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Doğu Türkistan’da 5 Temmuz 
2009’da gerçekleşen Ürümçi 
katliamının 13. yıl dönümünde 
şehitleri anmak ve Çin’in Doğu-
Türkistan’da uygulamakta ol-
duğu soykırımın durdurulması 
için çağrıda bulunmak amacıy-
la, Doğu Türkistan Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği öncülüğünde 
“Soykırıma Sessiz Kalma” temalı 
basın açıklaması ve protesto gös-
terisi düzenlendi.
Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde 
gerçekleşen Protestoda 5 Temmuzda kat-
ledilen hanım kardeşlerimizin kanlı kefe-
nini üzerinde taşıyan kız öğrenciler, alana 
elleri zincirli bir şekilde getirilerek vahşeti 
canlandırdı.
Akabinde Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar birliği başkanı sayın Hidayetullah 
Oğuzhan Basın açıklama metnini okudu.
Basın açıklaması şu şekilde;

5 TEMMUZ URUMÇİ KATLİA-
MI BASIN AÇIKLAMASI
Bugün burada 13 sene önce Doğu Tür-
kistan’ın Urumçi şehrinde gerçekleşen 
katliamı hatırlatmak, şehitleri anmak ve 
devam eden soykırımın durdurulması için 
çağrıda bulunmak amacıyla toplandık. 5 
Temmuz Urumçi Katliamı; Doğu Türkis-
tan’daki işgalin, asimilasyon ve soykırım 
politikası uygulamalarının en açık örnek-
lerinden biridir. Doğu Türkistan’da ve iş-
gal altında tuttuğu diğer tüm bölgelerde 
büyük çaplı bir soykırım uygulayan işgal-
ci Çin; uluslararası değerleri yok etmekte 
ve insan haklarını hiçe saymaktadır. Bu-
gün buradan tüm dünyaya “soykırıma 
sessiz kalma” sloganıyla haykırmaktayız.
Çin’in Guang Dong eyaletinin, Shao Guan 
ilçesindeki bir oyuncak fabrikasında köle 
işçi olarak çalıştırılmak üzere zorla götü-
rülen Doğu Türkistanlı Uygur gençlere 
yönelik, 26 Haziran 2009’da bir saldırı 
meydana geldi. Saldırı esnasında 50’den 
fazla Doğu Türkistanlı Uygur genç, çok 
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sayıdaki ırkçı Çinliler tarafından linç edi-
lerek öldürüldü. İşgalci Çin ve yerel yöne-
tim olayın açığa çıkmaması için medya-
yı kontrol altına aldı ve katiller hakkında 
soruşturma yürütmedi. Başta üniversite 
öğrencileri olmak üzere, olayın örtbas 
edilmesinden memnun olmayan Doğu 
Türkistan halkı; yaşanan zorbalık, katliam 
ve yıllardır devam eden işgal politikala-
rına karşı tepkilerini barışçıl bir şekilde 
ifade etmek amacıyla 5 Temmuz 2009 
tarihinde Urumçi’de protesto eylemi ger-
çekleştirdi. Fakat bu barışçıl eylem İşgalci 
Çin tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı 
ve binlerce Doğu Türkistanlının şehit edil-
mesiyle sonuçlanan 5 Temmuz Urumçi 
Katliamı gerçekleşti. Aynı gününün ge-
cesi ise Urumçi’de Doğu Türkistanlıların 
toplu yerleşim bölgelerinde ev ev arama 
yapıldı. O gece suçsuz yere tutuklanan 
on binlerce insandan birçoğunun akıbeti 
hâlâ meçhuldür. Olayı takip eden 6 Tem-
muz günü, İşgalci Çin tarafından dağıtı-
lan sopa, balta ve bıçaklar ile sokaklarda 
gezen Çinli yerleşimciler, bulduğu her 
Uygur’a vahşice saldırıda bulunarak bir-
çoğunu öldürdü. Uygurlara ait dükkan-
lar, lokaller ve diğer tüm mekanlar tah-
rip edildi. Buna yönelik İşgalci Çin hiçbir 

önlem almamakla beraber saldırganların 
güvenliğini korudu ve karşılık gösteren 
Uygurları tutukladı. 
Bu olay, Doğu Türkistanlıların kendi hak 
ve hukukunu korumak için her türlü be-
deli ödemeye hazır olduğunu göstermek-
te ve halkın bağımsızlık iradesini ortaya 
koymaktadır. Nitekim Urumçi Katliamı, 
uluslararası insan hakları kuruluşları-
nın, uluslararası gözlemcilerin ve dünya 
medyasının dikkatini Doğu Türkistan’daki 
zulme ve işgale çeken önemli bir olaydır. 
Cumhurbaşkanımız ve dönemin başbaka-
nı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Urum-
çi’de yaşananların adeta bir soykırım ol-
duğunu ifade etmesi ve Türkiye’nin tüm 
illerinde halkın sokaklara dökülerek kat-
liamı protesto etmesinin yanı sıra BM ve 
insan hakları kuruluşları tarafından da 
kınamalar yapılmıştır.
Doğu Türkistan’ın 1949 yılında Çin güçle-
ri tarafından istila edilmesinden bu yana 
bölge halkı, İşgalci Çinnin işgal ve zulüm 
uygulamalarıyla karşı karşıyadır. Doğu 
Türkistanlıların asimile edilmesi, kimliği-
nin yok edilmesi ve nüfusunun azaltılma-
sını amaçlayan; doğum yasağı dil yasağı, 
din yasağı, seyahat yasağı, oturum yasa-
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ğı ticaret yasağı ve uygulanan diğer tüm 
yasakların etkisiyle 73 yılda milyonlarca 
Doğu Türkistanlı hayatını kaybetmiş, tari-
hi eserler ve medeniyet sembolleri tahrip 
edilmiştir. 
İşgalin başlangıcından bu yana İşgalci 
Çin; bölgenin asıl toprak sahipleri olan Uy-
gurları ve diğer Türki halkları doğrudan 
öldürme, yargısız infaz, müebbet hapis 
gibi yöntemlerle soykırıma tabi tutmakta-
dır. Her çeşit fiziki işkence, iç organların 
çalınması, tecavüz, hakaret, ırkçılık, hu-
kuksuz tutuklama, dini inanç hürriyetle-
rinden mahrum bırakma, mal varlıklarına 
el koyma, kanaat önderleri ve aydınların 
öldürülmesi, zorla kürtaj ve kısırlaştırma, 
cami ve kutsal mekânların tahrip edilme-
si, Çin’den zorunlu göç ettirme gibi zulüm 
uygulamalarına devam etmektedir.
2013 yılı sonrası yeniden Çin’in başkanı 
olarak seçilen Xi Jin Ping, Çin için yeni bir 
misyon belirleyerek Bir Yol Bir Kuşak İni-
siyatifini ilan etti. İlanı takip eden süreçte 
Çin, dünya düzenini bozmaya, uluslarara-
sı kuruluşları işlevsizleştirmeye, tüm ulus-
lararası değer ve ilkeleri açıkça çiğneme-
ye, her türlü yolsuzluğa destek vermeye 
başlamıştır. Ukrayna işgalinin en büyük 
destekçisinin Çin olması da bunun bir 
örneğidir. Çin, açık bir şekilde dünyaya 
tehdit oluşturmakta, barışı, adaleti ve kü-
resel dayanışmayı yok etmektedir. Bugün 
Doğu Türkistan’da yapılmakta olan vahşi 
soykırım; aslında Çin’in Yol Kuşak İnisiya-
tifi adı altındaki ekonomik ve
siyasi yayılmacılığını garantiye almak için 
uyguladığı bir ulusal güvenlik stratejisidir.
2013 yılında başlayan Çin’in yeni soykı-
rım politikası sonucu, Doğu Türkistan’da 
Çin tarafından inşa edilen 1200’dan faz-
la toplama kampında milyonlarca insan 
çeşitli insanlık dışı uygulamalara maruz 
bırakılmaktadır. Aileleri parçalama, çocuk 

kampları vasıtasıyla
ebeveynleri kendi çocuklarını eğitme ve 
dil kültürlerini tanıtma haklarından mah-
rum bırakma, ebeveynleri öldürülen ya-
hut kamplara kapatılan çocukları Çinlilere 
zorla evlat edindirme gibi vahşi yöntem-
lerle, Evrensel İnsan Hakları Beyanname-
si’ndeki tüm maddeler ihlal edilerek soy-
kırım suçu işlenmektedir. 
Günümüzde toplama kamplarında, pa-
muk tarlalarında ve Çin’in iç bölgelerin-
deki fabrikalarda milyonlarca Doğu Tür-
kistanlı zorla çalıştırılmaktır. Bu işçilere 
aylık maaşı, çalışma koşulu, çalışacağı 
sektör gibi hiçbir şeyi seçme özgürlüğü 
tanınmamıştır. Bugün Dünyanın dört bir 
yanında kullandığımız Çin malı telefonlar 
ve diğer elektronik cihazlar, giydiğimiz 
elbiseler, bindiğimiz arabalar ve gündelik 
hayatımızda yer alan Çin menşeli ürünler 
bahsi geçen Doğu Türkistanlı köle işçiler 
tarafından üretilmektedir. 
73 senelik işgali özetlemek gerekirse 
Doğu Türkistan, Çin için sadece enerji 
kaynağı olarak görülmüş, halk köle işçi 
olarak çalıştırılmış, bölgede iskân ettirilen 
Çinli yerleşimciler yoluyla Doğu Türkis-
tan’ın demografisi, statüsü ve medeniye-
ti bozulmuştur. 14 Haziran’da Türkiye ve 
Kazakistan dahil 50’den fazla devlet, Bir-
leşmiş Milletler İnsan
Hakları Konseyi’nde Çin’in Doğu Türkis-
tan’da işlediği insan hakları suçunu kına-
mış ve BM’nin Çin İnsan Hakları Raporunu 
yayınlamasını talep etmiştir. Zorunlu işçi-
likle üretilen Çin menşeli tüm ürünlerin 21 
Haziran itibarıyla ABD pazarlarında satıl-
ması yasaklanmıştır. Diğer ülkeler de aynı 
adımları atmaya yönelmiştir. Aynı şekilde 
Çin’in köle işçilik politikasına katkıda bu-
lunan uluslararası markalar sorguya tabi 
tutulmakta ve yaptırım uygulanmaktadır. 
10’dan fazla devletin parlamentosunda 
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Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırımı ta-
nınmıştır. Avrupa Birliği de Çin’in Doğu 
Türkistan’da insanlığa karşı suç işlediği 
ve soykırım uygulamakta olduğu yönün-
deki önergeyi kabul etmiştir. Bugün Çin, 
uluslararası arenada zulmün, ırkçılığın, 
İslam düşmanlığının, köle işçiliğin ve soy-
kırımın sembolik adı haline gelmiştir ve 
meşruiyetini gün gittikçe kaybetmektedir.
Biz Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar 
Birliği ve Doğu Türkistanlılar olarak, bu-
gün burada 5 Temmuz’u referans göste-
rerek, uluslararası kuruluşlara, devletlere, 
insan hakları örgütlerine ve diğer tüm ta-
raflara; Çin’in Doğu Türkistan’da işlemek-
te olduğu tüm suçları araştırmak, kabul 
etmek ve devam eden soykırımın durdu-
rulması için acilen harekete geçmek için 
çağrıda bulunuyoruz. Çin’in dünya için 
büyük bir tehdit olduğunu duyuruyor ve 
dünyayı Çin virüsüyle yaptığından daha 
korkunç bir tahribe sürüklemesine karşı 
uyarıyoruz.
Birliğimiz ve Doğu Türkistan halkı adına 
bize destek verip burada hazır olan tüm 
sivil toplum kuruluşları, kıymetli misafir-
lerimiz ve gazetecilere şükranlarımızı su-
nuyoruz. 
Saygı ve Selamlarım ile:

“SOYKRIM BİRAN ÖNCE DUR-
DURULMALI”
Basın açıklamasının ardından Doğu Tür-
kistan Ulemalar Birliği Başkan vekili 

Mahmutcan Damollam İslam  dünyasına 
seslenerek, 73 yıldır Çin’in hiç bitmek bil-
meyen din düşmanlığı politikası ve bunun 
bir göstergesi olarak 13 yıl önce Urum-
çide Uygur Müslümanlara yöneli katliam 
gerçekleştirildiğini, sayısız şehit ve tutuk-
lanmalar yaşandığını, Uygurların hala bu 
acıyı içinde hissettiğini, İslam dünyası-
nınn Müslüan kardeşlerine yapılan zulme 
karşı sessiz kalmaması gerektiğini dile 
getirdi.

