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 21 Ocak 2022’de Fransa Meclisi 

Genel Kurulu oy çokluğuyla 

Çin’in Doğu Türkistan’daki 

sistematik soykırım 

politikalarını “soykırım” ve 

“insanlık suçu” olarak tanımladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang 

Wenbin Doğu Türkistan’daki toplama 

kampları konusunu çarpıtmak amacıyla 

düzenlediği basın toplantısında, Alman 

Antropolog Dr. Adrian Zenz, Avustralya 

Stratejik Politika Enstitüsü (ASPİ), Bağımsız 

Uygur Mahkemesi, Sairagul Savutbay 

ve Tursunay Ziyavudun, Zumret Davut 

hanım gibi Toplama Kampı tanıklarının 

yanı sıra Istiqlal Medya Gurubu’na (Istiqlal 

TV) saldırdı.
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4 Şubat 2022’de Kış Olimpiyat Oyunları 
Çin’in başkenti Pekin’de düzenlendi.

Başta ABD, İngiltere, Kanada 
olmak üzere bir çok ülke Soykırım 
Olimpiyatlarını diplomatik boykot kararı 
açıkladı.

Fakat Çin, Kış Olimpiyat meşalesini 
teslim etmek ve yakmak için özenle 
seçilmiş iki Uygur ön plana çıkarıldı. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 

dünya çapında yaklaşık 100 ülkedeki 

insan hakları durumunu inceleyen 2022 

Dünya İnsan Hakları Raporunu yayımladı.

Raporda “Çin’in ülke genelinde baskıcı 

politikalarını arttırdığı, keyfi tutuklama 

siyasetinin yaygın olduğu, insan hakları 

sicilinde dünyanın en kötü ülkeleri 

arasında yer aldı.

16 Şubat’ta, Japonya alt meclisinde 
Doğu Türkistanla ilgili tasarı kabul 
edildi.

Karar taslağında, Çin’in Doğu 

Türkistan’da işlediği insanlık dışı 

suçlara ilişkin, “İnsan hakları sorunları 

sadece ülke içi meseleler olamaz, 

çünkü insan hakları evrensel değerlere 

sahiptir ve uluslararası toplum için haklı 

bir endişe konusudur” denildi.

Doğu Türkistan’da yaşayan 

Müslümanlar, 2022 Ramazan Ayı’nı 

yine yasaklar ve kapalı ibadethanelerle 

3 Nisan’da karşıladı.
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İngiliz kamu kuruluşu BBC tarafından 
aylarca inceleme sonucu, Doğu 
Türkistan’daki Çin’in Toplama kampları 
ve hapishanelerle ilgili bilinmeyen 
ayrıntılı 5 binden fazla fotoğraf ve 
bilgi,  “Xinjiang Polis Arşivleri”nden ele 
geçirildi.

Kaşgar’ın Konaşehir ilçesinden en az 
2 bin 884 aralarında kişinin gözaltı 
kamplarına alındığını kanıtlayan veriler 
infial yarattı.

BM’ İnsan Hakları Konseyi’nin 

51.oturumunda Uygur Soykırımını 

araştırma önerisi 17 “evet” 19 “hayır” 

11 “çekimser” oy ile reddedildi.

Oylamada hiçbir Müslüman ülke Doğu 

Türkistan’dan yana olmadı, aksine 

işgalci Çin’in tarafında yer aldı.

Joe Biden hükümeti 21 Haziran 

itibariyle “Uygur Zorla Çalıştırmayı 

Önleme Yasası” ‘nı (UFLPA) yürürlüğe 

koydu.

Yasayla, Çin rejiminin köle işçi 

çalıştırma yoluyla Doğu Türkistan’da 

üretilen ticari ürünlerin ABD’ye ithalatı 

yasaklandı.

Çin konusunda dünyayı uyaran ve 

eşi görülmemiş bir ortak görünüm 

sergileyen İngiltere gizli servisi MI5 ve 

ABD güvenlik servisi FBI başkanları, 

Çin’in uzun vadeli tehdit olduğunu 

söyledi.
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Uluslararası Doğu Türkistan 

Sempozyumu’nda 40’ı aşkın ülkeden 

bir araya gelen İslam alimleri, 3 gün 

boyunca Doğu Türkistan meselesi 

üzerine müzakerelerde bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek 

Komiserliğinin Uygur Türklerine 

dair raporu yayınlandı.

Raporun yayınlanmasıyla Çin 

rejiminin Doğu Türkistan’da 

yürüttüğü sistematik soykırım 

politikaları ve insanlık suçları resmi 

kanıtlarla tescillendi.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu 

BM üyesi 50 ülkenin büyük elçileri 

Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurlara 

ve diğer Müslümanlara yönelik 

zulmünü kınayan ve Çin’i sistematik 

soykırımı derhal durdurmaya 

çağıran ortak bir bildiri yayınladı. 

Merkezi İspanya’da Safeguard 

Defenders örgütü, 15 Eylül’de 

bir rapor yayımlayarak Çin’in 

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 

bilindiği kadarıyla 5 kıta 34 ülkede 

en az 54 yasadışı ve gizli polis 

merkezi kurduğunu tespit ettiğini 
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Doğu Türkistan’da yaşanan 

soykırımın baş suçlusu olan Çin 

Komünist Partisi (ÇKP) elebaşı 

Xi Jinping, 12 ve 13 Temmuz’da 

Urumçi’de aniden bir ziyaret 

gerçekleştirerek bazı yerleri gezdi.

Soykırımcı Xi Jinping, Çin Komünist 

Partisi Genel Sekreterliğine yeniden 

seçilerek, Mao’dan sonra iktidarını 

üçüncü döneme taşıyan ilk kişi oldu.

Xi Çin’in başına geçtiğinden beri 

Doğu Türkistan’daki insan hak 

ihlalleri ve soykırım politikaları 

katlanarak artıyor. Çin’in Nazi varı 

Toplama kamplarında yaşanan 

vahşice insanlık dışı suçları tüm 

dünyaya ifşa eden Tanıklar, Doğu 

Türkistan’daki açlık soykırımına 

karşı Beyaz Saray önünde açlık 

grevi eylemi başladı.

Çin rejimi “Sıfır Covid” politikası 

adı altında karantina bahanesiyle 

insanları evlerine hapsederek açlık 

soykırımı uyguladı ve birçok insan 

açlıktan hayatını kaybetti.



6

 DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGI OCAK 2023 

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, 

Birleşik Krallık ve ABD’den oluşan G7 

Ülkerleri Dışişleri Bakanları ve Avrupa 

Birliği Yüksek Temsilcisi 22 Eylül 2022 

tarihinde New York’ta bir araya geldi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının 

küresel sonuçları, gıda güvenliği, enerji 

güvenliği konularının da yer aldığı 

toplantıda Çin, Tayvan ve Doğu Türkistan 

konuları başlıca tartışıldı.

 Çin rejimi Doğu Türkistan’da inşa ettiği 

toplama kamplarına Çin virüsünü 

bahane etmek süratiyle meşru gösterip, 

10 binlerce kişi kapasiteli yeni tip sözde 

“karantina merkezleri” inşa etti.

Afganistan İslam Emirliği, zulümden 

kaçarak ülkelerine sığınan Uygur Türklerini 

Çin’in ısrarcı taleplerine rağmen vermedi.

Çin ise buna karşı, talebini reddetmesi 

sebebi ile ABD işgalinden kurtulan 

Afganistan’daki iktisadi adımlarını askıya 

aldı.

Resmin Bütünü, Doğu Türkistan’daki 

erkeklerin neredeyse tamamının kadın 

ve çocukları, yaşlılarını geride bırakarak 

toplama kamplarına ve hapishanelere 

gönderildiğini gösteriyor.

Bu durum Çin’in aile mahremiyetini hiçe 

sayan “Kardeş aile” politikasını beraberinde 

getirmekle birlikte Çinlilerin Uygur 

erkeklerinden arındırılan ailelere serbestçe 

girip çıktıklarına olanak sağladı.
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Uzun süre kesintisiz evlerine kapatılan 

ve açlıktan ölenlerin olduğu Gulca 

şehrine bağlı Karadöng köyünde, rejimin 

keyfi karantina zulmüne karşı haklarını 

aramaya çıkan 617 kişinin tutuklandığı, 

bölge karakolundan teyit edildi.

 Londra’daki Çin konsolosluğu çalışanları 

Bob isimli Hong Konglu protestocuyu 

konsolosluğa sürükleyerek tekme tokat 

dövdü.

Protestocu, polis ve diğer göstericilerin 

yardımıyla zor kaçabildi. 

