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Son birkaç haftadır Doğu Türkistan'ın farklı 
bölgelerinden milletine düşkün, mihriban 
Uygur halkı, Gulca, Turfan ve Korla’daki 
“açlık soykırımı”nda acı çeken kardeşleri 
için kendi aralarında yiyecek ve nakit 
para toplayarak, acil halka dağıtılması 
için olağanüstü çaba sarf ediyor. Ancak 
niyeti apaçık Uygurları öldürmek olan 
Çinli makamların gelen yardımları halka 
vermediği veya para karşılığı sattığı ortaya 
çıkmıştı. 

Öte yandan açlıktan ölenlerin yanı sıra 
çiftçilerin, tarlalardaki ekinleri, ahırdaki 
hayvanları telef oldu, ekonomik olarak 
çöküş yaşadı. Bir yıl cefa meşakkatle 
uğraşıp elde ettiği mahsulleri yok oldu. 
Halkın bu yıl kışı nasıl geçireceği endişe 
yaratıyor.

Açık kaynaklardan elde edilen ve 16 Eylül’de 
yayılan video görüntülerine göre çiftçilerin 
tarladaki mahsullerinin çürüdüğünü, bazı 
kimselerin piyasaya sürmeye hazır ettiği 
elma, şeftali ve karpuzlarının kuruduğunu, 
Çin'in sözde “salgın önleme” bahanesiyle 
insanların ekonomilerini yok ettiğini gözler 
önüne seriyor.

TONLARCA MEYVE ÇÜRÜDÜ
42 saniyelik videoda, bir çiftçinin 
bahçesinde yetiştirdiği elmaları toplayacak 
kimse olmadığı için yedi ton elmannın 
çürüdüğü ortaya çıktı. 

Benzeri diğer görüntülerde tarlalarındaki 
çürümüş karpuzu gösterip şikayet eden ve 
Üzümleri kuruduğu için ağlayan çiftçilerin 
feryadı yansıtılıyor. 

55 gündür evlerine kapatılan çiftçilerin bir yıl cefa meşakkatle       
uğraşıp elde ettiği mahsulleri yok oldu. Bu yıl kışı nasıl geçireceği 

endişe yaratıyor.
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VİRÜS BAHNESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR
Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu 
dalgası sırasında “sıfır kovid” politikası 
kapsamında sıkı tedbirler uyguluyor. 
Doğu Türkistan'ın çeşitli yerlerinde 
kontrol ve kuşatma siyaseti izliyor. 
Gözetimi sıkılaştırmaya çalışıyor. Oysa 
Çin’in bu eğilimi zaten var olan Soykırımı 
hızlandırmak, meşrulaştırmak ve suçunu 
örtbas etme çabası olarak nitelendiriliyor.

AMAÇ UYGURLARI TOPYEKÛN İMHA ETMEK
Gözlemciler Çin'in asıl amacının virüsü 
önlemek olmadığını, Planlı ve garazlı bir 
şekilde sistematik soykırım uyguladığını, 
tamda hasat zamanı Uygur halkını ezmek, 
süründürmek için evlerine kapattığını, 
tarlalardaki mahsulleri, yaylalardaki 
hayvanları telef olduğunu, “Sebze ve 
meyveleri çürümeye terk etmek yerine, 
kuşatma altında açlığa mahkum bırakılan 
hanelere dağıtabileceğini, çiftçilerin 

zararlarını tazmin edebileceğini, ama 
bunu yapmadığını, Çin'in buradaki 
davranışı kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca, 
İnsanlık dışı, apaçık topyekûn imha 
politikası olduğunu söyledi.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

İşgalci Çin, Gulca, Uurmçi, Turfan, Kumul ve 
diğer bir çok bölgede yaklaşık 55 gündür 
keyfi karantina uygulayarak, Uygur Türklerini 
acımasızca açlığa mahkum ediyor. Gulca ve 
diğer bölgelerde 12 kişinin açlıktan öldüğü, 
bazılarının intihar ederek canına kıydığı teyit 
edilmişti. 17 Eylül’de açık kaynaklardan elde 
edilen ses ve görüntü kayıtlarında, Rejim 
yetkililerinin sözde “ev dezenfeksiyonu” adı 
altında sakinlerin kapatıldığı evlere bir tür 
dezenfektan sıvısının sıkıldığı ve uygulamadan 
hemen sonra insanların birer birer düştüğü, 
dezenfeksiyon istemeyenlerin “emre karşı 
gelmek” gerekçesiyle tutuklandığını ortaya 
çıkarıyor.  