Akabinde Doğu Türkistan İnsan Hakları 
İzleme Derneği Başkanı Nurmuhammet 
Türkistan-i İngilizce konuşan topluma 
seslenerek Çin’in Uygurlara yönelik siste-
matik soykırım uyguladığını söyledi.
Daha sonra Yesevi Alperenler Eğitim Kül-
tür ve Yardımlaşma Derneği başkanı Kür-
şat Mican, yaptığı konuşmasında Doğu 
Türkistan’daki soykırımın uluslararası 
medya kuruluşlarınca görmezden gelin-
diğini, oysa bölgede Çin rejiminin Masum 
Uygurları sistematik bir şekilde katletti-
ğini, soykırımın biran önce durdurulması 
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için uluslararası toplum başta tüm STK’lar 
ve insan hakları savunucu kuruluşların 
harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.
URUMÇİ KATLİAMI DÜNYA ÇAPINDA 
PROTESTO EDİLDİ
Ayrıca yıllardır Doğu Türkistan davası 
için hassasiyet gösteren-Malezya Müslü-
man Gençlik Hareketi (ABIM), Wadah ve 
“Uygurlar için Malezyalılar” hareketi gibi  
50’den fazla kuruluşla işbirliği içinde Ma-
lezya’da bir protesto düzenlendi.

5 Temmuz Urumçi katliamının 13. yıldönü-
mü. Malezya’daki Çin Büyükelçiliği önün-
de gerçekleştirilen gösteride, Malezyalı 
Müslümanların Doğu Türkistan bayrağını 
dalgalandırdıkları ve Çin rejimine Doğu 
Türkistan’daki soykırıma son vermesi ve 
toplama kamplarını kapatması çağrısında 
bulundukları aktarıldı.
Aynı gün, Londra’daki Çin Konsolosluğu 
önünde, “Uygurlar İçin Ayağa Kalk” ha-
reketinin İngiltere’deki yüzü aşkın Müs-
lüman örgütle işbirliği içinde düzenlediği 
bir basın toplantısı ve canlı sanat göste-

risinde yapılan açıklamada, Çin rejimine 
Doğu Türkistan’daki soykırımı sona er-
dirmeye, toplama kamplarını kapatmaya 
ve tüm insan haklarına saygı göstermeye 
çağrı yapıldı.
Göstericiler, Çin’in Doğu Türkistan hal-
kına yönelik kanlı baskısını gösteren ve 
Çin’in sahte protestolarını simgeleyen bir 
sanat eseri de çizdi.

Öte yandan İsveç’te yaşayan Uygur Top-
lumu İsveç Uygur Maarif cemiyeti organi-
ze etmesiyle 5 Temmuz Urumçi katliamını 
Protesto etmek için toplanırken, Aynı gün 
Norveç’in Oslo kentinde de Norveç Uygur 
Komitesi öncülüğünde Urumçi katliamı-
nın 13. yıldönümü münasebetiyle göste-
riler düzenlendi.
 
Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press



6

 DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGI TEMMUZ 2022

30 Haziran’da Tom Lantos İnsan Hakları 
Komisyonu (TLJRC), dünyanın dört bir 
yanındaki Müslümanlara yönelik ayrım-
cılık ve zulme ilişkin bir panel düzenledi.
Panelde, ABD Dini Özgürlük komitesi 
üst düzey yetkilisi Doğu Türkistan’daki 
Uygurlar başta olmak üzere milyonlarca 
Müslüman’ın Çin rejimi tarafından soykı-
rıma maruz kaldığını vurguladı.
Amerika’nın sesi VOA’ya göre, Tom Lantos 
İnsan Hakları Komisyonu (TLJRC) nun 
eş başkanı Christopher Smith panelde 
yaptığı açıklamada, “Din özgürlüğü tüm 
dünyada saldırıya uğruyor” diyerek Hris-
tiyan toplumunda yaşanan aksiliklerden 
bahsederken, “yer yüzündeki iki büyük 
Müslüman etnik gurubun kendi ülkelerin-
deki rejim tarafından zulme maruz kalma-
sını görmezden gelemeyiz.” Dedi
Panelde konuşan ABD Başsavcısı Beth 
Van Schaack, otoriter rejimlerin sadece 
Doğu Türkistan’daki Uygurlara veya Ro-
hingya’daki Müslümanlara yönelik soykı-
rım suçu işlemediğini, aynı zamanda in-
sanlığa karşı da suç işlendiğini sözlerine 
ekledi.
DÜNYA MÜSLÜMLARI ZULÜM GÖRÜ-
YOR
Panelde ayrıca, TLJRC üyesi ve Parla-

mento Üyesi İlhan Omar, Hindistan, Orta 
Doğu, Kuzey Afrika, Sri Lanka ve Avrupa, 
Pakistan gibi dünyanın birçok ülkesinde 
Müslümanlara yönelik zulüm ve kısıtlama 
eylemlerinin yoğunlaştığını vurguladı.
Tom Lantos İnsan Hakları Komisyonu’na 
göre, Hindistan’daki Hindu liderler, Hindu 
müritlerini bölgedeki Müslümanlara karşı 
nefret ve kine sevketici teşvikler yapıyor. 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da mezhep 
çatışmalarında tansiyon zirvede. Batı ve 
Avrupa’da İslamofobia hat safhada.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre, Rus-
ya’daki 420 siyasi tutuklunun yarısından 
fazlası İslami inançları yüzünden zulüm 
gördü.
SOYKIRIM MAĞDURU KONUŞUYOR…
Panelde konuşan ABD Uluslararası Dini 
Özgürlükler Komitesi Başkanı Sayın Nuri 
Türkel (Uygur asıllı), din özgürlüğünü ko-
ruyan ülkelerde aktif ve bağımsız siyasi 
kurumların kurulmasına odaklanma gere-
ğini dile getirdi ve Çin rejimini, Doğu Tür-
kistan’daki milletinden milyonlarca insan-
lara soykırım işlediğini kendisinin de bir 
soykırım mağduru olduğunu belirterek, 
Çin’in aynı zamanda insanlığa karşı suç 
işlediğini söyledi.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan’da 
Müslüman kıyımı ve zulmü zıvanadan çıktı. Çin’de yüz-
yılların eseri tarihî camiler yıkılıyor, Doğu Türkistan’lı 
Müslümanlar ürpertici bir soykırıma tabi tutuluyor… 
Son olarak aşağılık komünist Çin yönetimi, ezan’ı ve ka-
met’i değiştirdi!

İnanılır gibi değil gerçekten!
Bela bunlar! Dünyanın başına belâ! Hem 
de çok büyük belâ!
Çin zulmü yetmiyormuş gibi Hindistan’da 
da ürpertici bir Müslüman kıyımı ve zul-
mü yaşanıyor. Oysa Batılıların kapitalist 
zorbalıklarına karşı gerçek bir meydan 
okuma, Çin, Hindistan, Rusya ile İslâm 
dünyası ittifakıyla gerçekleştirilebilir.
Ama Çin’in, Hindistan’ın ve Rusya’nın 
Batı hegemonyasını kırabilmenin yolu-
nun kapitalizme direnen tek aktör olan 
İslâm’dan, İslâm’la yeniden buluşacak ve 
yeni bir medeniyet atılımı gerçekleştire-
bilecek müstakbel müslüman dünyasıyla 
çok yönlü ittifaklar yapmaktan geçtiğini 

bildiklerini sanmıyorum.
ÇİN, BİR ASIRDIR SOYKIRIM YAPIYOR 
DOĞU TÜRKİSTAN’DA!
Dünkü yazımda sömürgeciliğin hem fiîlî 
hem de zihnî tarihini yazdım kısaca. İki 
asırdır, önce İngilizlerin, ardından Yahu-
dilerin İslâm dünyasının kaderine nasıl 
hükmettiklerine ve bu sürecin nereye ev-
rilebileceğine dikkat çektim.
Aslında amacım, Hindistan ve Çin’de 
Müslümanlara yapılan zulümlere odak-
lanmaktı. O yüzden sömürgeciliğin açık 
ve örtük tarihçesini yazma gereği duy-
dum küresel kapitalist sistemin kurucu-
ları İngiliz ve Yahudilerin İslâm dünyasını 
iki asırdır nasıl köleleştirdiklerini kısaca 
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da olsa gözler önüne sererek…
Bu yazıda yalnızca Çin’de İslâm’a ve Müs-
lümanlara yapılan akılalmaz, ürpertici 
soykırımları ve bu durumun dünyayı ne-
reye getirip bırakacağını yazacağım.
Çin’de yaklaşık bir asırdır, Hindistan’da 
ise yarım asırdır inanılmaz zulüm yapılı-
yor Müslümanlara karşı ama kimsenin kılı 
kıpırdamıyor! Çin’de yapılan ürpertici bir 
soykırım oysa!

Soykırım!

‘Oysa soykırım insanlık suçu-
dur ve bu suçu işleyen ülkeler 
ve aktörler en ağır şekilde ceza-
landırılır. Soykırımı yapan ülke-
ler değil, soykırımı önlemek için 
hiçbir şey yapmayan ülkeler de 
suçludur, suç ortaklarıdır.
Bizim Doğu Türkistan olarak adlandırdı-
ğımız Uygur Sincan bölgesi, Çin’in pek 
çok bakımdan en stratejik bölgesi. Coğ-
rafi olarak Çin’in dörtte biri. Ama nüfus 
olarak belki de yirmide biri.
Çin’in en stratejik tabiî kaynaklarının da, 
İpek Yolu’nun da kaynağı Uygur Sincan 
bölgesi. Stratejik bakımdan benzersiz bir 
konuma sahip Doğu Türkistan.
Bütün bunlar, Çin’in Doğu Türkistan’da 
yüzyılın en büyük zulümlerinden ve soy-
kırımlarından birini yapmasının gerisinde 
yatan nedenler! Hiçbir gerekçe soykırımı 
meşrûlaştırmaz, aslâ!
BEŞERÎ SOYKIRIMDAN SONRA ŞİMDİ 
DE KÜLTÜREL SOYKIRIM!
Çin, tabiî kaynaklarının Müslümanların 
bulunduğu bölgede olması ve ilerde Doğu 
Türkistan’ın bağımsızlık isteyebileceği 
gerekçesiyle şimdiden Müslüman nüfusu 
durdurmak ve kırdırmak istiyor olabilir. 