13 Ekim öğleden sonra, Pekin’in en yoğun 
caddelerinden Zhongguancun’daki bir 
üst geçide asılan iki protesto pankartının 
görüntüleri sosyal medyada gündem 
oldu.Kırmızı Renkle yazılan Pankartların 
birinde, “Kovid testine hayır, yemeğe 
evet deyin”, “Karantinaya hayır, özgürlüğe 
evet”, “Devrime hayır, reforma evet”, 
“Lidere hayır, oy kullanmaya evet”, 
“Köleliğe hayır, vatandaşlığa evet” gibi 
sloganlar yer alırken, diğerinde ise “Okulu 
ve işi bırakın, diktatörü ve vatan haini Xi 

Jinping’i ortadan kaldırın” mesajı yer aldı.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar 
Birliği, Hasene İnternational ve Dünya 
Uygur Kurultayı tarafından 9-10 Kasım 
günleri, Brüksel Avrupa parlamentosunda 
Uluslararası Uygur Formu düzenlendi 
ve Uluslararası Kamuoyunu Doğu 
Türkistan’da yaşanan soykırımı durdurmak 
için harekete geçme çağrısında bulundu.



8

 DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGI OCAK 2023 

Doğu Türkistan’daki Çin Komünist rejimi 

20 Kasım’da Çin Komünist Partisi 10. 

Komitesi 6. Genel Kurulu Toplantısında, 

İslam dinini çarpıtmaya yönelik yeni 

politikasını açıkladı.

Doğu Türkistan’daki sistematik asimilasyon 

ve Çinlileştirme siyasetiyle paralel olarak 

Dini bilgilerin ve ilgili öğretilerin sosyalist 

topluma uygun, komünizm ideolojisine 

göre yorumlanması gerektiğini öne süren 

politika, Çin’in İslam dinini tahrip etme 

niyetini ele veriyor.

 Dindar Uygurları tutuklayan Çin, Doğu 

Türkistan’da bazı camileri açtı. Cemaat 

camilere Çin propaganda aracılığıyla 

çağrılırken, fişlenme korkusuyla camiye 

ancak birkaç kişi gelebildi.

 24 Kasım 2022 tarihinde Doğu Türkistan’ın 

Urumçi şehrinde 21 katlı bir apartmanda 

yangın çıktı ve aralarında çocukların da 

olduğu 190’dan fazla kişi şehit oldu.

Soykırım meşrulaştırmak için Karantina 

bahanesiyle evlerinin kapıları kaynaklarla 

kapatılan Uygurlar ateşin içinde yanarken 

itfaiye ekipleri zamanında müdahale 

etmediği ortaya çıktı.

 Kanada Parlamentosu Uygurlara sığınma 

hakkı verilmesi önerisini tam oyla onadı.

Tasarıda, Kanada parlamentosu avam 

kamarası Göçmenlik Komitesi tarafından 

yakın tarihte yayımlanan bir raporu 

desteklemek için onaylandığı ve Kanada 

hükümetinin Doğu Türkistan’da devam 

eden soykırım mağduru Uygurlara 

kapılarını açması gerektiği vurgulanıyor.
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından 

Çin-Arap Zirveleriyle ilişkin yapılan yazılı 

açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel 

Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, zirvenin 

sonuçlarının Arap-Çin dostluğu ile ortak 

çıkarlarına hizmet edeceğini ve Arap ülkeleri 

ile Çin arasındaki işbirliği ve ortaklığa yeni bir 

ivme kazandıracağını belirtti.

 Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu,” 

2022  Yılı Değerlendirme Toplantısı”’nda 

Çin-Türkiye ilişkileri ile ilgili bir yavaşlama 

olduğunu ancak bunun Çin’den 

kaynaklandığını, Sürekli Türkiye’de yaşayan 

vatandaşların iadesini istediğini, Tabi ki böyle 

bir şeyin mümkün olmayacağını, bundan 

dolayı Türkiye’nin Uygur Türklerine yönelik 

tutumundan rahatsız olduğunu söyledi. 

Soykırımcı Xi Jipping’in Toplumsal öfkeye yol 

açan “Sıfır covid” politikası başarısız olunca 

salgın önlemlerinde gevşemeye giden 

Çin’de, Bloomberg, CNN ve Financial Times 

gibi yabancı basında Çin’li gizli kaynaklara 

dayandırılan bilgilere göre 1-20 Aralık tarihleri 

arasında 250 Milyon insanın virüse yakalandığı 

ve ölümlerde de milyonların telaffuz edilmesi, 

artı Çin’in virüs ile ilgili verileri bundan sonra 

açıklamayacağını duyurması dünyayı bir kez 

daha kapanma endişesiyle baş başa bıraktı. 

Bir çok ülke Çin’den gelenlere virüs tedbirleri 

getirdi.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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Kamer Artış’ın, Çin’in Türkiye 

Büyükelçisi Liu Shaobin’in 5 Ocak 

2023’te, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlit 

Çavuşoğlu’nun  29 Aralık 2022 tarihinde 

düzenlediği yıl sonu değerlendirme 

basın toplantısında iki ülke ilişkilerine 

ilişkin açıklamasına verdiği yanıtına 

verdiği cevap ve reddiyesi:

Çin ırkını ciğarine kadar tanıyan Türk 

atası Bilge Kağan, kitabesindeki Türk 

ulusuna nasihatında bu ırkı şöyle tarif 

etmiş: “Çinliler, insanları güler yüzleri 

ve tatlı sözleriyle aldatırlar. Sakın 

aldanmayın, yoksa ölürsünüz.”.

Çin Büyükelçisi Liu Shaobin, Türkiye 

Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlunun 

beyanatlarına verdiği yalan dolu 

cevabının sonunda,  “Batılı ülkeler 

ve medyasının uydurduğu yalanlar, 

gerçeği örtbas edemez.” demiş.  

Anılanın, temsil ettiği ÇKP’nin işlediği  

21. asrın en vahşi insanlık suçlarını 

tümüyle inkar ederek Türk halkını 

aldatma çabası, Bilge Kağan’ın tarif 

ettiği doğası gereğidir.

Hakikaten, uydurulan yalanlar gerçeği 

örtbas edemez. Büyükelçi Liu’a temsil 

ettiği devletinin kanlı tarihi ve insanlık 

suçu yüklü icraatlarından bazı örnekler 

vererek yanıtlayayım de, yalanları 

kimin uydurduğu anlaşılsın:
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Tüm Çinli ve yabancı Çin tarihçileri ile uzmanların eserlerinde yer alan örneklerin 
küçük bir bölümü şunlardır:

1-1942-1945 yıllarında Mao’un ÇKP karar-
gahı olan YenAn’da yürüttüğü vahşi YenAn 
Düzeltme Hareketi;

2- ÇKP İktidarı ele geçirmeden önce, işçi 
ve çiftçilerin desteğini kazanmak için, fab-
rikaları işçilerle paylaştıracağını, çiftçilere 
toprak vereceğini vaat ederek aldatmış 
ancak ÇHC’ni kurduktan sonra, sözlerini 
tutmamakla kalmayıp, halkı da sindirmiş 
ve onları daha fakir ve perişan bir duruma 
düşürmüştür.

 3- İktidarı ele geçirdiğinden beri yürüttüğü 
Toprak reformu, devrim karşıtı, Üçe Karşı, 
Beşe Karşı, Üç Büyük Reform, Sağ karşıtı, 
Büyük Atılım, Yüz Çiçek, Dört Temizlik ve 
Kültür Devrimi ve Tiananmen Katliamı da-
hil, aşağıda anlatacağım, son birkaç yılın 
kanlı icraatları, 100 milyon kadar insanın 
ölümüne yol açmıştır.

4-ÇKP 1959’da Tibet’e asker göndermesi 
ve yöre halkına yaptığı zulüm sonucu, ru-

hani lider Dalai Lama’yı  Hindistan’a kaç-
maya mecbur bırakmıştır. Zulme devamla  
1989’da Lhasa katliamını da gerçekleştir-
miştir.

5-    Dünyanın da şahit olduğu gibi, ÇKP’nin 
Hong Kong’u Birleşik Krallık’tan geri alır-
ken verdiği 50 yıl süre ile Bir devlet, İki 
sistem taahhüdünü bozarak, dikta rejimini 
orada da sürdürmektedir.

