinde İstanbul’daki Çin 
Konsolosluğu önünde nöbet başlatan Uygurlar, 
polisin gözaltı ve sınır dışı tehdidi ile karşılaştı.

Urumçi’de 21 katlı bir apartmanda çıkan yangında 
kapı dışarıdan kilitli olması sebebi ile evlerinden 
kaçamayan tamamı Uygur Türkü 44 kişinin hayatını 
kaybetmesi ürerine ve de Çin makamlarının ölen 
sayısını 10 yaralı sayısını 9 açıklayarak gerçekleri 
saklamaya çalışması üzerine Çin geneline yayılan 
protesto gösterileri patlak verdi.

24 Kasım Urumçi’deki yangın faciası sonrası Doğu 
Türkistan’ın farklı şehirlerine yayılan karantina 
karşıtı eylemler, Hoten, Aksu, Kaşgar, Korla ve 
Gulca’da sokakların insanlarla dolduğu ve beyaz 
tulumlu polis güçlerinin engeliyle karşı karşıya 
geldiği gözlemlendi.

TÜM DÜNYADA YANKI BULDU

Çin karşıtı gösteriler sadece Doğu Türkistan ve 
Çin’de değil, Tüm dünyada yankı buldu. Başta 
Türkiye olmak üzere ABD, Avustralya, Belçika, 
Hollanda, İsveç, Norveç ve Japonya’da yaşayan 
Doğu Türkistanlılar ve yerli halk, rejimin bitmek 
bilmeyen soykırımını protesto etti.

Özellikle Türkiye’de yaşayan Uygur Türkleri de 
30 Kasım sabah saatlerinde İstanbul’daki Çin 
Konsolosluğu önünde nöbet başlatmak istedi. 
Sabah saat 05.00’te Konsolosluk önüne gelen 
Uygurlar, polis müdahalesiyle karşılaştı. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere 

göre Uygurları Konsolosluk kapısı önünden 
uzaklaştırmaya çalışan polis, “Bağırma” diyen 
bir Uygur kadını “Birazdan hepinizi süpüreceğiz 
aşağıya” diye tehdit etti. 

“GÖZALTINA AL, SINIR DIŞI EDECEĞİZ SİZİ” 

Uygurlara “Yürü aşağı, sabahın köründe 
bağırttırma insanı” diye bağıran polis, “Hangi hakla 
bağırıyorsunuz” diyen kadını itekledi. Ardından 
çevik kuvvet polislerini çağıran polis yetkilisi, 
oturma eylemine başlayan Uygurları “Gözaltına al, 
sınır dışı edeceğiz sizi” diye tehdit etti. Eylemciler 
de “bizi tutukla ve sınır dışı et!” şeklinde yanıt verdi.

TÜRK POLİSİ GERİ ÇEKİLMEYİ TERCİH ETTİ.

Eylemin Konsolosluk önünde yapılmasını 
engellemeye çalışan polis, “Benim muhatabım 
Çin” diyen Uygur’a “O zaman Çin’e git” diye bağırdı. 
Uygurların “Çin’e geldik, burası Çin işte” yanıtı 
üzerine ise “Türkiye Cumhuriyeti’ne saygılı davran” 
diyen Polis yetkilisi daha sonra çevik kuvvet 
polislerine “Gazla müdahale et! Yok mu gaz” 
talimatı vermek sitlerken Türk polisi geri çekilmeyi 
tercih etti.

Polis memurunun tavrı kısa sürede tepkilere 
neden oldu. Daha sonra olaya ilişkin İstanbul 
Emniyeti’nden açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada 
“Gruba yapılan ikazlar sırasında kullanılan bazı 
ifadeler, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş ve 
kastı aşmıştır. Kardeşlerimizi incitmek için değil, 
gösteri yasağını hatırlatmak için ikaz yapılmıştır.” 
Denildi.
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MERHUMUN ÇOCUKLARI KONUŞTU

Öğle saatlerine doğru İstanbul’daki Çin 
konsolosluk önü Doğu Türkistanlılarla doldu. 
Aralarında yangın faciasında şehit olan Rahmetli 
Kanbernisa Abdurrahman Hanımın Türkiye’de 
üniversite okuyan   Şarafet ve Mohammad 
adındaki iki çocuğu da hazır bulundu.