Çin komünist rejimi, asimilasyonist politi-
kalarla Müslümanların İslâmî kimliklerini, 
kültürlerini, tarihlerini, hafızalarını ve du-
yarlıklarını yok etmek istiyor bu tür ne-
denlerle.
Doğu Türkistan’da çocuklar ailelerinden 
koparılıyor, parti ideolojisi doğrultusunda 
mankurtlaştırılıyor!
Müslüman ailelere Çin’li erkekler sokulu-
yor, Müslüman ailelerin aile hayatları yok 
ediliyor, iğrenç ve ürpertici hâdiseler ya-
şanıyor!
Okullarda İslâm inançları, değerleri, tarihi 
ve medeniyeti öğretilmiyor, aksine unut-
turulmaya çalışılıyor! Ders kitapları, ko-
münist ideolojiyi zerkederek beyinlerini 
yıkıyor gencecik çocukların.
Çin’in yaptığı son ürpertici ve barbar uy-
gulama, ezan’ın ve kamet’in değiştirilme-
si oldu. Kültürel soykırımdır bu! Böylesine 
aşağılık ve şeytanca bir şeyi Çin gibi ko-
münist ideolojinin ruhsuzlaştırdığı aşağı-
lık devletler yapabilirdi ancak!
Çin’de okunması zorunlu kılınan değişti-
rilmiş ezan şöyle:
Biz vatanın evlatları, biz vatanın evlatları
Vatanımız uludur, vatanımız ulu dur
Namaz vakti geldi, dilek dilemeye geliniz
Vatanımızın barışçıl ebedi oluşunu
Vatanımızın gelişip zenginleşmesini dile-
yelim
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Kamet ise şöyle:
Biz vatanın evlatları, biz vatanın evlatları
Vatanımız uludur, vatanımız uludur
Namaza hazırlandık, muvaffakıyet diliyo-
ruz
Vatanımızın barışçıl-ebedi oluşunu
Vatanımızın gelişip zenginleşmesini dile-
yelim.
Söyleyecek bir söz bulamıyorum. İnsanın 
nutku kesiliyor gerçekten. Dünyanın her 
yerinde ezan aynı ezandır, kamet de aynı 
kamet. Küçük lokal farklılıklar dışında!
Çin’in yaptığı şey, kültürel soykırımdır. 
Beşerî soykırından sonra kültürel soykı-
rım yapması Çin’in, çok düşündürücü ve 
tedirgin edicidir.
Çin’de işlenen beşerî soykırım da, kültürel 
soykırım da derhal durdurulmalıdır!
JAPONYA DA, ÇİN DE, HİNDİSTAN DA 
KAPİTALİZME YENİLDİLER!
Batılılar, Asya’ya diz çöktürdüler. Ama 
bildiğimiz klasik savaş yöntemleriyle de-
ğil. Zihnen dönüştürerek.
Latin Amerika ve Afrika, fiîlî sömürgeci-

likle işgal edildi, iki kıtadaki tarihî mede-
niyetler, kültürler ve dinler, doğrudan fiîlî 
saldırıyla tarihten silindi Batılılar tarafın-
dan.
Asya ise fiîlî sömürgeleştirmeden ziyade 
zihnî sömürgeleştirmeyle teslim alındı. 
Deyim yerindeyse, kale içeriden ele geçi-
rildi.
BÜYÜK DOĞU, MÜSLÜMANLARIN ESE-
Rİ OLACAK!
Beş bin yıllık Çin medeniyeti fosilleştirildi 
ve Çin’in ruhu yok ediliyor. Ama Çin inti-
kamını Müslümanlardan alıyor sanki!
Çin, sadece kapitalizmin kölesi olarak ne-
fes alıp verecek. Batı uygarlığına karşı 
güçlü bir medeniyet fikri sunamayacak. 
Bu mümkün değil artık.
Üç asırlık kapitalist dünya düzenine ve 
dünya üzerindeki zorba hegemonyasına 
ruhunu yitiren Çin değil ancak İslâm son 
verebilir.
Asya’yı ancak İslâm kendine getirebilir ve 
Batı tahakkümünden kurtarıp özgürlüğü-
ne kavuşturabilir!
Kapitalizme diz çöktürmek ve Asya’yı di-
rilterek ayağa kaldırmak İslâm’ın güçlü 
bir medeniyet atılımı geliştirmesiyle ger-
çeğe dönüşebilir.
Bunun nasıl olabileceği meselesi, başka 
bir yazının konusu.
Şimdilik bu kadarla yetiniyorum ve bütün 
dünyayı, özellikle de İslâm âlemini Çin’de 
ve Hindistan’a Müslümanlara karşı yapı-
lan soykırımı durdurmaya davet ediyo-
rum. Çin’de ve Hindistan’da Müslümanla-
ra yapılan zulüm yeri göğü inletiyor artık! 
Bu zulmün derhal durdurulması lazım 
şart!
Vesselâm.
Yazar: Yusuf Kaplan
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İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu, Kurban Bayramı dolayısıy-
la PEKOM Merter Polisevi’nde, 
göçmen sivil toplum kuruluşla-
rının temsilcileri ve üyeleriyle 
bayramlaştı.
Türkiye Göç İdaresi Başkanlığı tarafın-
dan düzenlenen Bayram buluşmasında, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçiş-
leri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı gibi 
üst düzey yetkililerin yanı sıra İstanbul’da 
yaşayan çok sayıda Uygur Türkleri, ka-
naat önderleri katıldı. Etkinliğe ayrıca 
Afganistan Türkmenleri, Suriye Türkmen-
leri, Yemenli Müslümanlar, Arakanlı Müs-
lümanlar ve Filistinli Müslümanlar adına 
Türk soylu etnik gruplardan çok sayıda 
kişi iştirak etti.
Buluşmada Bakan Soylu, Uygur ve diğer 
guruplardan temsilcilerle bir araya gelir-
ken onların  taleplerini dinledi.
UYGURLARIN GÖNÜL SÖZLERİNİ DİLE 
GETİRDİ

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Bir-
liği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, Doğu 
Türkistanlılar adına katılımcılara hitaben 
yaptığı konuşmada, mazlum Doğu Tür-
kistan halkının ve tüm Müslümanların 
Kurban Bayramını kutlayarak Uygurların 
gönül sözlerini dile getirdi.
Programa, Göç İdaresi Başkanı Savaş 
Ünlü, İstanbul İl Göç İdaresi Müdür Vekili 
Bayram Yalınsu, İçişleri Bakan Yardımcı-
sı İsmail Çataklı, İstanbul Vali Yardımcısı 
Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Jandar-
ma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan 
Topcu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer 
Aktaş katıldı. Ayrıca Türkmen Dernekler 
Federasyonu, Uluslararası Doğu Türkis-
tan STK’lar Birliği, Afganistan STK’lar 
Birliği, Suriye Platformu, Yemen Dostluk 
ve Dayanışma Derneği, Irak Türkmeneli 
İnsan Hakları Derneği temsilcileri de özel 
davetle iştirak etti.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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.Japonya’da seçimler yaklaşırken İktidardaki 
Liberal Demokrat Partisinin (LDP) İki Uygur Adayı 
etnik kimliğiyle öne çıkıyor..Adayların resmi kampanya sürecinin 10 Temmuz 
(bugün) gece sona ereceği seçimlerde, seçmen yarın 
248 koltuklu “Üst Meclis” Sangiin’deki 124 sandal-
yenin yeni sahiplerini belirleyecek.

Bu seçimlerde iktidardaki LDP adayı Ar-
fiya Eri, yaşı, kariyeri ve etnik kimliğiyle 
dikkati çekiyor.
33 yaşındaki Arfiya, AA muhabirine, se-
çim çalışmaları kapsamında hedeflerini 
anlattı.
Japonya’da doğup büyüdüğünü, Çin’deki 
bir Amerikan okulunda eğitim gördüğü-
nü belirten Arfiya, ABD’deki Georgetown 
Üniversitesinden mezun olduğunu ve bir-
kaç dil bildiğini söyledi.
Arfiya, önce Japonya Merkez Bankasında 
(BoJ) akabinde 5 yıl Birleşmiş Milletler’de 
(BM) görev aldığını dile getirdi.

Japonya’da büyük bir partide seçim yarı-
şına giren ilk Uygur olduğunu vurgulayan 
Arfiya, Japon siyasetinin çeşitliliğine kat-
kı sunmak istediğini ifade etti.
Arfiya, Japon halkının siyasete bakışı 
doğrultusunda strateji yürüttüğüne işa-
ret ederek, adaylığının açıklanmasından 
bir ay geçmesine rağmen Japon halkına 
ismini, kariyerini ve hedeflerini tanıtabil-
mek için çok çalıştığını anlattı.
MUAZZAM BİR ŞEREF

Kadın, genç ve gurbetçi seç-
mene odaklandığına dikkati 
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çeken Arfiya, “Sandıkta her 
türde arka plana ve kimliğe sa-
hip aday yarışıyor. Demokratik 
bir ülkede Uygur başarısını ve 
haklarını bir Japon vatandaşı 
olarak vitrine çekmek muaz-
zam bir şeref.” dedi.
Arfiya, adaylığının birçok açıdan tarihi 
nitelikte olduğunun altını çizerek, “Sa-
dece Uygur olduğumdan değil en genç 
adayım, ayrıca bir kadın adayım, BM ve 
BoJ’dan geliyorum. Bu, oldukça nadir bir 
profil.” ifadesini kullandı.
BİR BAŞKA UYGUR ADAY
Japonya’da seçim yaklaşırken, Arfia’dan 
bir başka LDP üyesi Uygur kadın olan 
Gülistan Aziz, Kanagawa Eyaleti milletve-
killiğini kazanmak için çalışıyor ve Japon-
ya’daki her kesiminden insanların deste-
ğini alıyor.

1990’ların sonlarında Doğu 
Türkistan’dan Japonya’ya ge-
len birkaç göçmenden biri olan 
Gülistan, tüm kampanya konuş-
malarında Doğu Türkistan’daki 
soykırım da dahil olmak üze-
re Çin’in insanlık dışı suçlarını 
dile getiriyor ve Çin’in Japon-
ya için ne kadar ciddi bir teh-
dit olduğunu, güçlü tedbirlerin 
alınması gerektiği konusunda 
uyarılar yapıyor.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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Çin’in Organ yayını Halk ağı 5 Temmuz’da 
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nü 
(NATO) bir numaralı düşman olarak nite-
lendiren özel bir makale yayımladı.

Çin komünist parti üst kademe-
sinin sıklıkla kullandığı “Zhong 
Sheng” mahlasıyla yayınlanan 
makalede, Soğuk Savaş’ın eski 
ezgilerinin Asya-Pasifik bölge-
sinde tekrarlanmasına asla izin 
verilmemesi gerektiği belirti-
liyor. Batı dünyasında birçok 
uzman, Halk ağı gibi yüksek 
düzeyde kontrol ve gözetime 
tabi tutulan gazetede bu tür 
makalenin yayımlanmasının 
yanlış anlaşılma olmadığı ka-
naatini taşırken, ilgili makale-
nin Çin merkezi hükümetince 
hazırlanmış “özel yazı” olduğu-
na inanıyor.