6-    - ÇKP’nin 1999’da başlattığı Falun 
Gong uygulayıcılarına yönelik acımasız 
baskı ve organ toplama suçu ayyuka çık-
mıştır. Ayrıca, Falun Gong uygulayıcıla-
rından topladığı bol organ sayesinde Çin, 
dünyanın en kolay ve ucuz organ nakli 
yapan ülkesi haline gelmiş, Uygurların or-
ganları ile de, başta Araplar olmak üzere 
Müslümanlara en çok helal organ satan 
ülke durumuna gelerek, organ ticaretinden 
yılda milyarlarca dolar elde ettiğinde şüphe 
yoktur.
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7-    Geçenlerde virüsten hayatını kaybeden eski 
Çin Kültür Bakan Yardımcısı Gao Zhanxiang’in 
ölmeden önce dediği  “Vücudumuz hastalığa 
karşı savaşıyor, ancak bedenin birçok parçası 
bize ait değil” sözü ile son zamanlarda Çin’in 
çeşitli illerinde gençlerin aniden ortadan 
kaybolması vakıası, Falun Gong uygulayıcıları 
ve Uygurlardan sonra canlı organ tedarik 
sırasının kendi ırkına geldiğini kanıtlıyor. 
Bu vakıadan sonra Çinliler “insan madeni” 
terimini icat ettiler.

8-    Herkesin bildiği gibi ÇKP, 1998 yılında 
bir Makao turizm şirketini paravan olarak 
kullanıp Ukrayna’dan uçak gemisi Varyag’ı 
(Shizhong) satın almış ve Türk hükümetine 
askeri işlerde değil, yat olarak kullanılacağını 
ve Türkiye’ye önemli sayıda turist 
göndereceğine dair taahhüt vererek İstanbul 
ve Çanakkale Boğazı’ndan geçirmişti. 2021 
yılı itibarıyla gemiye Liaoning adı (gövde 
numarası: 16) vererek aktif bir uçak gemisi 
olarak kullanması, ÇKP’nin yalancı olduğunu 
teyit etmeye yeter de artar bile.

9-    ÇKP, Wuhan’da bir P4 laboratuvarı 
kurmalarına yardım eden Fransızlarla 
imzaladığı, Çin’de kimyasal silah üretmeme 
ve başka P4 laboratuvar kurmama vaadini 
içeren anlaşmayı ihlal ederek, ülkenin 

diğer illerinde de P4 laboratuvarlar 
kurmuştur.  Aynı zamanda yukarıda adı 
geçen laboratuvarda Covit19’u üreterek, 
SARS virüsünü  gizlediği gibi, Covid19’un, 
insandan insana bulaşmadığı yalanıyla 
dünyaya yaymakla 6 milyondan fazla insanın 
ölümü ve dünya ekonomisinin çöküşüne 
sebep olmuşken, dünya onun yaydığı virüsle 
bocalanırken fırsattan istifada ederek haksız 
kazanç da elde etmiştir. Bu da  yetmedi, 
virüs varyantlarının ülke çapında yayılıp on 
milyonlarca vatandaşının ölümüne neden 
olduğu ve yakılmayı bekleyen ceset yığınının 
cadde ve sokaklarda açıkça göründüğü 
bugünlerde,  enfeksiyon ve ölüm sayısını 
gizlemeye devam ederek sınır kapılarını açıp 
virüs varyantını yayarak, dünyayı bir kez daha 
felakete sürüklüyor.  

10- ÇKP yalan propagandaları için her yıl 
10 milyar ABD doları gibi devasa bir bütçe 
ayırarak, hem işlediği insanlık suçunu haklı 
göstermek, hem de dünya hakimiyetini ele 
geçirmek amacıyla mümkün olduğu kadar 
kendi ideolojisini yaymaya çalıştığı artık sır 
değil. Dinleyicilerin fazla vaktini almamak 
adına, bu şer çetenin diğer pek çok karanlık 
ve çirkin uygulamasından bahsetmeyeceğim. 
Zaten hepsi tarih sayfalarında yer almış ve 
almaya devam ediyor.
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Doğu Türkistan’daki vahşi icraatlarına gelince:
1- ÇKP, tarihi çarpıtıp işgalden sonra ismini 
“Yeni toprak, yeni sınır” anlamındaki Şincang 
olarak değiştirdiği Doğu Türkistan’ın 
ezelden beri Çin’in toprağı olduğunu iddia 
ede gelmekte idi. Bu çıkarımı ret edilince, 
Şincang’ın manasının, “Geri alınan toprak” 
olduğu gülünç iddiayı ortaya atmıştır. Sadece 
verdiği isim ile ortaya attığı komik iddiası, 
işgal ettiğinin itirafı ve kanıtı değil midir?

2-    ÇKP, 1949’da Doğu Türkistan’a yardım için 
geçici olarak girme ve kısa zamanda çekilme 
sözü vererek girdiği halde bölgede kök 
salarak işgalini sağlamlaştırdı. 

3-    1955’te Doğu Türkistan’ı özerk bölge 
olarak belirlediği halde, bölge halkına kendi 
yasalarında verilen özerklik  hakkını hiç 
vermedi ve bölgeyi kendisi tam hakim olarak 
idare ede geldi.

4-     En sağlam delilleri bile inkar edebilen ÇKP, 
toplama kamplarını da inkar ediyor. Batılı ana 
akım medya ve insan hakları örgütlerinin titiz 
ve dikkatli araştırarak teyit ettikleri kamplara 
ait uydu fotoğrafları, toplama kamplarından 
sağ kurtulanların şahitliği ve sızdırılan gizli 
belgelerin hepsi yalan olması mümkün 
mü? Mantıksızlık, ya gangsterde ya da aklını 

yitirmiş özürlülerde görülen semptom değil 
midir?

5-     Hatırlayacağınız gibi, Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı  İnsan Hakları Yüksek Komiseri 
Michael Bachelet geçen yıl Mayıs ayında 
Doğu Türkistan’ı ziyaret etmek istediğinde 
“ ÇKP, “varsayımsal suçlama ve soruşturma 
değil, dostane ziyaret” şartıyla talebi kabul 
edip, anılana ziyaret sırasında soruşturma 
fırsatı vermeyip, sadece her zamanki oyunu 
izletip geri göndermişti. Nihayetinde 
Bachelet’in  görevden ayrılmadan önce 
yayınladığı Uygur raporunda “soykırım” 
deyimini kullanmamasını sağlamış oldu.

6-    Büyükelçi, sözde Şincang’daki etnik dillerin 
ve dini inançların korunduğunu iddia etmiş. 
Kendisine soruyorum: Doğu Türkistan’da 
toplama kamplarının inşa edilmesinin 
ardından, Çin Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 
yılında yayınladığı beyanatında belirtilen, 
okullarda çift dil eğitiminin sona erdirilmesi 
ve Uygur ile Kazak dilinin kullanılmasının 
yasaklanması kararı kaldırıldı mı? Kaldırılıp 
eski sisteme dönülmüşse, neden buna dair 
bir resmi açıklama yapılmadı ve okullarda 
sadece Çince eğitim veriliyor?
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7-    Şimdiye kadar kendileri seçip Doğu 
Türkistan’ı ziyaret ettirdikleri,  ya maddi 
olarak kendilerine bağımlı olan, ya bu 
kez ziyaret için örgütlediği sözde din 
alimlerinden oluşan ve ÇKP ile aynı 
otoriter karaktere sahip bir avuç Arap 
münafık veya araştırma gereğini bile 
duymayan cahil, aptallardan oluşan 
heyet ve şahıslara, kendisinin önceden 
hazırladığı ve sadece ziyaret sırasında 
kapısını açtığı raflarda Uygur yazarların 
eserleri dizili kitap evi ile civardaki 
Uygurları zorla sokup namaz kıldırdıkları 
bir-iki cami ile sahneye zorla çıkarılan 
artistleri gösterip geri gönderdiklerine 
dünya şahittir. Hangi heyet olursa olsun, 
bölgedeki toplama kamplarını, tarihi 
Uygur çarşısı ve milli mimari özelliği olan 
binalar ve 40 binin üzerindeki camiyi 
de içine alan Uygur tarih ve kültürünün 
yıkıntılarını, ailesi paramparça edilen 
Uygur yerleşim mahallelerini, Konfüçyüs 
döneminden kalma kıyafetlerle Çin 
eğitimi verilen asimilasyon kamplarındaki 
Uygur çocuklarını ve dahi Uygurları 
denetlemek için erkekleri toplama 
kamplarına alınan hanelere yerleştirilen 
erkek Han memurları, evleri işgal edilip 
sokaklara düşen Uygurlar gibi insanlık 

faciaları gösterilmedi. Bundan sonra 
gidecek heyetlerin ziyaretleri de farklı 
olmayacaktır. 

Başka ülkelerin seçimine kadarki işlerine 
karışan ÇKP’nin, evrensel bir mesele 
olması nedeniyle Doğu Türkistan’ı sınırsız 
ve yasaksız ziyaret etmede ısrar edenlere 
utanmadan, “içişlerimize karışmayın” 
diyerek ret edip, suç delilleri olan yerleri 
göstermemesi ve adet haline getirdiği 
oyunları sergileyip geri göndermesi, 
sadece zorbalık değil, aynı zamanda suçlu 
olduğunun delili değil midir?