Kazakistan'da yaşayan bir gurbetçi tarafından 
Türkiye'de yaşayan yakınına gönderilen sesli 
mesajda, "mahallemizde kimse kalmamış. 
Nedeni açlık değil. Çinliler tüm dairelere 
dezenfektan sıvısı uygulamış ve insanlar birer 
birer bayılmaya başlamış. 24 yaşındaki oğlum 
itiraz edince tutuklanmış ve hemen bütün 
hanelerdeki insanlar hasta.” Şeklinde durumu 
özetliyor. 

SAPASAĞLAM İNSANLAR BAYILIYOR
Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan görüntü 
kayıtlarında da beyaz tulum giyen sözde 
“fedai” dedikleri kişilerden Patigul adındaki bir 
kadının bayıldığı gösteriliyor. Diğer benzeri 
görüntüdeyse bir sağlık personelinin ağzından 
köpük akıtarak bayıldığı, ekipler tarafından 
sedyeyle taşındığı kaydediliyor.  

Bu tür görüntü kayıtlarına düşen Yorumlarda 
ise Hasta olanların geçirdiği hastalığın daha 
önce eşi benzeri görülmediği ve özellikle bacak 
ve bel kısmında yüksek basınçlı ağırı hissi 
oluştuğu, şiddetli göz ve baş ağrısı, 40 derece 
ateşi olmasına rağmen, şiddetli donma yaşadığı 
iddia ediliyor.

Gözlemciler Çin’in Doğu Türkistan'da Uygurlar 
üzerinden bilinmeyen bir tür kimyasal deney 
yapıyor olabileceğini kaydetti. 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Gözlemciler Çin’in Doğu Türkistan'da bilinmeyen bir tür virüs deneyi 
yapıyor olabileceğini iddia etti. 
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Kamp Tanıkları, Doğu Türkistan’daki açlık 
soykırımına karşı Beyaz Saray önünde açlık 
grevi eylemi başladı. 
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. 
Yaklaşık 55 gündür Çin’in Doğu Türkistan'da 
uyguladığı “sıfır covid” politikası kapsamında 
insanlık dışı aç bırakarak öldürme, toplu 
kıyım suçlarına karşı, Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yaşayan kamp tanıklarından 
Tursunay Ziyavudun, Zumret Davut ve 
Gulzire Avulkan gibi kahraman hanımlar, Çin 
rejiminin sözde "salgın önleme” bahanesiyle 
uyguladığı açlık soykırımını protesto etmek 
için 5 gün sürecek açlık grevi ilan etti.
19 Eylül'de Washington DC'deki Beyaz Saray 
önünde başlayan açlık grevi eyleminde 
kamp tanıkları, kasten açlığa mahkum 
edilen Doğu Türkistan halkının ıstırabını 
yansıtmayı amaçlıyor.

Amerika Uygur Birliği ve diğer teşkilatlar 
tarafından desteklenen Eylemin ilk gününde 
Birlik başkanı Sayın Alfidar Ablikim İltabir 
hanım kamp tanıklarına eşlik etti.
YEMEK YEMEYECEK
Kamp tanıklarının bu seferki eylemi, 
İşgalci Çin rejiminin Doğu Türkistan'ın 
Gulca, Urumçi, Turpan, Korla ve diğer 
illerinde “dezenfeksiyon” adı altında halkı 
kimyasal sıvılarla zehirleme, kasten aç 
bırakarak öldürme, ihmal ve Çifte standart 
uygulamalarını durdurana kadar, özelliklede 
ABD ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Yüksek Komisyonunun Uygurlar hakkında 
bir karar taslağı taahhüt edene kadar devam 
edeceği aktarıldı.
5 gün sürecek olan açlık grevi boyunca 
hanımlar, hiç yemek yemeyecek, sadece 
su içecek ve Beyaz Saray'ın önünde gece 
gündüz sessiz bekleyecek. ,

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Çin rejimi, “sıfır covid” politikası kapsamında 

Doğu Türkistan’da uyguladığı radikal tedbirler 

sonucu neredeyse hiç olmayan salgın vaka 

sayılarına rağmen topyekün izolasyon 

uygulamalarını kaldırmayarak halkın yaşamını 

zorlaştırıyor. 