ÇİN’İN BATIYA KARŞI TAVRININ SON 
ÖRNEĞİ
“Haftalık Haberler” gazetesinde çıkan 6 
Temmuz tarihli bir makalede ise Çin re-
jiminin bu tutumu “şüphesiz Çin’in Batı 
dünyasına karşı tavrının son örneği” ola-
rak tanımlandı.
NATO zirvesinde 29 Haziran kabul edilen 
yeni “Stratejik Konsept” belgesinde Çin 
komünist Parti rejimi ilk kez “ekonomik 
çıkarları, güvenliği ve değerleri için bir 
tehdit” olarak tanımlanmış, NATO Genel 
Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin’i bir rakip 
veya düşman olarak görmediğini açıkça 
dile getirerek “fakat Çin’in bize karşı oluş-
turduğu tehditlere de sessiz kalamayız.” 
demişti. Hal böyleyken Çin rejiminin bu 
tutumu NATO’nunkinden katbekat ağır ve 
resmen meydan okuma olarak görülüyor.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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Dünyanın en büyük gözetim kamerası 
üreticisi Haikang (Hikvision)’a dev yaptı-
rım tehdidiyle karşı karşıya. ABD’de Çin 
rejim hükümetinin Doğu Türkistan’daki 
insanlık dışı uygulamalarına destek ver-
mek ve soykırıma ortak olmakla suçlanan 
dünyaca ünlü gözetim kamerası üreticisi 
Hikvision’a dev yaptırım uygulanması ko-
nusu gündemde.
Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye uygu-
lanan yaptırımlardan daha da kapsamlı 
olması planlanan söz konusu yaptırımlar, 
dünyanın en büyük gözetim kamerası şir-
ketini yerel bir firmaya dönüştürebilir.
İnsanlık Hikvision teknolojileriyle o kadar 
iç içe yaşıyor ki, muhtemelen şu an mil-
yonlarca insan Çinli firmanın milyonlarca 
kamerasından birisi tarafından gözetlen-
mektedir.
Çinli şirketin ürünleri, 190’dan fazla ül-
kede polis gözetim sistemlerinden bebek 
monitörlerine kadar, her yerde mevcut. 
Düşük fiyatlarla, orta kalitede ürünler 
üretebilmesi ve aynı zamanda Çin devle-
tiyle olan karanlık bağları sayesinde Aslı 

adı Haikang (Hikvision), dünyanın en bü-
yük video gözetim ekipmanı üreticisi hali-
ne geldi.

“Ancak Hikvision’un bu den-
li büyümesine yardımcı olan 
Çin devlet bağlantısı, firmanın 
sonunu getirecek nedenlerden 
biridir aslında. Firma, Çin’in 
devasa polis gözetim siste-
minin kurulmasına yardımcı 
oldu. Tüm tesisatı Doğu Tür-
kistan’daki Müslüman topluma 
dijital baskı yapacak ve rejimle 
eşzamanlı bilgi paylaşımı sağ-
layacak şekilde ayarladı.
Sonuç olarak, ABD hükümeti son üç yılda 
Hikvision’a çeşitli yaptırımlar uyguluyor. 
Bu yıl, ABD Hazine bakanlığı Hikvision’u, 
genellikle Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi 
nükleer tehdit oluşturan ülkeler için dev-
reye sokulan “Özel Olarak Belirlenmiş 
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Vatandaşlar” ve “Engellenmiş Kişiler”, 
(SDN) Listesine eklemeyi planladığı öne 
sürülüyor.
Bu hesaba göre, Hikvision’a “SDN” uygu-
lanırsa dünyanın herhangi bir yerindeki 
birinin Hikvision ile iş yapmasını yasakla-
yacak. Bu, Çinli Huawei firmasına şu anda 
uygulanandan çok daha katı bir yaptırım. 
Bu yasağa uymayan ülkeler ve şirketler 
aynı listeye eklenme riskiyle karşı karşıya 
kalacak.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde halı hazırda 
milyonlarca Hikvision marka gözetim ka-
merası kullanımda. Tabiki bu yaptırımla 
birlikte Çin’in kurmuş olduğu o kadar ge-
niş ağa sahip sistemin bir gecede değiş-
tirilmesi mümkün değil. Ancak, yaptırım 
gereğince bu ürünler gelecekte satılama-
yacak. Yaptırımın başarılı bir şekilde uy-
gulanabilmesi halinde, dünyanın en bü-
yük gözetim kamerası üretici şirketi olan 
Hikvision’un hızla yerel bir şirkete dönüş-
mesi an meselesi.
Aslında 2001 yılında kurulan Hikvision 
şirketi, 11 Eylül’ün ardından gelen güven-
likçi furyadan yararlanmak için çok iyi 
kamufle oldu. Güvenlik sistemlerinde kul-
lanılan video yakalama kartlarını satarak 
başlayan şirket, 2007 yılında kendi ka-
meralarını piyasaya sürdü. Bugün, yazı-
lımdan donanıma kadar her şeyi, çoğun-
lukla uluslararası rakiplerinden çok daha 
ucuza satıyor.
Söz konusu gözetim ve güvenlik olduğun-
da, birçok ülkede olduğu gibi Çin’de de 

şirketin en büyük müşterisi Çin rejimidir. 
Devletle olan bağlantısının derinliği sa-
yesinde Hikvision, kısa süre sonra yerel 
yönetimlerle emniyet veya trafik kontrol 
sistemleri kurmak için büyük ve küçük öl-
çekli sözleşmelere imza attı.
Kuruluşundan beri küreselleşmeyi hedef-
leyen şirket, her ne kadar 2004 yılından 
bu yana yüzü aşkın ülkede ticari marka 
olarak adını duyurmayı sağlamış görünse 
de, arkasındaki yoğun Rejim desteği ve 
rakipleriyle görünüşte benzer gibi ama 
asla onlarla kıyaslanamayacak kadar ka-
lite farkı uluslararası çılgın tüketicilerin 
dikkatinden kaç(ıl)makta.
Dünyada tam olarak kaç adet aktif Hik-
vision kamerasının olduğu net olarak bi-
linmiyor. Ancak 2021 yılında endüstri 
araştırma grubu Top10VPN tarafından 
yapılan bir araştırma, Çin dışındaki 191 
ülkede 4,8 milyon Hikvision marka ciha-
zın tespit edildiğini ortaya koyuyor.
Burada bir parantez açalım; “Dünyadaki 
800 milyon güvenlik kamerasının yakla-
şık yarısı Çin’de bulunuyor ve dünyanın 
en fazla güvenlik kamerasına sahip ilk on 
mega kentten sekizi Çin’de”  
Araştırma ayrıca ABD ve Vietnam’ın ar-
dından Çin, Hikvision marka 600 binden 
fazla gözetim kamerası ağı sistemiyle gö-
zetim kameralarının en fazla kullanıldığı 
ülke konumuna geldiğini, diğer yandan 
Çin’deki bilgi ablukası ve çoğu kamera 
ağı tespit edilemediğinden araştırmada 
elde edilen rakamlara dahil edilemediğini 
belirtiyor.
Realitemizde ABD, Birleşik Krallık, Fran-
sa, İsveç ve daha nicesi “Ulusal güvenlik” 
ve “Çin istihbaratına veri aktarımı” gerek-
çesiyle Çinli Hikvision’u ve Huawei’nin 5G 
ağını ülkesinde yasaklamaya çalışıyor.
Sahi, Hikvision’un küresel ölçekteki ima-
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jını en çok zedeleyen ise, Çin’in Doğu 
Türkistan’daki çoğu Uygur olmak üzere 
Kazak, Kırgız ve diğer etnik kökenden 
Müslümanlara yönelik uyguladığı baskıcı 
politikalarına destek vermesiydi. Ekseri-
yeti yüz tanıma ile donatılmış çok sayı-
da gözetleme kamerası, hükümetin bölge 
üzerindeki kontrolünü kolaylaştırmak için 
Doğu Türkistan’daki gözaltı kamplarının 
içine ve dışına yerleştirilirken, Hikvision 
Çin rejimi tarafından Doğu Türkistan’da 
işlenen insanlık dışı soykırım suçunun bü-
yük ortağı oldu.
Zira, Şirketin rejim hükümetiyle en az 275 
milyon dolarlık sözleşme yaptığı ve süreç-
te Uygur etnik kökeninin fiziksel özellikle-
rini tespit edebilen yapay zekâ kamerala-
rı geliştirdiği tespit edilmiş durumda.
Peki bu suçlamalara şirket ne diyor?
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 
tarafından Doğu Türkistan hakkında so-
rulan sorulara doğrudan cevap vereme-
yen şirket yetkilileri ise, “Uluslararası 
kabul görmüş kurallara ve iş standartla-
rına uygun olarak faaliyet gösterdiğimiz 
ülkelerde yürürlükteki yasalara ve düzen-
lemelere bundan sonra da uymaya kesin-
likle devam edeceğiz.” şeklinde yanıt ve-
rerek sorumluluktan kaçmaya çalıştı.

Oysa Çin’in Doğu Türkistan 
halkına yönelik uyguladığı ra-
dikal terör politikası, 1949 iş-
galinden bu yana devam edi-
yor. Ne yazıkki ekonomik ve 
teknoloji açıdan güçlenen Çin, 
son yıllarda Doğu Türkistan 
halkını bastırmak için yüksek 
teknoloji aletleri kullanarak 
tarif edilemez vahşetler, dijital 
kontrol yoluyla baskı uygulu-

yor. Gelinen noktada dünya-
nın en gelişmiş teknolojilerine 
sahip olan Çin rejimi, Huawei, 
Hikvision marka gözetim ka-
meralarıyla insanların gergin, 
öfkeli, uysal, hiddet gibi çeşit-
li duygularını analiz edebilen 
yapay zeka teknolojisi taban-
lı “Uygur yüz tanıma sistemi” 
geliştirdi ve Uygurları hedef 
objesi olarak görüyor.
Dünyaca ünlü Amerikan merkezli video 
gözetim ve analiz kuruluşu IPVM, ocak 
2021’de yayımladığı raporunda, Çin’in en 
büyük gözetim kamerası üreten Haikan-
g(Hikvision), Dahua, Huawei ve Yushi gibi 
teknoloji şirketlerinin geliştirdiği gözetim 
kameralarında bulunan “Uygur alarmı” 
yazılımının, Uygur Türklerini nasıl tanım-
ladığını ve sistemin Uygurları fişlemek 
için polise nasıl sinyal göndereceğini de-
taylandırırken, Çinli firmaların Uygurları 
tespit etme, izleme özelliği için patentler 
aldığına dair tüyler ürpertici belgeler su-
nuyor.
Çinli yetkililer ise, durumu “patent baş-
vurusunun amacı, bu teknolojilerin söz 
konusu tespit için kullanılması gerektiği 
anlamına gelmez” diyerek sistematik soy-
kırım suçunu savunmaya çalışıyor.
Yıllardır çeşitli kanıtlarla Çin’in suçlarını 
ifşa etmeye çalışıyoruz, ama dinleyen yok. 
Her geçen gün ortaya çıkan bilgiler bizim 
ne kadar haklı olduğumuzu desteklerken, 
Çin’in de ne denli insanlıktan nasibini al-
mamış canavar olduğunu doğruluyor.
Not düşeyim…

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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Malezya’da çok sayıda etkili İslami ku-
ruluş bir araya gelerek Doğu Türkistan 
sempozyumu düzenledi.