Türkiye Dışişleri Bakanı çok haklı.  ÇKP, 
Türk heyetinin de diğer ziyaretçiler gibi 
Doğu Türkistan’a gidip oyununu izleyerek 
kanmasını ve kendi propaganda aracı 
olmasını istiyor. Hatta, vicdanlarını ve dini 
inançlarını satan alçaklar gibi kendisinin 
sadık hizmetkarı olmasını istiyor. Türk 
hükümeti veya diğer akıllı ve tecrübeli 
politikacılar, Türkiye’nin, hedefi dünya 
hegemonyası  olan ÇKP için stratejik bir 
ortak olmaktan ziyade,  jeopolitik bir 
zorunluluk olması hasebiyle ÇKP’nin 
Türkiye’ye daha çok ihtiyacı olduğu  
gerçeğini bilmezler mı?  Türkiye neden 
ÇKP’ye boyun eğsin ki?
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8-    ÇKP’ye soruyorum: Madem sözde 
Şincang’da toplama kampları yok, 
sadece temel bilgi ve mesleki eğitim 
merkezleri var, o halde, neden bir 
süre sonra serbest bırakılan insanlar 
sakat çıkıp birkaç gün içinde ölüyor?  
Hem madem sözde Şincang’da din 
özgürlüğü var, o halde sözde eğitim 
almış insanlar neden inançlarından 
vazgeçip sadece Marx’a ve Mao’a 
inanan ateiste dönüşüyor? Neden 
asimile kamptaki çocuklar kendilerinin 
Zhonghua (Çin) milletinin bireyi 
olduğunu söylüyor?

9-    ÇKP’nin 2017 nüfus sayımı 
beyannamesinde 11.7 milyon olarak ilan 
ettiği Uygur nüfusunu son zamanlarda 
bazı üst düzey yetkilileri 6-7 milyon 
olarak telaffuz etmeye başlamış. İnkar 
edeceğini bilsem de Büyükelçiye 
sorarım: Normal şartlarda dünya 
nüfusu artarken, Doğu Türkistan’daki 
Uygur nüfusu neden hızla azalıyor ve 
kayıp Uygurlar nerede? Yaptığınız gizli 

katliamlar ile toplama kamp içinde ve 
dışında Uygur genç kadın ve kızlarına 
enjekte edilen kısırlaştırılma iğnelerinin 
neticesi değil mi bu?

10- Suçlarını örtbas etmek ve Uygurları 
terörist olarak göstermek için kendi 
ve satın aldığı medyayı kullanıp 
sahte belgeseller yayınlayan ÇKP’nin 
aldatıcılığının diğer bariz bir örneğini 
hatırlatayım: Geçen yıl bir grup ÇKP 
ajanı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de 
düzenlediği büyük bir terör saldırısı 
arifesinde tutuklamış ve amacının, bu 
saldırıyı Uygurlara yüklemek olduğunu 
itiraf etmişti.

ÇKP ülke içindeki iktidarını korumak için 
insanları yalan ve aldatmaca oyunları 
ile idare etmekle kalmıyor, özellikle 
son yıllarda kendi vatandaşlarının 
konuşma, düşünce ve inançlarını 
daha kanlı bastırıyor, ileri teknoloji ile 
insanların özgürlüğünü tamamen yok 
ediyor ve milyonlarca masum insanı 
öldürüyor.
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Son olarak, biraz da dış dünyadaki icraatlarını da hatırlatayım:
ÇKP dış dünyaya açılıp, 2001 yılında DTÖ’ye 
katıldıktan sonra çeşitli aldatıcı yöntemler 
kullanarak ekonomisini geliştirdi. Uluslararası 
ilişkilerde ekonomik gücüne güvenerek kibir 
gösteriyor, insan haklarını ihlal ediyor, çevreyi 
kirletiyor, diğer ülkelerdeki endüstrileri 
tehlikeye atarak işsizliğe ve birçok fabrikaların 
kapanmasına sebep oluyor, Öte yandan, 
Kuşak ve Yol Girişimi’ndeki kredi tuzakları 
birçok ülkenin ekonomisinin çökmesine 
yol açtı ve açmaya devam ediyor.  Ayrıca  
Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye dahil 
önemli gördüğü ülkelerde beyin yıkama 
kurumu olan Konfiçyüs Enstitüsü açmak ve 
dünyanın birçok ülkesinde polis karakolları 
ihdas etmek suretiyle, dünya hakimiyetine 
adım adım yaklaşmaya çalışıyor. Tüm bunlar, 
dünyanın ÇKP’nin gerçek yüzünü görmesine 
neden olmuştur.

ÇKP’nin ifşa ettiğim tüm insanlığa karşı suçları 
inkar edeceğini biliyorum. Çünkü  haydut 
sonuçta hayduttur. Ama makul insanların 
en azından soruşturma yoluyla bu gerçekleri 

doğrulamaya çalışacaklarına inanıyorum. 
Şuna da inanıyorum: Siyasi dolandırıcılıkta 
ve gaddarlıkta rakip tanımayan ÇKP’nin 
gerçekleri inkar etme, yalanlar uydurarak 
kendi halkını ve dünyayı aldatma olan alçak 
siyaseti muvaffak değil,  nefret uyandırıp 
sonunda kendi helakına yol açacaktır. Gidişat 
bunu gösteriyor

Bakın, sistemini demokrasiye dönüştürme 
hayaliyle ÇKP’yi 40 yıl finanse ettikten sonra, 
nihayet dünyayı sıcak su kurbağa misali 
yutmaya çalışan bir iblis yetiştirdiklerini 
fark eden Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa ona karşı birleşmeye başladılar. Şayet 
demokrasiler Çin ile ekonomik işbirliğini 
terk edip ona karşı savaşmak için kendi 
aralarındaki işbirliğini güçlendirirlerse, 
muazzam bir kuvvet olur ve ÇKP’yi kolayca 
yıkar. Neticede, demokratikleşen yeni bir 
Çin ile ilişkilerini sürdürerek barış, refah ve 
huzurlu yeni bir dünya ihdas etmiş olur. 
Kudreti sonsuz Allah, o günü bize yakın kılsın!

YAZAR: Kamer Artış
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8 Ocak kapıların açılmasıyla birlikte 
sahte ve düzmece Propagandalarını 
arttıran Çin, uluslararası toplumu, 
özelliklede İslam dünyasını kandırmak 
için “Dünya Müslüman Topluluklar 
konseyi” ‘ne üye 14 Müslüman ülkeden 
yabancı delegeleri Doğu Türkistan’ın 
turizm bölgelerini gezdirmeye 
başlamıştı.

Tamamen Çin Propagandası amaçlı 8 
ocakta başlayan gezi organizasyonun 
faaliyetleri, merkezi propaganda 
noktalarından olan Urumçi, Altay ve 
Kaşgar bölgelerinin gezilmesiyle 11 
ocak sona erdiği öğrenildi.

Çin’in göz boyama ziyareti kapsamında 
Çinli yetkililerin rehberliğinde 8 ocakta 
Urumçi, 9 Ocak’ta Altay vilayetini 
ziyaret eden sözde Din adamları, Altay 
çobanlarının evlerinde ve Altay’ın karlı  
bozkırlarında gönlünce eylenirken, 
soykırımcı Çinli yetkililer, halka yönelik 

uyguladığı insanlık dışı zulmün üstünü 
örtmek için Uygurları çok barışçıl 
ve huzurlu, şarkı söyleyen, dans 
eden bir toplum olarak mutlu hayat 
yaşadıklarına inandırmaya çalıştı.

MERKEZİ TURİZİM NOKTALARI 
GEZDİRİLDİ

Yabancı delegeler, 10 Ocakta Kadim 
Türk yurdu Kaşgar’da ziyaretler 
gerçekleştirdi. Turistlere mahsus 
yapılan “Antik Kaşgar Kenti” ‘ni ziyaret 
ettiği, Uygur sanatçıların Samah 
gösterisiyle sözde misafirleri karşıladığı 
görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Ayrıca halihazırda ibadete kapalı, 
turizm için kullanıldığı bilinen 
Kaşgar’daki meşhur Heytgah Cami’ni 
ziyaret eden Ekip, Cami imamı 
komünist parti üyesi Tahir Cuma ile 
görüştü. Akabinde Kaşgar Teknoloji 
Parkını gezdi.
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11 Ocak sabahı Kaşgar vilayetine 
bağlı Yarken kadim şehrinde bulunan 
ve Turizm noktaları olarak kullanılan 
“Sultan Saidiye Han Ordusu” ve 
“Melike Amannisa han” türbesi, yanı 
başındaki ibadete kapalı amma turizm 
için kullanıldığı bilinen Altın Mescit” 
Camii’nde tertip edilen son gezi turu 
ile Yabancı delegeler için hazırlanan 
tiyatro sona erdi.