Polis memurunun müdahalesi sonrası 
kamuoyuna seslenen Mohammad, “Anneniz 
kendi evinizde yanarak ölmüş ve siz onunla 7 
yıldır görüşemiyorsunuz. Sonra haberlerden 
ölüm haberini öğreniyorsunuz. Siz olsaydınız ne 

yapardınız?” şeklinde soru yönelterek vicdanları 
sızlattı.

TÜRKİYE ÇİN’DEN İZAHAT İSTEDİ

28 kasım Dışişleri Bakanlığı, 24 Kasım meydana 
gelen feci yangında kapı dışarıdan zorla 
kapatılması sonucu evinde yanarak can veren 
5 aile için başsağlığı mesajı yayımlamış ve Çin 
rejiminden yaşanan yangın olayına açıklık 
getirmesini istemişti. Çin ise Türk tarafına henüz 
herhangi bir izahat vermedi.

Konsolosluk önündeki Protesto devam ediyor…

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 
protesto gösterisi için Çin Konsolosluğu önüne 
giden Uygur Türkleri ile bir polis amiri arasında 
yaşanan tartışma üzerine “özür” açıklaması yaptı. 
Soylu “Konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade 
etmek istiyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortaya çıkan 
görüntüler üzerine bir açıklama yaptı. Soylu, sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün 
sabah saatlerinde İstanbul’da, Çin Konsolosluğu 
önüne protesto için giden Uygur Türkü 
kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin 
güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla 
vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür” ifadesini 

kullandı. Açıklama şöyle devam etti: “Elbette 
ki her ülkenin büyükelçiliğinin güvenliğini 
sağlamak görevimiz ve sorumluluğumuzdur. 
Arkadaşlarımızın titizliği bu yüzdendir. Ancak 
güvenliği sağlarken kullanılan bazı ifadeler, 
kastı aşmıştır. Böylesi hassas bir görevde bu 
şekilde ifadeler kullanmamalıyız. Türk Soylu 
kardeşlerimize, uzun dönemli ikametten 
vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık 
birimlerimizde kurulan özel ofislerle hassasiyet 
gösteriyoruz, göstermek zorundayız. Bu vesileyle 
üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, 
konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek 
istiyoruz.”
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MUHALİF PARTİLERDEN UYGUR TÜRKLERİ TEPKİSİ

DEVA Partisi lideri Babacan ve Gelecek Partisi 
lideri Davutoğlu, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ 
başta olmak üzere pek çok siyasi parti liderleri, 
İstanbul’da Çin Başkonsolosluğu önünde protesto 
yapan Uygurlara uygulanan polis müdahalesine 
tepki gösterdi. 

BABACAN: ÇİN POLİSİ MİSİNİZ?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Zulmü 
protesto edenlere ‘Sizi süpüreceğiz’ diyen 
adaletten falan hiç bahsetmesin. Siz Uygur 
kardeşlerimize baskı uygulayan Çin polisi misiniz” 
dedi. 

Babacan, sosyal medya hesabında şu mesajı 
paylaştı: “Uygurların zulme uğramasına 
sessiz kalanlar ‘ezilenlerin gür sesi’ olduğunu 
iddia etmesin. Hele zulmü protesto edenlere 
‘Sizi süpüreceğiz’ diyen adaletten falan hiç 
bahsetmesin. Siz Uygur kardeşlerimize baskı 
uygulayan Çin polisi misiniz?”

DAVUTOĞLU: BU YAPILAN TÖREMİZE SIĞAR MI?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 
ise MHP lideri Devlet Bahçeli’ye seslenerek, “Sayın 
Bahçeli, Himayenize aldığınız İçişleri Bakanına 
bir sorun! Türk kimliğini ve dilini korudukları için 
zulüm gören Uygur kardeşlerimize sahip çıkanlara 
Ankara’nın göbeğinde yapılan bu muamele 

töremize sığar mı? Yoksa bu işler Perinçek’e mi 
devredildi?” şeklinde açıklama yaptı.

BU TAVIR TÜRK POLİSİ TAVRI DEĞİL.

Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ sosyal 
medya hesabında şu mesajı paylaştı: “Çin baskı 
rejimine karşı Türkiye’de sessiz, sakin, onurlu ve acı 
dolu şekilde direnen Uygur Türkler’ine karşı, bu 
polis müdürünün kullandığı saldırgan tavır TÜRK 
polisi tavrı değil. Nitekim diğer polisler vücut dilleri 
ile müdürün yanında olmadıklarını göstermişler.”