“7 Temmuz 2022 Malez-
ya’da yıllardır Doğu Türkis-
tan davasını aktif olarak des-
tekleyen Malezya Müslüman 
Gençlik Hareketi (ABIM), Wa-
dah ve “Uygurlar için Malez-
yalılar” Dünya için barış mis-
yonu (GPM) gibi birçok İslami 
kuruluş tarafından ortaklaşa 
“İNSANİ FORUM: UYGURLAR 
İÇİN ENDİŞE” sempozyumu 
düzenlendi.
Kuala Lumpur’da bulunan Melia Hotel’de 
gerçekleşen Sempozyuma Malezya İslam 
Örgüt liderleri, aktivistler ve uzmanlar 
iştirak ederken çevrim içi olarak katılan 
Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Bir-
liği Genel Sekreteri Abdureşit Emin, Doğu 

Türkistan’daki sistematik soykırımın siya-
si arka görünüşünü anlattı.
Sempozyumda ayrıca Doğu Türkistan 
Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Abdusa-
lam Alim, İslam dünyasının sorumlulukla-
rını hatırlatırken, Doğu Türkistan Alimler 
Birliği Başkan vekili Mahmudcan Damul-
lam, Çin’in Doğu Türkistan’da İslam’a ve 
Müslümanlara karşı baskıcı, kısıtlayıcı ve 
islamdan uzaklaştırmaya yönelik politika-
lar izlediğini anlattı.
Akabinde Uygur İnsan Hakları Projesi 
İcra Kurulu Başkanı Omar Kanat, Doğu 
Türkistan’da her türlü insan haklarının 
ayaklar altına alındığını dile getirdi.
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“DOĞU TÜRKİSTAN DAVASI” 
KİTABI MALAYCAYA KAZAN-
DIRILDI
Sempozyumda ayrıca merhum İsa Yusuf 
Aliptekin’in “Doğu Türkistan Davası” kita-
bının Malayca versiyonunun lansmanı da 
yapıldı.
Bilgilere göre sempozyum, adı geçen 
kuruluşların 5 Temmuz Urumçi katlia-
mı dolaysıyla Doğu Türkistan meselesini 
Malezya halkına tanıtmaya yönelik bir 
haftalık planın devamı niteliğindedir. Bu 
çerçevede, Doğu Türkistan davasını çok 

sayıda Malezyalı genç ve aktivistle tanış-
tırmak için özel etkinlikler düzenleniyor.  
5 Temmuz Urumçi katliamının 13. yıldö-
nümü münasebetiyle Malezya’daki Çin 
Büyükelçiliği önünde yapılan gösteriler 
de planın bir parçası.
Doğu Türkistan’da son yıllarda durumun 
giderek kötüleşmesi ve sorunun ulusla-
rarası gündemde yer almasıyla beraber 
birçok İslam ülkesi ve İslami örgüt sesini 
yükseltmeye başlamıştı. Özellikle Malez-
ya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM), 
Wadah ve “Uygurlar için Malezyalılar” 
gibi Malezya’daki önemli İslami kuruluşlar 
Doğu Türkistan davası için olumlu adım-
lar atıyor ve atmaya da devam edecektir.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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SREBRENITSA, MARŞ MIRA VE DOĞU TÜRKISTAN
1 Mart 1992’den 14 Aralık 1995’e kadar 
devam eden Bosna Savaşı’nda Birleşmiş 
Milletler (BM) 6 bölgeyi güvenli bölge ilan 
etmiştir.
Savaşın başladığı ilk günden itibaren 
Sırpların yegâne uyguladığı yöntem soy-
kırım olmuştur. Eski Yugoslavya toprakla-
rında 3,5 yıl devam eden bu savaşta Sırp 
canileri tarafından soykırıma tabi tutulan 
Osmanlı bakiyesi Müslüman Boşnak ve 
Türklerin yaklaşık 200.000’i Avrupa’nın 
orta yerinde, başta Birleşmiş Milletler 
(BM) olmak üzere bütün dünyanın gözleri 
önünde hunharca katledilmiştir. Sadece 
Srebrenitsa’da resmi rakamlarla 8372, 
gayri resmi verilerle ise 10.000’den fazla 
Müslüman Boşnak ve Türk’ün katledildiği 
bilinmektedir.
Sağ kalanlar ise işkencenin her türlüsü-
ne,kadınların, küçücük kızların tecavüzle-
re maruz kaldıkları, acıların en büyükle-
rini yaşamak durumunda kaldıkları ispat 
edilmiştir. Katliamlardan ve tecavüzler-
den kaçmaya çalışan 2.000.000’dan faz-
la insan yaşadığı yerlerden göç etmiştir.
BM’nin güvenli bölge ilan ettiği 6 böl-

geden birisi olan Srebrenitsa, BM kap-
samında gelen Hollanda askerlerinin 
korumasına verilmiştir. Zira Srebrenitsa,-
daha savaşın en başında Nisan 1992’de 
yanı başında bulunan Bratunac köyün-
de yaklaşık 350 Boşnak Sırp askerleri 
ve özel polis güçlerince işkence ile şehit 
edilmesiyle başlayan süreçten itibaren 
10.000’leri aşan şehit ve zulme uğrayan 
Boşnak ve Türklerin yaşadığı bir bölge 
olarak dikkat çekmektedir.
Savaştan önce nüfusu yaklaşık 24.000 
olan Srebrenitsa nüfusu, savaşla birlikte 
diğer bölgelerden gelen mülteci göçmen-
lerle 60.000’e yaklaşmış, açlık’ ve has-
talıklamücadele eden bir toplama kampı 
halini almıştır. Srebrenitsa BM tarafından 
güvenli bölge ilan edilmesine rağmen 
buraya ThomKarremans komutasında 
sadece 600 silahlı Hollanda barış gücü 
(UNPROFOR)askeri birliği gönderilmiştir. 
Konuşlanan BM Askerleri şehirdeki Müs-
lüman Boşnak ve Türklerin elindeki silah-
lar, BM Barış Gücü’nün koruması altında 
oldukları ve güvenlik gerekçesiyle toplan-
mıştır.
Bu arada Bosna Sırp Ordusu Başkomu-
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tanı RatkoMladic komutası altındaki Sırp 
askerlerinin Srabrenitsa üzerine olan sal-
dırılarının sıklaşması üzerine ellerinden 
alınan silahlarını geri isteyen Müslüman 
Boşnak ve Türklerin talepleri Hollanda-
lı komutan ThomKarremans tarafından 
reddedilmiştir.
Ancak tarihler 11 Temmuz 1995’i göster-
diği gece ThomKarremans’ın emriyle Hol-
landalı askerler Srebrenitsa’dan çekilmiş 
ve RatkoMladicemir komutası altındaki 
askerlerin akıl almaz işkence, katliam ve 
soykırımları 17 Temmuz 1995 gününe ka-
dar bir hafta devam etmiştir. Bu süre içe-
risinde en az 8.372 Müslüman Boşnak ve 
Türk genç ve yetişkin erkeğinin soykırım 
kastı ile katledildiği; bu eyleme Sırbistan 
özel güvenlik güçleri içerisinde yer alan 
Akrepler (Scorpions)adlı birliğin de katıl-
dığı kanıtlanmıştır[1].
Zira daha sonradan tespit edilen video gö-
rüntüleri ile belgelendiği üzere ThomKar-
remans, kendisine sığınan ve koruması al-
tında olan Müslüman Boşnak ve Türkleri, 
Sırplara alenen teslim ettiği, RatkoMladic 

ile şampanya içerek adeta kutlama yap-
tıkları[2] anlaşılmıştır.
Srebranitsa’nın Hollanda askerleri tara-
fından Sırplara teslim edilmesinin ardın-
dan Sırp kuvvetlerinden kaçarak Bosna 
Hersek Cumhuriyeti Ordusu tarafından 
kontrol atında tutulan bölgelere, özellikle 
de Tuzla şehrine uluşmak isteyen yaklaşık 
15.000 Müslüman Boşnak ve Türk, 11-17 
Temmuz 1995 tarihleri arasında dağlara 
yönelerek kaçmaya başlamışlardır.
Sırpların bombardıman ateşi altında or-
man içlerinden gece-gündüz neredeyse 
durmaksızın yaklaşık 110Km. mesafeyi 
“Ölüm Yürüyüşü” adı ile aşmaya çalışan 
Müslüman Boşnak ve Türklerin ancak 
5.000’i bunu başarabilmiştir; çünkü Sırp 
bombaları ile veya her türlü meşakkatli 
olan bu yaya olarak geçilen yollara daya-
namayan yaklaşık 10.000 can, dağ başla-
rında şehit olmuştur.
Ancak tek suçları Osmanlı Bakiyesi olan 
bu insanlara uygulanan soykırım sade-
ce Srebrenitsa’da ve Ölüm Yürüyüşü es-
nasında yapılmamıştır. Eski Yugoslavya 
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topraklarının genelinde, adeta yaşadıkları 
her bölgede soykırım, tecavüz ve katliam-
lara maruz kalmalarına rağmen Ulusla-
rarası Lahey Adalet Divanı sadece Sreb-
renitsa’da yaşanan vahşeti, resmi olarak 
soykırım kabul etmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra insanlığa 
yapılan en büyük soykırım suçu olarak 
tarihe geçen Sırpların Müslüman Boş-
naklara ve Türklere uyguladığı katliam-
lar[3] hakkında Hollanda mahkemesi 27 
Haziran 2017 tarihinde verdiği karar ile 
yasadışı hareket ettiğine ve kısmen hatalı 
olduğuna hükmettiği Hollanda askerle-
rinin soykırımdan %30 sorumlu olduğu 
kararını vermiştir. Ayrıca Lahey Adalet 
Divanı,Srebrenitsa’da yaşanan katliamla-
rı soykırım olarak kabul etmiş ve RatkoM-
ladic’i soykırım suçlusu olarak ömür boyu 
hapse mahkûm etmiş; fakat Sırbistan’ın 
devlet olarak topyekûn soykırımdan so-
rumlu olamayacağı kararına varmıştır.

Sonuç olarak;
Lahey Adalet Divanı, bütün dünyanın göz-
leri önünde yaşanan ve yaklaşık 200.000 
kişiyi bulduğu değerlendirilen Müslüman 
Boşnak ve Türk katliamlarının tamamını 
soykırım olarak kabul etmelidir; çünkü bu 
yönde çeşitli müracaatların olduğu bilin-
mektedir. Ancak bu şekilde gerçek adale-
tin yerini bulacağı muhakkaktır.
Boşnak ve Türkler tarafından, 1995 yılın-
da “Ölüm Yürüyüşü” denilen kaçışa, iler-
leyen zamanda “Barış Yürüyüşü” (Marş 
Mira) adı verilerek anılmaya ve barışın 
kalıcı olması için her yıl dönümünde o 
zorlu yürüyüşün unutulmaması adına yü-
rüyüş tertip edilmeye başlanmıştır.
Dikkat çekici bir ayrıntı ise savaş halinde-
ki Osmanlı Devleti’ne ihanet eden Osmanlı 
vatandaşı Ermeniler tarafından başlatılan 
ve 1915 Olayları adıylatarihe geçeno-

laylara bağlı olarak,“gerçek mağdurları 
Türkler olmasına rağmen”Sözde Ermeni 
Soykırım iddiaları ile Ermenilerin soykı-
rıma tabi tutulduğu tezlerini savunanlar, 
topyekûn Türk Milleti’ni ve Türk Devleti’ni 
sorumlu tutmaya kalkarlarken, Bosna 
Sırp Ordusu Başkomutanı RatkoMladi-
cemriyle yapıldığı belgelenen Srebrenit-
sa soykırımda sadece faillerin sorumlu 
tutmasını da tarih kaydetmiştir.

Son söz olarak;
Çin zulmü altında varlıklarını sürdürmeye 
çalışan Uygur Türkleri için Doğu Türkis-
tan’ın her bir santimi adeta bir Srebre-
nitsa halini almıştır. Dolayısı ile ulusal ve 
uluslararası platformlarda Srebrenitsa 
Soykırımı Anma Etkinlikleri yapıldığı bu 
günlerde; uluslararası adalet mekaniz-
malarının bir an önce Doğu Türkistan ko-
nusuna da el atmalarının sağlanabilmesi 
için girişimler başlatılmalıdır; çünkü Ugur 
Türkleri de Srebrenitsa soykırımında ol-
duğu gibi her gün biraz daha yok olmak-
tadır.