“UTANÇ VERİCİ “

Bu seferki Ziyaretin detayları ve 
görüntüleri Çin’in dev medya ordusu 
sayesinde bütün sosyal medyada 
geniş çapta yayıldı.

Arap delegelerin Çin medyasına vermiş 
olduğu zulmü öven açıklamaları Çin’in 
ulusal ve küresel medya kanallarında 
yoğun bir şekilde servis edildi. Her 
ne kadar söz konusu Konseyin İslam 
dünyasında yeri olmadığı bilinse de, 
Çin’in kandıracak birilerini bulabilmesi 

ve bunu Propaganda aleti olarak 
kullanabiliyor olması hayret verici. 
Nitekim Çin mezalimi bu ziyareti İslam 
dünyasının algısını Doğu Türkistan 
meselesinde bulandırmak için en 
iyi fırsat olarak değerlendiriyor. Ve 
bu iş için kandırdığı her kurum ve 
ülke temsilcisine ciddi miktarda para 
sübvanse ederek, lehine konuşması 
için baskı oluşturabiliyor.

Şayet, dünyanın dört bir yanından 
çeşitli İslami kuruluşlar ve Doğu 
Türkistan diasporası Dünya Müslüman 
Toplulukları Konseyi Başkanı Ali Raşid 
Al Nuaimi ve ekibini, Çin sevgisi ve 
zulmü görmezden gelen açıklamaları 
nedeniyle şiddetle kınanmanın yanı 
sıra, Doğu Türkistan’daki gerçekler 
tüm çıplaklığıyla ortadayken, Çin 
propagandasına alet olmalarını, “utanç 
verici” olarak nitelendiriyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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Doğu Türkistan’ın sordurduğu soru: Ümera kendi söylettiği ulemadan 
ne dinler?

 Geçtiğimiz günlerde adına “Dünya 
Müslüman Topluluklar Konseyi” denilen 
ve içinde 14 ayrı İslam ülkesinden 30 ilim 
adamının bulunduğu bir heyetin Çin’e 
yaptığı bir ziyaretten sonra yaptıkları 
sansasyonel bir açıklama basına yansıdı. 
Açıklamada Çin’in Doğu Türkistan’da 
Uygurlara yönelik yaptığı uygulamalar 
“teröre karşı mücadele” olarak niteleniyor 
ve Çin’in bu konudaki “başarılı” politikaları 
takdirkar ifadelerle niteleniyordu.

Doğu Türkistan’da Uygurların yaşadığı 
zulüm ayyuka çıkmış, bütün dünyanın 
gündemine artık gizlenemeyecek 
boyutlarda ve korkunçlukta yansıyorken, 
üstelik Müslüman ve alim kisveli bir 
heyetten böyle bir açıklamanın sansasyon 
uyandırmaması nasıl mümkün olabilirdi?

30 kişilik heyetin bu açıklaması Çin’in 
bir kamu diplomasisi çalışmasının 
sonucunda gelmiş. Böyle bir çalışma 
kapsamında Çin yetkilileri, ülkelerinde 

ağırladıkları bu şahıslara tamamen 
propaganda amacıyla hazırlamış 
oldukları “Terör ve Aşırıcılıkla Mücadele 
Müzesi”ni gezdirmişler.

Burada “terör ve aşırılık” olarak nitelenen 
şeyler Uygur halkının asimilasyona karşı 
sergilediği, hiçbir şiddet içermeyen, en 
pasif direniş, kültürlerine ve dinlerine 
tutunma halleri. Bunca yıldır Doğu 
Türkistan’dan yansıyan onca asimilasyon, 
işkence ve zulüm görüntüsüne rağmen 
Çin yönetimine karşı herhangi bir 
silahlı eylem veya direniş hareketini 
bile duymadık. Çin’in zaten işgalci 
olarak bulunduğu Doğu Türkistan’da 
kendi asimilasyon politikalarını kabul 
etmeyenleri “terörist ve aşırılıkçı” olarak 
nitelemesi, bu tür yaftaların otoriter 
devletler elinde ne kadar keyfi bir 
kullanıma ve istismara açık olduğunu 
gösteriyor.
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Doğu Türkistan’dan yansıyanların 
gerçekten sadece Batılı propagandanın 
uydurması olduğunu iddia eden Çin’in 
bunun aksini ortaya koyması için yollar 
tamamen kapalı değil aslında. Batılıların, 
hele ABD’nin Çin’i zayıflatmak için böyle 
bir fırsatı asla kaçırmayacağını tahmin 
etmek zor değil. Çin gerçekten samimi 
ise bu kötü niyetli propagandalara fırsat 
vermemeli ve her şeyden önce Uygurlara 
yönelik uygulamalarını insan hakları 
standartlarını kabul ederek uluslararası 
gözlemcilere açık tutmalı. Ancak böyle bir 
durum maalesef görünmüyor.

İyi ilişkiler içinde olduğu bazı yönetimlere 
tabi resmi ulemaya hazırladıkları 
propaganda müzelerini gezdirip gözlerini 
boyayarak da Müslüman halkları ikna 
etmesi mümkün değil. O resmi ulemanın 
halkla en ufak bir teması yok, ikna 
kabiliyeti de yok. Orada olup bitenler 
günübirlik, hiçbir medya aracılığına ihtiyaç 
duymaksızın Müslümanların kalbine, 
gönlüne, zihnine yansıyor zaten. Çin’in 
karşı propagandayı durdurmasının yolu 
öncelikle bu asimilasyon politikalarını 
durdurması, Uygur halkıyla daha bir 

tanımaya ve saygıya dayalı bir müzakere 
zeminini kurmasından geçer. Böyle 
yaparsa Doğu Türkistan meselesini 
kendisine karşı düşmanlarının kullandığı 
bir silah olmaktan çıkarıp İslam ülkeleriyle 
daha sağlıklı bir ilişki geliştirme fırsatına 
bile dönüştürebilir. Ancak Çin’in her 
şeyden önce bu konuda kendi ideolojik 
takıntılarından da kurtulması gerekir ki, 
bu ne kadar mümkün bilemiyoruz.

Bunu yapmadan işi sadece kendi 
kurduğu ve adını uydurduğu müzelerle, 
İslam dünyasının resmi ulemasıyla işi 
götürmeye çalışması kendisi açısından da 
boşa zaman kaybı

Esasen İslam uleması bu konuda tavrını 
çok önceden net bir biçimde koymuştu, 
koymaya da devam ediyor. Daha 
geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul’da 
Dünya Müslüman Âlimler Birliği 
tarafından düzenlenen bir Doğu Türkistan 
Sempozyumunda bir araya gelen İslam 
dünyasının her yanından, saygın, sivil 
ve halk nezdinde en muteber âlimler 
Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine 
yaşatılan zulmün son bulması çağrısında 
bulunmuştu.
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Öyle görünüyor ki, “Dünya Müslüman 
Topluluklar Konseyi” tam da bu sivil-
organik Müslüman Alimler Birliği’ne karşı 
önplana çıkarılmaya çalışılan bir resmi 
ulema heyeti.
Maalesef isminden dolayı Türkiye’de bile 
bilhassa sosyal medyada İslam alimlerine 
karşı çok cahili ve ırkçı bazı tepkileri 
harekete geçirdi.
Oysa bugün Doğu Türkistan davasını 
en fazla gündemde tutanlar dünya 
İslam alimleri ve İstanbul’da toplanan 
sempozyumda Uygurları kendi canlarından 
bir parça olarak ifade eden sempozyumun 
dili de Arapçaydı. Muhtemelen bu resmi 
ulemayı bu şekilde propagandaya 
malzeme yapma fikri de bu davanın en 
aktif savunucuları olan İslam alimlerine 
karşı bir hamle olarak düşünülmüştür.
Tam da bu noktada yine aynı İslam 
alimlerinden bu konuda tepki gecikmedi. 
Dün İstanbul’da asıl Dünya İslam alimleri 
ve İslami Sivil toplum kuruluşları “Dünya 
Müslüman Topluluklar Konseyi”nin yaptığı 
talihsiz açıklamaya karşı kendi tepkilerini 
ortaya koydular. 30 kişilik bu heyetin asla 
Müslüman ilim birikimini ve âlim vakarını 
taşımadıklarını ve makamları ve konumları 
ne olursa olsun mazlum Doğu Türkistan 
halkının yaşadıklarını zalimlerinin 
gözünden görmeyi ve yansıtmayı tercih 
ettiklerinden dolayı, her şeyden önce ilmi 
müktesebatlarına ihanet etmiş olduklarını 
söylediler.
Yemen’den, Filistin’e, Irak’tan Eritre’ye, 
Lübnan’dan Mısır’a çok sayıda alimin 
konuşmalarıyla tepkilerini ortaya koyduğu 