“DOĞU TÜRKİSTANLILARIN YANINDAYIZ”

Ayrıca Yeniden refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih 
Erbakan, sosyal medya hesabından kısa video 
paylaşarak Doğu Türkistanlıların yanında olduğu 
açıkladı.

“UYGUR TÜRKLERİ ACISINI NEREDE DİNDİRSİN”

Ayrıca İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 
Uurmçi’deki yangın faciasında hayatını kaybeden 
Uygur Türkleri için yas tutmak ve İstanbul’daki 
Çin Konsolosluğu önünde eylem yapmak isteyen 
Uygurlara yönelik çirkin müdahaleyi TBMM Genel 
Kurulunda dile getirerek “soruyorum size Uygur 
Türkleri acısını nerede dindirsin, Çin konsolosluk 
önünde değil de nereye gitsin” ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Urumçi’de 21 katlı binada çıkan yangında Çin’in 
karantina yaptırımı sebebiyle binadan çıkamayarak 
hayatını kaybeden 44 kişinin ölümüne ilişkin sivil 
toplum kuruluşları basın toplantısı düzenledi. 
Yangında annesi ve 4 kardeşini kaybeden 
Muhammed Memeteli ve ablası Şerafet Memeteli 
de toplantıda yer aldı. Muhammed Memeteli 
burada yaptığı konuşmada, “Zaten 2016’dan 
beri ailemle iletişim kuramıyordum. Annem 
ve kardeşlerimin ölüm haberini aldım. Hapse 
atılan babam ve abime ve hiç haber alamadığım 
2 kardeşime de ulaşmak istiyorum. Ayrıca Çin 
hükümetinin de yangınla ilgili basın açıklaması 
yapmasını istiyorum” çağırısında bulundu.

Doğu Türkistan’ın Urumçi kentinde 21 katlı 
bir binada yangın çıkmış ve Çin’in karantina 
politikasıyla apartmanın çıkış kapılarının demir 
telle kilitlenmesi nedeniyle kaldıkları binadan 
çıkamayan, aralarında çocukların da bulunduğu 
44 kişi hayatını kaybetmişti. Bu nedenle İHH İnsani 
Yardım Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği 
(UMHD) ve Uluslararası Doğu Türkistan Sivil 
Toplum Kuruluşları Birliği ortak basın toplantısı 
gerçekleştirdi. Basın açıklamasını UMHD Başkanı 
Av. Abdullah Resul Demir yaptı. İHH Genel 
Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında 
ayrıca; İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, Doğu 

Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Hidayet Oğuzhan, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Av. 
Uğur Yıldırım ve yangın faciasında anneleri ile 4 
kardeşleri vefat eden Muhammed ve Şerafet Ali 
kardeşler de açıklama yaptı. 

“SESLERİNİ BİLE DUYAMAMIŞKEN ÖLÜM 
HABERLERİNİ ALDIK”

Türkiye’de bilgisayar mühendisliği okuyan 22 
yaşındaki Muhammed Memeteli, “6 yıldır aileme 
ulaşamıyorum. Onlarla hiç irtibata geçip seslerini 
duyamadım. Biz ablamla Türkiye’ye sonra da 
babam ve abimi de hemen hapse atmışlar. Ben 
ailemle konuşmak, seslerini duymak isterken ölüm 
haberlerini sosyal medyadan aldık. Bu yangında, 
annem ve 4 kardeşim vefat etti. Kardeşlerim; 13, 
11, 9 ve 5 yaşındaydı. Şu anda orada hapiste olan 
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babam Muhammat Ali Memetniyaz ve abim İlyas 
Rehim’e ulaşmak istiyorum. Serbest bırakılmalarını 
istiyorum. Ayrıca yine hiçbir haber alamadığım 
kardeşlerim Enes Memeteli ile Muhammetniyaz 
Memeteli’ye ulaşmak istiyorum” açıklamasını 
yaptı.

“İTFAİYE APARTMANIMIZA ÇOK YAKINDI”

Bulundukları apartman alanının boş olduğunu ve 
yangının kolaylıkla söndürülebileceğini belirten 
Muhammed, “Çin hükümetinden bu yangınla ilgili 
açıklama bekliyorum. Çünkü yangın çıktığında 
3-4 saat itfaiye neredeydi, yangını çok hızlı 
söndürebilecek konumdayken neden hemen 
söndürmediler, neden orada bakıp kaldılar? İtfaiye 
de apartmanımıza çok yakındı. Hastane de çok 
yakındı” dedi.