Kaynaklar:

[1] TİMETÜRK; “Unutulan bir insanlık ayıbı ve 8372… 
projesi”, 30.062011 (Erişim, 08.07.2022: https://
www.timeturk.com/tr/makale/zehra-ulucak/unutu-
lan-bir-insanlik-ayibi-ve-8372-projesi.html)

[2] Sabah; Katliamı Böyle Kutlamışlardı!”, 23.11.2017. 
(Erişi 08.07.2022: https://www.sabah.com.tr/dunya/
katliami-boyle-kutlamislardi-4076830)

[3] BBC, “Srebrenitsa Katliamı: 2. Dünya Savaşı 
Sonrası Avrupa’daki En Büyük İnsanlık Trajedisi”, 
22.11.2017. (Erişim, 08.07.2022: https://www.bbc.
com/turkce/haberler-dunya-42074470)

Yazar: İsmail Cingöz
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Yıllardır Tayland’da tutuklu bulunan üç 
Uygur’un, geçtiğimiz hafta başlarında ha-
pisten kaçtığı öğrenildi.
Tayland basınında çıkan haberlere göre, 
Tayland polisi bu hafta başlarında üç Uy-
gur’un Tayland gözaltı merkezinden kaç-
tığını ve ülke çapında onları arama başla-
tıldığını açıkladı.
Bir polis yetkilisi, üç Uygur’un geçen haf-
ta Pazartesi günü gün ağarmadan hapis-
ten kaçtığını söyledi.  Bangkok’un yakla-
şık 320 km güneyindeki eyalette bulunan 
gözaltı merkezinden bir kesici alet ve de-
mir bir çitle kaçtığını aktaran yetkili, ga-
zetecilerin sorusunu yanıtlayarak, “Hala 
onları arıyoruz. Güncel durum hakkında 
bir rapor bekliyorum.” Açıklamasını yaptı.
FİRAREDEN UYGURLARIN İSİMLERİ 
AÇIKLANDI
Bilgilere göre son tatil sezonu nedeniyle 
aramalarda yavaşlama yaşandığı, Firar 
eden Uygurların Ali (20), Abdullah (30), 
ve Abdullah (29) isimli üç kişi olduğu be-
lirtiliyor.

Tayland’daki bağlantımızın aktardığına 
göre  kaçan uç Uygur dışında Tayland’da 
hala gözaltında olan  Uygurların sayısını 
52-53 kişi olarak tahmin ettiğini, zira Uy-
gurların farklı bölgelerdeki gözaltı mer-
kezlerine dağıtılmış durumda olduğunu, 
Uygurların bu kadar uzun süre gözaltın-
da tutulmasının ana nedeni Çin’in onları 
iade alma çabalarından kaynaklandığını 
belirtti.  
Diğer yandan Çin’in Tayland hükümeti 
üzerindeki baskısı artarken, Taylandlı yet-
kililer de Uygurları gözaltında tutmaya 
devam ediyor.
2015’TEKİ TRAJEDİ TEKRARLANMASIN 
Daha önce İnsan Hakları İzleme Örgü-
tü Tayland bürosu kıdemli araştırmacısı 
Sunai Phasuk, İnsan hakları izleme örgü-
tünün uzun yıllardır Çinli yetkililerin Uy-
gurlara yönelik ciddi insan hakları ihlalle-
rini ispatlayan kanıtlar topladığını ve Çin 
Rejiminin Doğu Türkistan’ı büyük ölçekli 
bir toplama kampına çevirdiğini vurgula-
yarak, 2015 yılındaki olayların tekrar et-
mesinden endişe duyduğunu ve Tayland 
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hükümetinin daha önceki eylemlerinin 
tekrarlanmayacağına dair net bir garanti 
vermediğini, bu nedenle Tayland’da gö-
zaltına alınan Uygurların hala Çin’e iade 
edilme riski altında olduğunu söylemişti. 
Tayland Sivil Haklar Vakfı liderliğindeki 
düzinelerce insan hakları grubu, geçen 
ay Tayland hükümetine Uygurların Çin’e 
iade edilmemesi için dilekçe vermişti. 15 
Haziran’da Temsilciler Meclisi Dış İlişki-
ler Komitesi adına dilekçeyi teslim alan 
muhalefet partisi milletvekili Msr.Rangsi-
man Rome, Kendisinin Komitedeki yeri ve 
Parlamento üyesi olarak hükümete baskı 
oluşturacağını ve Uygurları kurtarma yol 
haritası çizeceğini ve Çin’e iade edilme 
riskini ortadan kaldıracağını taahhüt et-
mişti. 
İKİNCİ BİR KARARA KADAR, MEVCUT 
DURUM DEĞİŞMEYECEK 
Tayland Göç idaresinden yetkililer ise 
Tayland hükümetinin Uygurları Çin’e geri 
gönderme planının olmadığını, Kararı 
Milli Güvenlik Kurulu ve Dışişleri Bakanlı-
ğı başta olmak üzere diğer devlet kurum-
larının vereceğini iddia ederek sorumlu-
luktan kaçmıştı.
Tayland Ulusal Güvenlik Konseyinden hiç-
bir yetkili isim ABD’nin konuyla ilgili açık-

lama talebine yanıt vermezken, Tayland 
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Uygurlar için 
pratik bir çözüm bulunana kadar Tayland 
hükümetinin Uygurlarla ilgili mevcut ka-
rarı değişmeyeceğini söyledi.
ŞU AN 53 UYGUR HALA GÖZALTI MER-
KEZLERİNDE
Türkiye’nin girimleriyle Tayland hükümeti 
Temmuz 2015 yılında çoğu kadın ve ço-
cuk olmak üzere 173 Uygur’u Türkiye’ye 
vermişti. Ancak bir hafta sonra çoğunlu-
ğu Erkek olan 109 Uygur’u da Çin rejimi-
ne iade etmişti. Olay dünya çapında güçlü 
protestolara neden oldu. O sırada Türki-
ye’de yaşayan Uygur vatandaşlar öfkeli 
kalabalık halinde Tayland konsolosluğunu 
basarak protesto etmişti.
Tayland makamları o sırada Uygurların 
hepsini geri vermediğini, Tayland’da 50 
Uygur’un daha bulunduğunu ve Tayland 
hükümetince soruşturmaya alındığını 
açıklamıştı. Tayland hükümeti resmi veri-
leri ve gözaltı merkezlerindeki kaynakla-
ra göre şu anda Tayland’da firar eden 3 
Uygur dışında hapiste tutulan Uygurların 
sayısı 53 civarında ve acil kurtarılmayı 
bekliyor.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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Çin, bir grup Uygur gencini sözde yasa 
dışı dini faaliyetlere katılma gerekçesiyle 
Urumçi’den Doğu Türkistan’ın güneyine 
“kanun bilgisi eğitimi” adı altında topla-
ma kampına gönderdiği öğrenildi. 

“Çin basınında çıkan ha-
berlere göre, Xi Jinping’in 
Temmuz ortasında Doğu Tür-
kistan’a yaptığı ziyaret önce-
si komünist yetkililer, Doğu 
Türkistan’da istikrarı koru-
maya yönelik tedbirleri bir 
kez daha güçlendirdi. Ulusla-
rarası insan hakları örgütleri, 
bu yılın Haziran ayı ortasın-
da Urumçi’nin Tanrıdağ ve 
Saybağ semtinden bir grup 
Uygur gencinin sözde yasa 
dışı dini faaliyetlere katılma 

gerekçesiyle Doğu Türkis-
tan’ın güney kısmına sürgün 
edildiğini ve bir ay sürecek 
sözde hukuk bilgisi eğitimi 
kursu verecekleri konusunda 
tebliğ edildiği ortaya çıktı.
Urumçi’deki ilgili yetkililerden elde edilen 
bilgilere göre, Xi Jinping’in Doğu Türkis-
tan’a gitmesinden bir ay önce, Urumçi 
Şehri kamu güvenliği dairesi, 200’den 
fazla sözde “düzeltilmesi gereken unsur-
lar” bahanesiyle insanları Tanrıdağ sem-
tinden uzaklaştırdığı belirtiliyor. 
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URUMÇİ’DEN 1000 KİŞİ TOPLAMA 
KAMPINA ALINDI
Ayrıca Urumçi’den farklı semtlerde ika-
met eden Uygurların sözde yasa dışı dini 
faaliyetle iştigal olan ve sözde eğitim alan 
137 Uygur haneyi içeren topluluğu, Doğu 
Türkistan’ın güney kısmındaki Aksu ve 
diğer yedi vilayete geçici olarak sürgüne 
gönderildiği ve kendilerine özel görev-
lendirileceklerini iddia ederek Çin yasası, 
hukuk eğitimine tabi tutulduğu ifade edi-
liyor.
Yerel sakinlerin aktardığına göre, bu kez 
yerinden yurdundan edilen insan sayısı-
nın 1.000’e yakın olduğu tahmin ediliyor. 
Bilgilere göre Çin’in Doğu Türkistan’da 
uyguladığı terör politikası kapsamında 
sözde kalıcı istikrarın korunmasına yöne-
lik ciddi tedbirlerin alındığı ve bu uygula-
malar Çin illerinde de bir ölçüde uygulan-
maya başlandığı iler sürülüyor. 
ÇÜN İLLERİNDE DE KISMİ UYGULAN-
MAYA BAŞLADI
Gözlemciler, Doğu Türkistan’ın şu anda 
en hassas bölge olması nedeniyle, Xi Jin-
ping’in Çin Komünist Partisi 20. Kongresi 

öncesi Doğu Türkistan ziyareti sırasında 
yetkililerin güvenlik ve sosyal istikrarı 
sağlaması gerektiğine vurgu yaptığı, ni-
hayetinde tüm şüpheli addedilen unsur-
ları ortadan kaldırmaya çalıştığını ve en 
ufak muhtemel üzerine Uygur gençlerini 
toplamaya başladığı, aslında, Çin’in genç-
leri hukuk bilgisi kisvesi altında topladığı 
yerin kılık değiştirmiş bir gözaltı kampı 
olduğunu değerlendirirken Çinli yetkili-
lerin Doğu Türkistan’daki sözde “kalıcı 
istikrarı koruma” girişimi, Xi jinping’ın gö-
zünde başarılı olduğu ve bu baskıcı yöne-
tim modelinin Çin eyaletlerinde de bir öl-
çüde uygulanmaya başladığını belirterek, 
geçtiğimiz günlerde Hunan eyaletindeki 
bankaların yasa dışı uygulamalarını pro-
testo eden Çinliler Çin virüsü (Covid-19) 
önlemlerinden kırmızı koda geçirilerek 
takibe alındığını örnek gösterdi. 
 
Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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Çin’in Doğu Türkistan’daki kamu güven-
liği dairesi, kullanıcıların tüm bilgilerini 
kontrol etme özelliğine sahip bir WeChat 
uygulaması geliştirdi ve Doğu Türkistan 
halkına indirip kullanma zorunluluğu ko-
yarak, üzerindeki dijital takip,  gözetim ve 
kontrolü daha da güçlendirmeyi planlıyor.
Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojile-
rinin gelişmesiyle birlikte Çin rejimi, yeni 
teknolojiler kullanarak Doğu Türkistan 
halkına yönelik soykırımı daha etkin bir 
şekilde gerçekleştirmeyi ve bunu da “Uy-
gur yüz tanıma” sistemleriyle patentini 
dahi alarak dünyanın gözünün içine baka 
baka soykırımı taçlandırmayı sürdürüyor.
“AĞ POLİSİ” KİMLİK KONTROL EDİYOR
Çin Halk ağının 19 Temmuz’daki haberine 
göre Doğu Türkistan’daki Çin kamu gü-
venliği dairesi “Xinjiang Kamu Güvenlik 
Ağ Polisi” adı altında bir WeChat uygu-
laması geliştirdiğini duyurdu. Bilgilere 
göre Uygulama, kimlik, nüfus defteri, ge-
çici ikamet kartı, asil ikamet kartı, sürücü 
belgesi, seyahat belgesi gibi altı tür bilgi-
yi kontrol ederek, Çin’li makamlara göre 
güya insanların günlük yaşamında bazı 
kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca geçici ikamet 
kaydı, otel giriş kaydı, ikamet kaydı gibi 
50’ye yakın işlemlerde “Xinjiang Kamu 
Güvenlik Ağ Polisi” tarafından onaylanan 
elektronik kimlik kartı, gerçek kimlik kartı 

ile aynı geçerliliğe sahip olacak.
Şu anda bahse konu WeChat uygulama-
sında Çin kamu güvenlik dairesi ve bağ-
lı Polis birimleri, trafik yönetimi ve sınır 
yönetimi gibi üç kategoride 23 kurumun 
internete yüklendiği, uygulamayla kolay 
işlem cve hızla çözüm sağlandığı iddia 
ediliyor.
ADIM ADIM TAKİP EDEBİLECEK
Çin rejimi tarafından “Esselamu Aleykum” 
gibi en temel İslami kurallara göre bile se-
lamlaşma, temas ve diğer söz ve eylemler 
terörün tezahürü olarak tanımlanırken, 
bu durum çeşitli yüksek teknolojiler kul-
lanılarak izlenmekte ve aynı sistem gözal-
tı kamplarında ve cezaevlerinde de mev-
cut. Keyfi tutuklamaların bir çoğu 7/24 
gözetim ve takibin sonucu uydurulmuş 
bahanelerle içeri alımlar için kullanılıyor. 
Öte yandan Doğu Türkistan halkını adım 
adım takip edebilmek için topyekûn cep 
telefonu kullanmaya ve WeChat, Weibo, 
Kuaishu benzeri özel uygulamaları indirip 
kullanmaya zorluyor.  Hal böyleyken işgal 
güçleri özel uygulamalarını daha da ge-
liştirerek Doğu Türkistan halkı üzerindeki 
gözetim ve denetimi, adım adım takibi bir 
üst seviye öteye taşıdı.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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Doğu Türkistan’da yeniden bulunan nadir 
değerli metallerden biri olan çok miktar-
da berilyum rezervi, uluslararası alanda 
büyük ilgi gördü.
Çin medyasında yer alan habere göre, ya-
kın tarihte Doğu Türkistan’da Çin’in uzun 
süredir aradığı, ancak bir sonuç alamadı-
ğı ender bulunan bir diğer maden kayna-
ğı olan Berilyum keşfedildi.
Çin’in bu kez Doğu Türkistan’da böyle 
bir mineral maden kaynağı keşfetmesi, 
uluslararası medyanın ve ilgili uzman-
ların dikkat odağı oldu. 3.000’den fazla 
yabancı uzman ve muhabir, mineralin ne-
rede keşfedildiğini, boyutunu ve kalitesini 

merak etmeye başladı. Bu minerallerin 
uluslararası toplumdan bu kadar çok ilgi 
görmesinin nedeni ise berilyum madeni-
nin değeri ve nadir bulunmasıdır.
BERİLYUM ÇİN’İ ABD’YE BAĞIMLILIK-
TAK KURTARIYOR 
Berilyum, malzeme olarak roket, füze ve 
havacılık gibi bazı yüksek teknoloji ürün-
lerinde kullanılıyor. Hafif metal kalitesi ve 
yüksek sıcaklık dayanımı nedeniyle ileri 
teknoloji alanında yaygın olarak işleni-
yor. Ayrıca berilyum, korozyon önleyici 
özellikleri ve yüksek iletkenliği nedeniyle 
metalurji endüstrisinde de yaygın olarak 
kullanılmaktadır ve bu da onu en popü-
ler metallerden biri haline getirmektedir. 
Berilyumun bütün özellikleri henüz tam 
olarak keşfedilmemişken hala büyük bir 
potansiyele sahip olması hesabıyla, geli-
şim açısından oldukça önemlidir. 

Çinli uzmanlara göre, bu sefer 
Doğu Türkistan’da keşfedilen 
berilyum cevherinin boyutu 
çok büyük, ancak tam boyutu 
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henüz açıklanmadı. Bazı Çinli 
uzmanlar, bu cevherden en iyi 
şekilde yararlanılabilirse, Doğu 
Türkistan’daki Berilyum cev-
heri rezervlerinin ABD’ninki-
ni aşacağını iddia ederek, “bu 
keşif bizim için bir fırsat. Es-
kiden berilyum cevheri almak 
için Amerika Birleşik Devletle-
ri’ne boyun eğmek zorunday-
dık. ABD’nin bize satması pek 
olası değildi. Satsa bile, yine 
de yüksek bir fiyata satardı. 
Bundan böyle muhtaç değiliz.” 
Yorumunu yaptı. 

ÇİN, BÖLGE KAYNAKLARINI SÖMÜRÜ-
YOR
Çin, Doğu Türkistan’ı işgalinden bu yana 
büyük miktarlarda doğal kaynakları sö-
mürüyor. Son yıllarda bölgedeki doğal 
kaynakları arama ve geliştirme için yoğun 
harcamalar yapıyor. Asıl sahipleri olan 
Doğu Türkistan halkı, topraklarının kay-
naklarından yoksun bırakılarak, yoksulluk 
ve sefalet içinde yaşıyor. Rejim Hükümeti 
ise bunu bahane ederek “yoksullukla mü-
cadele” adı altında Doğu Türkistan halkı-
na baskı ve zulmetmeye devam ediyor.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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Çin’in Doğu Türkistan halkına yönelik sistematik soykırım 
uygulamaları, bazı ülke hükümetleri ve insan hakları sa-
vunucu STK’ların şiddetli eleştirileriyle uluslararası top-
lumun gündeminde. Bu süreçte az sayıda Batı ve Avrupa 
ülkeleri Çin’e karşı yaptırımlar geliştirdi. En son ABD’nin 
“Uygur Zorunlu Çalıştırmayı Önleme Yasası” resmi uygu-
lamaya konulmasıyla Çin rejimi, zorla çalıştırma konusu-
na ilişkin yalan ve çarpıtıcı bilgiler içeren sözde Rapor-
lar hazırlayarak uluslararası toplumu aldatmaya, işlediği  
suçları inkar etmeye ve gizlemeye çalışıyor.

Doğu Türkistan’daki Sözde “Xinjiang 
Üniversitesi” nin resmi web sitesinde 4 
temmuz 2022 tarihli, “Xinjiang’daki tüm 
milletlerden insanların en iyi koşullarda 
çalıştığının delilli beyanı” başlıklı raporu-
nun Çince ve İngilizce versiyonlarını ya-
yımladı.
Rapor, Doğu Türkistan’daki köle işçilik 
sistemini ve Uygurların zorla çalıştırılma-
sını tamamen yalanlıyor ve tümden inkar 

ediyor.
YALAN RAPORU, HER YERE YAYMAYI 
DÜŞÜNÜYOR
Sözde araştırma ekibinin yaklaşık bir yıl-
dır üzerinde çalıştığı, Doğu Türkistan’da-
ki 14 ilçe ve şehirde, İnsanların çalışma 
ortamı incelenmesi sonucu tamamlandı-
ğı iddia edilen Raporda, Doğu Türkistan 
halkının istihdamının tamamen gönüllü-
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lük esasına dayalı olduğu ve rejim yetkili-
lerinin Doğu Türkistan halkını “yoksulluk-
tan kurtarma” yalanıyla “yerel istihdam”, 
“düzenli işe yerleştirme” ve “şehir dışı is-
tihdam” gibi Uluslararası medya kuruluş-
larınca ayyuka çıkmış bir dizi politikalar 
izledikleri öne sürülerek bölgedeki köle 
işçi çalıştırma sistemi meşru gösterilme-
ye çalışılıyor.

Sözde “Xinjiang Üniversitesi” 
rektör yardımcısı ve bu yalan 
raporun yazarlarından biri olan 
Komünist parti üyesi Zulhayat 
İsmail şunları söyledi: “Rapo-
rumuzu uluslararası topluma, 
tüm araştırma merkezlerine ve 
önde gelen bilginlere sunmayı 
amaçlıyoruz.”
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’daki 
terör politikasının soykırım suçu olarak 
tanımlandığı ve Doğu Türkistan’daki köle-
lik sisteminin çökertilmesi için yasa uygu-
landığı bir dönemde, Çin rejiminin suçları-
nı örtbas etmek için yalan propagandasını 
yoğunlaştırdığını, Ancak mevcut durum-
da Çin ne yaparsa yapsın Uluslararası 
toplumu kandıramayacağını söyledi. 

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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ILIŞKU KATLIAMI: ÇIN, TEMMUZ 2014’TE 
YARKENT’TE 3 BIN UYGUR TÜRKÜNÜ KATLETTI

28 Temmuz 2014 tarihinde Ramazan 
bayramının ilk günü, Doğu Türkistan’ın 
Kaşgar’a bağlı Yarkent nahiyesindeki İliş-
ku kasabası, işgalci Çin ordusu tarafından 
ağır silahlarla bombalandı. Bölgede 3 
yerleşim yeri haritadan tamamen silindi. 
En az 2 binden fazla masum Uygur Türkü 
öldürüldü. Olayla bağlantısı bulunan 50 
binden fazla insan ise tutuklandı. Çin’in 
İlişku’da 28- 31 Temmuz 2014 tarihleri 
arasında gerçekleştirdiği katliamı, ifşa 
eden ve katliamın bazı ayrıntılarını yazdı-
ğı bir mektupla dünyaya duyurmayı ba-
şaran Yarkentli Uygur genci 22 yaşındaki 
Ebubekir Rahim, 6 Ağustos 2014’te Yar-
kent’te tutuklanarak hapse atıldı. Çin’in 
soykırıma varan hak ihlallerine sahne 
olan Doğu Türkistan’daki katliamlardan 
sadece birisi olan Yarkent-İlişku olayları, 
Doğu Türkistanlıların hafızasında 8. yıl-
dönümünde halen tazeliğini koruyor.
Çin’in 2014 yılında Doğu Türkistan’da 
gerçekleştirdiği Yarkent-İlişku Katlia-
mı, Pekin tarafından halen bir sır olarak 
dünya kamuoyundan gizleniyor. Doğu 
Türkistan’a giderek, konuyu araştıran 
ve yaşanan acıları gün yüzüne çıkarmak 
için çalışan bir Fransız gazeteci, o yıllar-