toplantının sonucunda, Doğu Türkistan’da 
yaşananların tekrar ifade edildiği ve 
sözkonusu heyetin beyanlarının kınandığı 
bir bildiri de yayınlandı.
Daha önce yine konuyla ilgili bir yazımda 
söylediğimi tekrarlayarak sonlandırayım.
“Çin’in de bu konuda ciddi diyaloğa 
ihtiyacı var. Malum, Çin Doğu Türkistan 
mevzusunun ABD ve Batı tarafından 
kendisine karşı kara propaganda ile 
kullanıldığından çok şikayetçi. Oysa 
kara propagandanın çok ötesinde, orada 
yaşananlara dair doğrudan tanıklıklara 
dayalı bilgiler var ve bu konunun ABD ve 
Batı tarafından kullanılmasını istemiyorsa 
Müslüman dünya ile müzakereye açılması 
kendi faydasına da olacaktır.
İslam Alimler Birliğinin bu şekilde aldığı 
inisiyatifin de üzerinde durmaya ayrıca 
değer. İslam alimlerinin tarihsel rollerini 
layıkıyla oynamaya başladıklarının, 
devletlere gereken tavsiyeleri, onları 
ihya edecek tavsiyeleri, ortalığı velveleye 
vermeden yapmalarının mümkün olduğunu 
çok güzel göstermiş oluyorlar.
Bilhassa İslam ülkelerinin yöneticilerinin 
bu seslere kulak vermeleri elbette onların 
hayrına.”
Ancak ne yazık ki İslam ülkeleri gerçek 
ulemanın sesine kulak vermek yerine 
kendi resmi alimlerini üreterek onlara 
söylettiklerini duymayı tercih ettikleri 
sürece, daha alınacak çok mesafe var 
demektir.

YAZAR: Yasin Aktay
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Geçtiğimiz haftalarda Doğu 
Türkistan’’ın Gulca şehrine 
yakın bölgede Altın madeninde 
yaşanan göçük sonrası 18 işçinin 
mahsur kaldığı bildirilmişti. 
“Batı diyar Altın Madenciliği 
şirketi”ne ait Madende  24 Aralık 
öğle saatlerine doğru meydana 
gelen kazada enkaz altında kalan 
İşçilerin çoğu Uygur Türkü olduğu 
ortaya çıktı. 

Özgür Asya Radyosunun 
bildirdiğine göre Gulca’daki Altın 
madeninde yaşanan kazada 
yer altında mahsur kalan 18 
işçinin kimlik belirleme işlemleri 
sürerken, çoğunun Uygur Türkü 
olduğu ve aralarında 3 kişinin 
daha çocuk olduğu öğrenildi.

REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLARI 
ÇALIŞTIRMIŞLAR

Bilgilere göre Altın madeninin 
bulunduğu Gulca şehrine bağlı 
Karayaağaç Köyü 1. Mahalle 
yetkilisi, olay hakkında bilgi 
paylaşarak, sorumlu olduğu 
4 kişinin hala enkaz altında 
olduğunu, bu insanların köydeki 
kimi kimsesi yok fakir aile 
çocukları olduğunu, dört kişiden 
ikisinin bu yıl 18 ve 19 yaşındaki 
gençler olduğunu, diğerinin 
ise 50-51 yaşlarında yetişkin 
olduğunu söyledi.

Ayrıca enkaz altındaki iki gencin, 
reşit olmadığı halde 2020 yılındaki 
sözde “istihdam” seferberliği 
sırasında işe alındığını ve henüz 
16 ve 17 yaşlarında olduğunu 
aktardı.
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İŞÇİLERİN HAYATTA OLUP OLMADIĞI 
BİLİNMİYOR

Çin medyasında çıkan haberlerde Altın 
madeninde yaşanan göçüğün ardından 
yer altında çalışan 40 madenciden 22’sinin 
kurtarıldığı ve 18 kişinin mahsur kaldığı 
bildirilmişti. Kaza yaşandıktan kısa süre 
sonra yer altında mahsur kalan işçilerle 
iletişimin kesildiği ifade edilmişti.

Çin’in “Baidou” veri tabanında bulunan 
bilgilere göre Göçüğün vuku bulduğu 
maden 1993 yılında kurulan “Batı diyar 
Altın Madenciliği şirketi”ne ait olup, 
işletmenin 672 saha çalışanı bulunuyor. 
Bunların 333’ü yerel halktan oluştuğu 
belirtiliyor.

Çin medyasında, bahse konu 
kazazedelerin kimlik tespiti veya son 
durumu hakkında her hangi bir bilgi 
bulunmazken işçilerin hayatta olup 
olmadığı endişeleri arttırıyor.

ÇİN DERHAL AÇIKLAMA YAPMALI

Gözlemciler, genellikle Çin rejiminin 

kontrolündeki işletmelerde altyapıları 
eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz 
olduğundan, artı köle işçi çalıştırma 
durumunun yaygın olduğundan 
maden kazalarına sık rastlandığını, 
fakat Doğu Türkistan’daki Çin’e ait 
maden işletmelerinde neredeyse yüzde 
49,56’lik oranda yerli halkın köle olarak 
çalıştırıldığını vurgulayarak, Çin rejiminin 
Gulca’daki göçüğün altında kalan Uygur 
ve Kazak işçilerin akıbetiyle ilgili bilgi 
paylaşması ve olay hakkında derhal izahat 
vermesi gerektiğini kaydetti.

MADEN KAZALARI SIKÇA YAŞANIR OLDU

Nitekim Eylül 2021’de Doğu Türkistan’ın 
kuzeybatısında ve Tibet’in güneybatısında 
yer alan Çinghay eyaletinde çöken 
kömür madeninde mahsur kalan 19 işçi 
hayatını kaybetmiş ve Komünist hükümet 
tarafından olay bastırılmıştı. Bu yıl 25 
Şubat’ta ise Çin’in Guicou eyaletinde 
çöken maden ocağında mahsur kalan 
işçilerin hepsi yaşamını yitirmişti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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Çin rejimi, 9 Ocak’tan itibaren Doğu 
Türkistan’da pasaport başvurularının 
başladığını açıkladı.

Çin Merkezi halk Radyo ve Televizyon 
kurumunun bildirdiğine göre, Çin rejimi, 9 
Ocak’tan itibaren pasaport başvurularının 
işlemle alınmaya başladığını duyurdu.

Duyuruda, başvuru sahiplerinin, statüsü 
öğrenci ve işsiz, tüccar her ne olursa olsun 
bakılmak sızın pasaport alabileceği, başvuru 
için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, üç 
ay içinde çekilmiş fotoğraf ile Urumçi 
göçmenlik dairesince sağlanan başvuru 
formunun doldurulması ve sadece 200 yuan 
ücret ödenmesi gerektiği dikkat çekiyor.

UYGURLARA PASAPORT VERİLECEK Mİ?

Pasaport işlemiyle ilgili bilgilerin yayılmaya 
başlamasının ardından Çin’in Baidu arama 
motorunda “Uygurlara pasaport verilecek 
mi? “ şeklinde sorular sorulduğu ve bu soruya 
bir kaç yerden cevap geldiği gözlemlendi.

Bilgilere göre sözde Xinjiang göçmenlik 
dairesi tarafından Pasaport işlemleri ve 
genel dağıtımıyla ilgili yapılan duyuruda, 
Doğu Türkistan’daki pasaport başvuruları 
için Urumçi, Artuş, Kızılsu Kırgız Bölgesi 
ve Karamay Şehri gibi birkaç nokta pilot 
bölgeye dahil edildiği açıklandı.

3.200 NOKTADA PASAPORT, VİZE İŞLEMLERİ 

YAPILACAK

Öte yandan Çin Göçmenlik İdaresi, 3 bin 
200’den fazla noktada Pasaport ve Vize 
başvurularını işleme alacağını açıkladı.

Çin Halk ağına göre Çin Göçmenlik Bürosu 
göç yönetmeliği uyarınca 3 bin 200’den fazla 
noktada Pasaport ve Vize başvurularının 
işleme alınacağını, açıklamasının ardından 
9 Ocak ilk iş günü itibariyle başvuruların 
zirveye ulaştığını bildirdi.