 Abla Şerafet Memeteli ise gözyaşlarını tutamayarak 
“Henüz vefat eden en küçük kardeşimin yüzünü 
bile görememiştim. Yangında apartmandan aşağı 
inmişler, merdivenlerin kapısı kapalıymış. Ölüm 
haberlerini aldım ama hiç inanmadım. Artık ölü 
gibiyim ve hiçbir şey hissetmiyorum. Buradan 
herkese sesleniyorum. Eğer insansanız, küçücük 
vicdanınız varsa orada sizin de aileniz olabilirdi. 
Tüm dünyaya, Müslümanlara, insan haklarına 
sesleniyorum, Doğu Türkistan’da zulüm var. Kimse 
buna sessiz kalmasın” şeklinde seslendi.

“KORONA MESELESİ BAHANESİYLE TOPLAMA KAMPI 
SAYISINI ÇOĞALTIYOR”

İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım da “Aslında 
bunun böyle olacağı belliydi. Çünkü Çin, uzun 
zamandır bu uygulamaları gerçekleştiriyor ve 
Doğu Türkistan coğrafyasında çok hak ihlalleri 
uyguluyor. Bu konu çok gündeme geldi ama İslam 
dünyası bu konuda sessiz kaldı. Ne yazık ki Batılılar 
daha aktif bir şekilde Doğu Türkistan halkının 
hakkını savundu. İslam dünyası, Çin için bir pazar. 
İpek Yolu dediğimiz tek kuşak, tek nesil projesini 
İslam coğrafyasında gerçekleştiriyor, bütün 
ülkelere ciddi manada yatırım yapıyor. İslam 
dünyası bu yatırımların hatırına ve Amerika’yla 
olan denge politikasını da gözeterek şu anda Çin’in 
bu uygulamalarına sessiz kalıyor. Ama bunun 
sonucunda gördüğünüz gibi dokuz yaşında, beş 
yaşında çocuklar ölüyor. Kadınlar ölüyor. Aslında 
Çin’in asıl yaptığı, bu korona meselesini bahane 
ederek toplama kamplarının sayısını çoğaltmak. 
Toplama kamplarını artık ekonomik maliyetini 
de düşündüğü için apartmanlara indirgedi. Yani 
Doğu Türkistanlıların yaşadığı bütün apartmanları, 
kapılarını lehimleyerek kamp haline getirdi. Ve 
orada üç ay, dört ay bunları aç susuz bıraktı. Ve 
şimdi de yavaş yavaş yok ediyor” açıklamasında 
bulundu.

“BU ELİM OLAY, BASİT BİR YANGIN OLARAK 
GÖRÜLMEMELİ”

Basın Açıklamasında Konuşan Uluslararası Doğu 
Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı 
Sayın Hidayet Oğuzhan Uurmçi’deki elim olayın 
basit bir yangın hadisesi olarak görülmemesi 
gerektiğini, İşgalci Çin’in 73 yılı aşkın süredir 
devam ettirdiği sistematik soykırımın bir parçası 
olduğunu, son dört aydır Çin rejiminin sözde “Sıfır 
Covid” politikası adı altında Müslüman Türkleri 
evlerine kapatırken, kapı dışarıdan kaynakla 
mühürleyerek kasten aç bıraktığını, dünyanın 
hiçbir yerinde bu gibi insanlık dışı uygulamaya 
rastlanmadığını, şuana kadar açlıktan ve hasta 
olup ta tedavi görme imkanı bulamadığı için 
ölenlerin sayısının 1000’in üzerinde olduğunu 
ve dahi uzun süreli tecrit yüzünden bunalıma 
giren pek çok insanın intihar eylemine giriştiğini, 
yüksek binalardan kendini aşağı atan insanların 
olduğunu bütün bu olayların görüntü kayıtlarıyla 
sabit olduğunu söyledi.
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İnsanlık dünyasının belki bugüne kadar gördüğü en acımasızca zulmün Doğu Türk-
istan’da yaşanmakta olduğunu söyleyen Oğuzhan, Uurmçi’deki yangın faciasının 
gerçek yüzünü anlattı ve Çin rejiminin garazlı ve kasıtlı bir şekilde Doğu Türkistanlıları 

topyekûn yok etme niyetini gözler önüne serdi.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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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.