Yaklaşık 55 gündür keyfi karantina altında 

evlerine zorla kapatılan halkın, sahipsiz kalan 

Ziraatları, mal varlıkları hırsızlar tarafından 

çalındığı ortaya çıktı.

Doğu Türkistan'daki “Xinjiang Hastalık 

Kontrol ve Önleme Merkezi”nin 19 Eylül'de 

bildirdiğine göre, son 24 saat içinde Çin virüsü 

bulaşan 12 asemptomatik vaka tespit edildiği, 

enfeksiyonların, Urumçi'de 2, Gulca’da 6, 

Tarbagatay'de 1 ve Korla’da 3 kişide bulunduğu, 

ancak net tanı konulan hasta olmadığı  öğrenildi. 

SALGIN YOK AMA HIRSIZ VAR

Durum böyleyken Çin’in salgını bahane ederek 

Uygurları evlerine zorla kapatması neticesinde 

bazı bölgelerdeki çiftçilerin sahipsiz kalan 

ekinleri, mal varlıklarının çalındığı ortaya çıktı.

Açık kaynaklardan elde edilen 30 saniyelik 

video görüntüsünde bir çiftçi tarlasını kayda 

alarak kaybolan mısırlarını gösterip "Ya evden 

çıkmamıza izin verilmedi, ya da tarlamızla hiçbir 

yetkili ilgilenmedi. Alın işte hepsini çalmışlar.” 

diye yakınıyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Halk evlerine zorla kapatılmıştı. Çiftçilerin sahipsiz kalan 
ekinleri hırsızlar tarafından çalındı. 
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İşgalci Çin’in, “Sıfır covid” politikası 
kapsamında, Doğu Türkistanlıları keyfi 
karantinaya alarak açıktan ölmesine yol 
açması ve bölgedeki ciddi durumu yansıtan 
video görüntülerinin dehşet verici olması, 
uluslararası toplumun tepkisini çekmeye 
başladı. Çin rejimi ise insanlık dışı suçlarını 
örtbas etmek için basın toplantısı düzenledi. 

İşgalci Çin rejimi, yaklaşık 56 gündür Doğu 
Türkistan'ın Gulca, Urumçi, Turpan, Korla ve 
diğer illerinde keyfi karantina uygulayarak, 
birçok insanın ölmesine, intihar ve 
dezenfeksiyon” adı altında halkı kimyasal 
sıvılarla zehirlemesi yönündeki matereyallar, 
uluslararası toplumda geniş yankı uyandırdı. 

Diasporada yaşayan Doğu Türkistanlılar da 
bölgedeki duruma ilişkin protesto 

dahil çeşitli ülke ve organizasyonlara, Çin'i 
cezalandırmaya yönelik çağırılar yaptı. 

BÖLGEDEKİ DURUMU MEŞRULAŞTIRMAYA 
ÇALIŞTI

Çin haberlerine göre, Doğu Türkistan’daki 
“Xinjiang hükümeti” sözcüsü Xu Guixiang’ın 
başkanlığında, 18 Eylül'de Pekin'de Doğu 
Türkistan’a ilişkin 79. basın toplantısını 
düzenlendi.

Toplantıya Doğu Türkistan’daki sözde 
“Xinjiang Sağlık Komisyonu” Başkan 
Yardımcısı Elzat Zade, Gulca şehir Valisi kukla 
yönetici Erşat Tursunbay ve Gulca ilçesi 
Kadınlar Birliği Başkanı Altaygül Cuma’nın 
yanı sıra dokuz Çin yanlısı komünist yetkili 
daha katıldı.

Basın açıklamasında baştan sona yalan 

söyleyen Elzat Zade, Gulca’daki sözde “salgın 
önlemleri” adı altındaki açlık soykırımı, 
insan odaklı çalışmalar olarak nitelendirerek 
"Gulca’da hayatı ilk sıraya koyarak virüs 
salgınının önüne geçmek için çok sayıda 
gönüllü istihdam etmek için elimizden 
geleni yaptık. Ancak yurtdışındaki bazı Çin 
karşıtı güçler, insan haklarını bahane ederek, 
merkezi hükümetin ihtiyati tedbirlerini 
sabota etmeye  çalışıyor.” Dedi.