Çin Basınında çıkan ilgili haberlere göre, 
Çin genelinde 3.200’den fazla giriş ve çıkış 
noktasında, Çin vatandaşlarının yurtdışına 
seyahat etmek, akraba ziyareti, iş ve muhtelif 
amaçlarla giriş çıkışların serbestleştiğini, 
Hong Kong’a turizm ve iş gezileri için 
başvurularında normale döndüğünü 
açıkladı.

DAHA ÖNCE PASAPORT ALANLAR HAPİSTE

Gözlemciler, hiç bir Çinliin Pasaport aldıkları 
için tutuklandığını duymadığını ama bahse 
konu Pasaport ve Vize başvuru işlemlerinin 
bu kadar kolaylaştırılmasının arka 
görünüşünde Doğu Türkistanlılar için başka 
bir suikastın olduğunu belirterek, daha önce 
Pasaport aldıkları için Toplama Kamplarına 
atılan insanların hala serbest bırakılmadığını 
hatırlattı.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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14 -15 Ocak tarihleri arasında Doğu 
Türkistan’daki sözde “Xinjiang hükümeti“ 14. 
Halk Kongresi’nin 1. toplantısı ile “Xinjiang 
hükümeti” Siyasi Konseyi 13. Komitesi’nin 1. 
toplantısı Urumçi’de gerçekleşti.

Toplantıda Soykırımcı Xi Jinping’in 
temmuz ayında Doğu Türkistan’a yaptığı 
ziyaret kapsamında talimat verdiği sözde 
“Xinjiang’ı yönete stratejisi” ‘ni eksiksiz 
uygulayarak,  “Xinjiang’ı (Çin) kültür yoluyla 
beslemek”, verimliliği arttırıp, Zhong Hua 
(Çin Ulusu) medeniyetini bütün milletlere 
özdeşleştirmek, Xinjiang’ın stratejik 
konumundan en iyi şekilde yararlanmak” 
hedeflerinde ilerleme kaydedildiği, Çin 
ulusu bilincinin pekiştirilmesi için çeşitli 
etnik grupların entegrasyonunu teşvik 
etmek suratıyla, Uygurları Çinlilerle birlikte 
yaşamaya zorladığını ortaya koyuyor.

ETNİK KÖKENLERİN KAYNAŞMASI SAĞLANDI

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde 
yer alan 18 Ocak 2023 tarihli habere 
göre, Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang 
hükümeti“ Siyasi Konseyi 13. Komitesi’nin 
1. toplantısında sunulan raporda, geçen 
dönem boyunca sözde Çin ulusu bilincinin 
entegrasyonu için tüm etnik kökenlerin 
birbiriyle kaynaşması sağlandığı vurgulandı.

Raporda, sözde “Xinjiang hükümeti“ siyasi 
meclis üyesi ve Taşkurgan Tacik ilçesi 
başkanı Kurbankul Kamas, bölgedeki 

altı topluluktan oluşan 32 yerleşim alanı 
tamamen iç içe geçmiş, her milletten 
insanların her ay arkadaş edinmeye, akraba 
olmaya ve aileleri ziyaret etmeye teşvik 
edildiğinden bahsetti.

ZULMÜ DAHA DA ARTIRACAK

Rapor, 2022’de Kızılsu Kırgız bölgesi- Atuş, 
şehir düzeyinde etnik birlik ve kalkınma 
örneği olarak pilot bölgeye dahil edildiği, 
bu kapsamda farklı yerlerde yedi yerleşim 
alanı inşa edildiği, sistematik soykırımın bir 
parçası olarak sözde “güzel köy projesi” adı 
altında Uygur tarzı evleri yıkıp yok ettiği, ve 
kırsaldaki halkı “apartman dairesi” vadiyle 
kandırıp, Çinlilere karışmaya zorladıklarını 
açık ediyor.

Her iki toplantının başından sonuna 
kadar Komünist parti lideri Xi 
Jinping’in Doğu Türkistan’daki kültürel 
soykırım politikalarının detaylıca 
değerlendirilmesinin yanı sıra, Doğu 
Türkistan’ın coğrafik konumu ve nasıl istifade 
edilmesi gerektiği, ayrıca Doğu Türkistan’ın 
doğal zenginliklerini daha fazla nasıl talan 
edebilecekleri ve bu zenginliklerle Çin’i 
nasıl güçlendirebileceklerini tartışması, 
bölgedeki zulmün ilerleyen dönemlerde de 
hiç değişmeyeceği ve daha da artacağına 
işaret ediyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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Çin rejimi, Doğu Türkistan’daki 
soykırım suçunun bir parçası 
olarak asimilasyon politikalarını 
şiddetle uygularken, çeşitli yollarla 
Çin kültürünü Uygurlara dayatıyor. 
Reddedenleri ise sert bir şekilde 
cezalandırıyor. Son bulgulara göre, 
Çinli yetkililerin her yıl olduğu gibi Çin 
yeni yılı “Çuncie” adı verilen Bahar 
Bayramını Doğu Türkistan halkını 
da kutlamaya zorladığı öğrenildi.

17 Ocak açık kaynaklardan elde 
edilen görüntü kayıtlarında, Çin’in 
Çuncie bayramını Doğu Türkistan’ın 
Kaşgar, Hoten, Atuş ve Aksu 
bölgelerindeki Uygur Türkleri, Çinli 
yetkililerin talimatı üzerine, Çinlilerin 
yöresel kıyafetlerini giyerek Çine 
özgün ‘’Yngır’’ve Ejderha dansı 
yaptığı, Çin Komünist Partisine 
(ÇKP) bir dizi methiyeler içeren 
Şiirler okuduğu gösteriliyor.

MİLLİ BAYRAMLAR YASAKLI

Bir yandan Covid kısıtlamalarının 
kaldırılmaya başladığı Çin’de 
vakalar hızla artarak Çin virüsü 
bulaşma oranı yüzde 90’lara 
ulaşırken, Doğu Türkistanlıların Çin 
bayramını kutlamaya zorlaması 
dikkatlerden kaçmadı.

Gözlemciler, tarih boyunca kendi milli 
bayramlarını gelenek-göreneklerine 
göre kutlayan Uygur halkının 73 
yıllık Çin esareti boyunca sadece 
kendi bayramlarını kutlamaktan 
mahrum bırakılmakla kalmayıp, 
Çin’in tehdit ve baskıları altında Çin 
bayramlarını da kutlamak zorunda 
kaldığını, rejimin Doğu Türkistan’ı 
Çinlileştirme hedefi kapsamında 
Uygur Müslümanları her yönüyle 
Çinlilere benzetmeye çalıştığını 
kaydetti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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İşgalci Çin, Doğu Türkistan’daki sistematik 
soykırım politikası kapsamında “Güzel Köy 
Projesi “ hareketi başlatarak, Uygur kültür 
medeniyeti ve milli tarzında inşa edilmiş 
emareleri ev, avluları yıkmaya ve Çin görünümü 
vermeye çalışıyor. Bu minvalde sayısız insan 
yurt mekânlarından atıldı. Açık kaynaklardan 
elde edilen video görüntüleri, Çin’in acımasızca 
zulmünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

17 Ocak Çin kaynaklı sosyal medya 
platformunda yayılan 37 saniyelik video 
kaydında , Atuş’ta evleri zorla yıkılan halkın 
kışın şiddetli soğuğunda, çoluk-çocuklarıyla 
sokakta kaldığı gösteriliyor.

ŞİDDETLİ SOĞUKTA, SOKAKTA KALDI

Videoda, Doğu Türkistan’ın Atuş Şehri, 
Kattailak Köyü, Korgan Mahallesinden Alim 
Tursun isimli şahs, rejimimin baskısıyla evi 
yıkıldığını, üstelik yıkım ücreti olan 3.000 
Yuan’ı da kendisinin ödemek zorunda 
bırakıldığını, kar kışta 2 çocuğu ve hanımıyla 
birlikte sokakta kaldığını söyleyerek, Komünist 
yetkilileri kamuoyuna şikayet etti. Ayrıca “bunu 
çözecek hükümet yok mu? Eğer hükümet 
yoksa kendim çaresini bulacağım, şikayet 
edeceğim yeri biliyorum. Bunu bizzat kendim 
yapacağım” diyerek öfkeleniyor.

HAYALET KÖYLER OLUŞTU

Kırsalda hayalet köylerin oluştuğunu gösteren 
bir diğer görüntüde ise, insan izi bulunmayan 

malum bir köyde dolaşan yerleşimci Çinli 
kadının, “Bakın köylülerin bütün evleri 
boşaltılmış. Benim böyle bir evim olsa asla 
bırakmam” şeklindeki açıklamalarıyla video 
çekip sosyal medyada paylaşması, Çin rejimini 
suçüstü ele verdi.