da sınır dışı edildi. Çin’in ortaya koyduğu 
kitlesel baskılar sonrası gerçekleşen kat-
liamda, 28-31 Temmuz 2014 tarihinde 3 
bine yakın Doğu Türkistanlı hayatını kay-
betti.
28 TEMMUZ 2014’TE YARKENT’TE NE 
OLDU?
Çin’in 21. yüzyılda ortaya koyduğu vahşet 
halkalarından sadece birisi olan Yarkent-İ-
lişku olayları, 28 Temmuz 2014’te başladı. 
Doğu Türkistan’ın güneyindeki Kaşgar 
iline bağlı Yarkent ilçesinde bir katliam 
meydana geldi. Aslında, 2008’den itiba-
ren Çinliler, Doğu Türkistan’daki seyahat 
özgürlüğünü kısıtlayarak, kamusal alan-
da ibadet özgürlüğünü kısıtlayarak ve 
2010’dan sonra da başörtüsüne ve ibadet 
özgürlüğüne yasak getirerek baskılarına 
hız vermişti. O yıllardan itibaren, insanla-
rın şahsi mülklerine baskınlar yapılarak 
insanların özgürlüğü kısıtlanmaktaydı.
28 Temmuz 2014 tarihinde Ramazan 
bayramının ilk günü, Doğu Türkistan’ın 
Kaşgar’a bağlı Yarkent nahiyesindeki İliş-
ku kasabası, işgalci Çin ordusu tarafından 
ağır silahlarla bombalandı. Bölgede 3 
yerleşim yeri haritadan tamamen silindi. 
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En az 2 binden fazla masum Uygur Türkü 
öldürüldü. Olayla bağlantısı bulunan 50 
binden fazla insan ise tutuklandı. Çin’in 
İlişku’da 28- 31 Temmuz 2014 tarihleri 
arasında gerçekleştirdiği katliamı, ifşa 
eden ve katliamın bazı ayrıntılarını yazdı-
ğı bir mektupla dünyaya duyurmayı ba-
şaran Yarkentli Uygur genci 22 yaşındaki 
Ebubekir Rahim, 6 Ağustos 2014’te Yar-
kent’te tutuklanarak hapse atıldı.
YARKENT’İN ŞEHRİNİN ÖNEMİ
Yarkent, Doğu Türkistan’ın en önemli şe-
hirlerinden biridir. Nüfusu 1 milyonu aşan 
şehir, 1514-1696 senesinde Doğu Tür-
kistan’ı yöneten Yarkend Said Hanlığının 
başkentliğini yapmıştır Doğu Türkistanlı-
lar için önemli bir dini ve kültürel merkez-
dir. Ve halkı, dinine ve kültürüne çok bağ-
lıdır. 2014 yılına gelindiğinde, bu bölgede 
çok vahim hadiseler yaşandı.
“ÇİN ORDUSU, 4 KÖYÜ HARİTADAN SİL-
Dİ”
Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlı akti-
vist, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme 
Derneği Genel Sekreteri Nureddin İzba-
sar, Yarkent Katliamı’nda yaşanan acı-
ların bir tanığı olarak gerçekleşen insan 
hakları ihlallerini ve katliamı şu cümleler 
ile anlatmıştı:
“O dönemde, Doğu Türkistan’ın genelinde 
yaşanan baskılar neticesinde, Yarkent ve 
İlişku’da da olaylar çıktı. Bu olayları tetki-
leyen hadiselerden bazıları, Çinli bir sar-
hoşun, Doğu Türkistanlı bir aileye çarp-
ması sonrası yaşanan trafik kazasında 
ailenin bebeğinin ölmesi hadisesidir. Bu 
olayda, Çinli sarhoşa ceza dahi verilmez-
ken, olaya tepki gösteren Uygur Türkle-
ri gözaltına alındı. Başka bir olayda ise, 
18 Temmuz 2014’te Çinli görevliler ev ev 
gezerek daha önce bahsettiğim başörtü-
sü yasağına yönelik baskınlar düzenliyor. 

Baskınlardan birinde, başörtülü birisinin 
evi açması sonucu, evin yaşlı dedesinin 
mukavemet göstermesi sonucu, Çinli po-
lis ölüyor. Olaydan sonra, Çin polisi evdeki 
küçük çocuk dahil herkesi öldürüyor. Ve 
en vahimi de, Ramazan ayının son günü 
olan 28 Temmuz 2020 tarihinde, Beşkent 
isimli köyde teravih namazı sonrası, ba-
şörtüsü yasağına uymayan onlarca kadın 
gözaltına alınıyor. Müslüman Uygur Türk-
lerinin “Bu bizim dinimizin gereği, mah-
remimize el uzatıyorsunuz” şeklindeki 
itirazları sonuçsuz kalıyor. Olay arbedeye 
dönüşüyor ve çatışmalar ortaya çıkıyor. 
Bu olayların Yarkent’in genelinde duyul-
ması. Halkı, kısmi bir ayaklanmaya teşvik 
ediyor. Bu olaya Doğu Türkistanlılar yo-
ğun bir şekilde destek oluyor. Çatışmalar 
ağır bir şekilde devam ediyor. Ancak, Çin-
lilerin elinde tüm teçhizatlar varken, Doğu 
Türkistanlılar çiftçilik eşyaları ile karşılık 
verebiliyorlar. Bunun üzerine Çin, çok sert 
bir şekilde müdahale ediyor. Havadan ve 
karadan bölgeyi ablukaya alan Çin or-
dusu, çok sert müdahaleler yapıyor. Çin, 
kendisine mukavemet gösteren 4 adet 
köyü adeta haritadan siliyor. Orada en az 
iki bin insanın ölümüne neden oluyor ve 
en az 50 bin insanın tutuklandığını bili-
yoruz.”

Yazar: qha muhabiri
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SOYKIRIMI HEMEN DURDUR!
Dünyanın farklı ülkelerindeki 100’den fazla sivil toplum 
kuruluşu Doğu Türkistan’da devam eden soykırımın dur-
durulması için acil çağrıda bulunmak ve Çin’in insan hak-
ları ihlallerine karşı uluslararası çapta ortak duruş sergi-
lemek amacı ile 31 Temmuz Pazar günü bir araya geldi.

İstanbul’da, Doğu Türkistan Yeni Nesil 
Hareketi ve Uluslararası Doğu Türkistan 
Sivil Toplumlar Kuruluşu Birliği, işgalci 
Çin’e dur demek için Saraçhane Parkı’n-
da toplandı.
Yapılan basın açıklamasında Çin rejimine 
“Soykırımı hemen durdur” çağrısında bu-
lunuldu.
Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi ve 
Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum-
lar Kuruluşu Birliği, ‘Uygurlar İçin Ayağa 
Kalk’ sloganıyla uluslararası bir kampan-
yaya imza attı. İşgalci Çin’in soykırımına 
hayır demek için Saraçhane Parkı’nda 
düzenlenen basın açıklamasında protesto 
gösterilerinin eş zamanlı olarak birçok ül-
kede gerçekleştirildiği belirtildi.

“SIZDIRILMIŞ BELGELER, SOYKIRIM YA-
PILDIĞINI AÇIKÇA GÖSTERİYOR”
Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Baş-
kanı Abdüsselam Teklimakan, işgalci 
Çin’in soykırım yaptığına dair çok sayıda 
insan hakları raporu olduğunu belirterek, 
“Doğu Türkistan halkı 70 yılı aşkın süre-
dir Çin işgali altında asimilasyon, katliam, 
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soykırım ve diğer insan hakları ihlalleri-
ne maruz kalmış, 3 milyon masum insan 
toplama kamplarına kapatılmıştır. Uygur, 
Kazak, Kırgız ve diğer etnik grupları he-
def alarak kitlesel öldürme, beyin yıkama, 
aileleri parçalama, ömür boyu hapsetme, 
organ çalma, cinsel taciz, zorla çalıştırma 
ve diğer sayısız suç yoluyla sistematik 
soykırım uygulanmaktadır. Birçok insan 
hakları raporu, toplama kampları tanıkla-
rı ve “Xi Jiang polis dosyaları” gibi sızdı-
rılmış belgeler, soykırım yapıldığını açık-
ça gösteriyor” şeklinde konuştu.
“ÇİN’İN İNSANLIK SUÇUNA ORTAK OL-
MAYALIM”
Milyonlarca insanın ve Müslüman’ın des-
teğini aldıklarının altını çizen Teklimakan, 

“Bugün biz burada umut ışığını gördük. 
Adalet seven insanlar ve Müslümanlar 
dünyanın dört bir yanında bizim için aya-
ğa kalktı. Ancak gerekli etkiyi oluşturmak 
için özellikle de köle işçiliği bulunan Çin 
ürünleri boykot edilmelidir. Uygurları üre-
tim tesislerinde zorla çalıştırıyorlar. Çin’in 
insanlık suçuna ortak olmayalım. Çin bizi 
ezip geçiyorsa Avrupa’ya kadar uzanan 
Yeni İpek Yolu’nu inşa etmek istediği için-
dir. Uluslararası kuruluşlardan, insan hak-
ları örgütlerinden ve Türkiye başta olmak 
üzere tüm bağımsız devletlerden Çin’in 
devam ettirdiği soykırımı açıkça ifade et-
melerini ve Doğu Türkistan’da yaşanan-
ların soykırım olduğunu kabul etmelerini 
talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
ÇİN YÖNETİMİ IRKÇI VE İSLAM DÜŞMA-
NI
İşgalci Çin hükümetinin İslam düşmanı ve 
ırkçı olduğunu dile getiren Teklimakan, 
“Müslüman, Uygur, Kırgız veya Kazak ol-
manız Çin’in sizi öldürmesi, tutuklaması 
ve ortadan kaldırması için yeterli bir ne-
dendir. Toplama kampları, İslam yasağı 
asimilasyon politikaları ve demografik de-
ğişim soykırımın esas yöntemleridir. Mil-
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yonlar masum insanın tutulduğu binden 
fazla kamp bulunmakta. Anadil yasak-
lanmış, mülkler Çinli yerleşimcilere hibe 
edilmiş, çocuklarımız ailelerinden koparı-
lıp Çinlilere evlat verilmiş veya Melekler 
Yuvası olarak bilinen çocuk kamplarına 
hapsedilmiş durumda” değerlendirme-
sinde bulundu.
“ULUSLARARASI TOPLAMUMA SESLE-
NİYORUZ”
Akabinde Uluslararası Doğu Türkistan 
STK’lar Birliği genel Sekreteri Sayın Ab-
dureşid Eminhacı İngilizce konuşan top-
luma seslenerek Çin’in Uygurlara yönelik 
sistematik soykırım uyguladığını söyledi. 
Ardından Doğu Türkistan Ulemalar Birliği 
Başkan vekili Mahmutcan Damollam İslam 
dünyasına seslenerek, Uygur Müslüman-
lara yönelik katliam gerçekleştirildiğini, 
sayısız şehit ve tutuklanmalar yaşandığı-
nı dile getirdi. Daha sonra STK’lar birliği 
temsilcisi Abdulahat Udun, Gazeteci Halis 
Özdemir, Abdullah Oğuz ve Mehmet Toh-
ti Amin Hacı ayrı ayrı konuşma yaparak 
Çin zulmüne sissiz kalmama çağrısında 
bulundu.

KÜRESEL ÇAPTA ÇİN’E KARŞI TEK SES
Öte yandan Londra, Manchester, Edinbur-
gh, Toronto CA, Washington DC, Sydney, 
Melbourne ve Brisbane başta olmak üzere 
dünyanın farklı ülkelerinin önemli şehirle-
rinde “Soykırımı Hemen Durdur” şiarı ile 
basın açıklaması ve protesto gösterileri 
düzenlenerek Çin’in Doğu Türkistan’da 
sürdürdüğü soykırımın durdurulması için 
çağrı yapıldı. Ayrıca İstanbul’daki gös-
terilerde Doğu Türkistan’daki zulmü an-
latan resim sergilenirken, elleri ayakları 
zincirlenen birkaç genç kamp tutsaklarını 
canlandırdı.
Son yıllarda Doğu Türkistan için birçok 
ses getiren, Avustralya, İngiltere ve diğer 
ülkelerde büyük çaplı protestolar düzen-
leyen “Uygurlar İçin Ayağa Kalk” hare-
keti, 100’den fazla İslami kuruluşla Doğu 
Türkistanlı STK’ların iş birliği içinde oluş-
turulmuştu.

Yazar: Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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Bundan 13 yıl önce 5 Temmuz günü faşist Çin, Uurm-
çi’de zulme karşı ayağa kalkan Doğu Türkistan halkını 
kanlı bir şekilde bastırmıştır.
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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.