Çin kaynaklarına göre (güvenilmez), 2020 
yılından itibaren Çin komünist rejimi, “Güzel 
Köy Projesi “ adı altında Kırsaldaki 788 
yerleşim bölgesini ve 116.300 aileyi “apartman 
dairesi” vadiyle kandırıp, toplu konuta taşıyarak 
evlerini yıkıp yok etti. Yıkılan yapıların yerine 
1090 adet Çin tarzında yeni yerleşim alanı, 
193.400 lüks konutlar inşa edildi. Bu süreçte 
2000 yılından önce inşa edilen yerleşik 
bölgeler hedeflenirken, Başta Urumçi, Gulca, 
Aksu, Kuçar ve Hotan olmak üzere beş şehir 
Çin tarzında değiştirildi.

BU İNSANLAR NEREDE?

Gözlemciler rejimin baskısı yüzünden 
ecdattan evlada miras kalan topraklarını, 
evlerini terk etmek zorunda kalan ahalinin 
şuan ne durumda olduğuna dikkat çekerek, 
büyük çoğunluğunun ya zorla çalıştırılmak 
üzere sürgüne gönderildiğini veya toprağına 
sahip çıkmasından ötürü “devlete başkaldırı” 
gerekçesiyle toplama Kamplarına alınmış 
olabileceğini hatırlatarak, İşgalci Çin’in Doğu 
Türkistan’ı Çinlileştirme hedefine ulaşmak için 
halka her türlü zulmü reva gördüğünü kaydetti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur 
Türkleri üzerinde uyguladığı insanlık 
dışı politikalar, gün geçtikçe artarak 
devam ediyor.

Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang 
Pedagoji Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Abdülkadir Celalettin’in önce 
Toplama Kamplarına, Sonra müebbet 
hapis cezasına çarptırıldığı teyit edildi.

ÇİN UYGUR TÜRKÜ AYDINLARI YOK 
EDİYOR

Bilgilere göre Çin rejimi 21 Ocak 2018 
yılında hiçbir gerekçe olmaksızın 
Uygur Türkü Aydın, Çağdaş Uygur 
edebiyatının önemli isimlerinde biri 
olan Prof. Dr. Abdülkadir Celalettin’i 
Toplama Kamplarına alarak her türlü 
hak ve özgürlüklerinden merhum 
bırakmıştı. Sayısız Öğrenci yetiştiren 
akademisyen, tanınmış Uygur şairin 

2019 yılına gelindiğinde ise uyduruk 
bahanelerle müebbet hapis cezasına 
çarptırıldığı ortaya çıktı. 

UYGURLARA UZUN HAPİS CESZASI

Çin Rejiminin 2017’de başlattığı büyük 
ölçekli keyfi tutuklama sırasında Uygur 
seçkinlerinin, yazarların, sanatçıların, 
araştırmacılar başta olmak üzere 
halk arasında büyüyen diğerlerin 
tutuklandığı biliniyor. Zalim Çin, o 
sırada tutukladığı Uygur elitleri çeşitli 
bahanelerle hapse attı ve hatta idam 
cezasına çarptırmıştı.

Öte yandan Çin verilerine göre, 
Pekin’in bölgedeki Müslüman 
Uygurlara yönelik baskılarını filen 
arttırdığı 2014’ten bu yana Doğu 
Türkistan’daki uzun hapis cezalarına 
çarptırılan kişi sayısında ciddi bir artış 
olduğu görülüyor.
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ŞEHİT ÂLİMİN KIZINA MÜEBBET HAPİS 
CEZASI
Bu minvalde Doğu Türkistan’ın en 
Büyük Alim ve düşünürlerinden 
olan, kuran Kerim’in ilk ve Tek 
Mealini yazan, Sahihul Buhari, 
Siyer-i Nebi, Riyâzu’s Sâlihîn gibi 
Arapça Kitapları Uygur Türkçesine 
çeviren ve çok sayıda eserleri 
bulunan, Dini Alimler içinde 
Aksakal olarak bilinen büyün 
Üstad Muhammed Salih Damolla 
(Allah ondan razı olsun) 24 Ocak 
2018’de Çin tarafından tutulduğu 
hapishanede 82 yaşında şehit 
edilmişti.
20’YE YAKIN AKRABASI TUTUKLANMIŞTI
Aralık 2018’de Merhum şehidin 
araştırmacı, yazar olan kızı Nezire 
hanım ve sözde “Xinjiang halk 
radyo istasyonu” personeli, şair, 
tanınmış yazar olan kocası Adil 
Tunyaz’ın da olduğu 20’ye yakın 

akrabasının tutuklandığı haberi 
gelmişti. O günden beri hiçbirinden 
haber alınamamıştı.
En son elde edilen Bilgilere göre 
Profesör Nezire Muhammed Salih 
ve Kocası Adil Tunyaz’ın müebbet 
hapis cezasına çarptırıldığı 
öğrenildi.
“Terörizm ve dini aşırılığı teşvik 
etmek” ile suçlanan Profesör ve 
kocası hapse atılır atılmaz 19 
yaşındaki en büyük oğulları İmran’ 
Adil’in de içeri alındığı, ancak 
diğer oğullarını çocuk esirgeme 
kurumlarına gönderdikleri bildirildi.
Çin yönetimi tarafından 2017 
yılında başlatılan keyfi tutuklama 
kapsamında ünlü şair ve yazar 
Perhat Tursun’un da toplama 
kamplarına alındığı biliniyordu. 
Tursun’un adı 6 senedir ortalıktan 
kaybolan diğer Uygur aydınları ile 
beraber anılırdı.
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Uluslararası çapta tanınan Uygur Aydını 
Perhat Tursun, geçen yıl İsveç Yazarlar 
Derneğinin sürgündeki veya hapisteki 
yazarlara verdiği Tukholsky Ödülü’ne 
layık görülmüştü. 2017 yılından beri 
haber alınamayan şair ile ilgili Özgür 
Asya Radyosu, (RFA) Tursun’un Doğu 
Türkistan’ın Atuş’taki Aghu cezaevinde 
olduğunu bildirdi.

PERHAT TURSUN’A 16 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tursun, edebi yeteneği, özgün fikirleri ve 
bir tutsak olarak politik yönüyle uluslararası 
toplumun dikkatini çeken isimlerden biridir. 
Çinli yetkililer, şair hakkında ceza süresi, 
nerede tutulduğu ve mevcut sağlık durumu 
gibi tüm bilgileri gizli tutuyor. RFA tarafından 
yakın tarihte yapılan bir araştırma 
sonucu, Doğu Türkistan’ın Kızılsu Kırgız 
bölgesindeki Çinli yetkililer, Tursun’un 16 
yıl hapis cezasına çarpıtıldığını ve şu anda 
Atuş’taki Aghu hapishanesinde olduğunu 
doğruluyor. Ancak, şaire yöneltilen suçun 
mahiyeti veya suçlanma sebebi hakkında 
detaylı bilgi verilmiyor.

BİN YILLIK İSLAM YURDU DOĞU TÜRKİSTAN

73 yıldır Doğu Türkistan’ı işgal altında 
tutan Çin Komünist yönetimi, 2016 

yılından itibaren Dini alim, bilim insanları, 
aydın ve sanatçılara ve topluma yön 
veren kimselere yönelik keyfi tutuklamalar 
gerçekleştiriyor.

Bin yıldan beri İslam toprakları olan Doğu 
Türkistan’da bugün misli görülmemiş 
bir zulüm yaşanmaktadır. Halk kendi 
topraklarında zulme maruz kalmakta, 
azınlığa düşürülmekte ve sistematik 
bir şekilde unutturulmaktadır. Doğu 
Türkistan’daki Çin zulmü nitelik bakımından 
Moğol istilasının İslam dünyasına verdiği 
tahribatı aratmayacak niteliktedir.

Halkın dini inancı kısıtlanırken binlerce 
Cami yıkılmış veya eğlence mekanlarına 
çevrilmiştir. Kur’an-ı Kerim ve dini 
kitaplar toplanarak halkın gözleri önünde 
yakılmakta, oruç tutana zorla içki 
içirilmekte, namaz kılan bir Müslüman 
yakalanırsa 10 yıldan başlamak üzere 
hapse mahkûm edilmektedir. Müslüman 
gençler zorla Çinlilerle evlenmeye 
zorlanmakta, Yerel dilin kullanılmasına bile 
izin verilmemekte ve Uygur kimliğine ait 
hiçbir unsura müsamaha edilmemektedir.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal 
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Yine bir yıl geride kaldı. Ancak Doğu 

Türkistan’daki sistematik soykırım devam 

ediyor.
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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.