TUTUKLANAN KİŞİLERİN AKİBETİ BİLİNMİYOR

Gulca-karadöng köyünde baş gösteren 
Halk protestolarını, “baş kaldırı” olarak 
yorumlayan komünist yetkili, halkın haklı 
isyanını “salgın önlemlerini politize etmek 
ve Bölge ekonomik kalkınmasını baltalama 
girişimi” olarak değerlendiriyorken 
tutuklanan ve hala akibeti hakkında hiçbir 
bilgi bulunmayan 617 kişi hakkında açıklama 
yapmadı. 

Gözlemciler, Çin rejiminin yaklaşık 56 gündür 
Doğu Türkistan halkını keyfi karantina 
uygulamalarıyla evlerine kapattığını, 
kapılarını dışarıdan mühürlediğini ve aç 

bırakarak öldürdüğü, böylesine insanlık dışı 
cinayetlerinin uluslararası arenada teşhir 
olmasından ciddi rahatsız olduğunu, bu tür 
utanç verici yalan beyanlarla uluslararası 
toplumu kandırmaya çalıştığını, bu konuda 
uluslararası toplumun daha duyarlı olması 
ve Çin’i açlık soykırımından vazgeçirmek 
için acil harekete geçmesi gerektiğini, Doğu 
Türkistan diasporasınında protesto ve pratik 
eylemler yoluyla güçlü bir şekilde tepkilerini 
göstermesi gerektiğini kaydetti. 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Çin’in Gulca’daki “açlık soykırımı” nedeniyle uluslararası toplum tarafından 
yoğun baskı gören Çin rejimi, insanlık dışı suçlarını örtbas etmek için basın 

toplantısı düzenledi. 
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Komünist Yetkililer ile Bingtuan, Doğu Türkistan'da 
devam eden sözde “Xinjiang’ı (Çin) Kültürü ile 
Besleme” Projesi'nin uygulanması konusunda 
stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Doğu Türkistan’daki “Xinjiang hükümeti” kukla 
yetkilileri ve Bingtuan, (Xinjiang Üretim ve İnşaat 
kolordusu, Doğu Türkistan'da devam eden sözde 
“Xinjiang’ı (Çin) Kültür yoluyla Besleme” Projesi'nin 
uygulanması konusunda stratejik bir işbirliği 
anlaşması imzaladı.

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer alan 21 
eylül 2022 tarihli habere göre, 19 Eylül'de Doğu 
Türkistan’daki “Xinjiang hükümeti” kukla yetkilileri 
ve Bingtuan, (Xinjiang Üretim ve İnşaat kolordusu, 
Zijing kültür güruhu, Urumçi’de stratejik işbirliği 
anlaşması imza töreni düzenleyerek 

Doğu Türkistan'da devam eden sözde “Xinjiang’ı 
(Çin) Kültür yoluyla Besleme Projesi” adı altındaki 
sistematik asimilasyon, soykırım uygulamalarını 
güçlendireceğini duyurdu.

İmza Törenine sözde “Xinjiang hükümeti” parti 
komitesi sekreter yardımcısı ve Bingtuan siyasi 
komiseri Li Yifei ve Zijing Kültür Güruhu siyasi 
komiseri Mao Chaofeng gibi komünistler katıldı.

ÇİNLİLEŞTİRME PROJESİNE TEŞVİK YAPILIYOR

Törende konuşan Çin propaganda dairesi başkanı 
Zhang Chunlin, merkezi hükümetin Doğu 
Türkistan’ı Çin kültür yoluyla besleme” politikasını 
teşvik etmenin öneminden bahsederken, 
projenin bölgeyi Çinlileştirme planında önemli rol 
oynamasının beklendiği, buna bağlı olarak sürecin 
her düzeydeki komünist partiye bağlı örgütlerin 
işbirliğini güçlendirerek sözde “daha müreffeh 

Xinjiang” ihya etmeye hizmet etme çağırısı yaptı. 

Son birkaç yıldır Komünist yetkililer, İslam'a karşı 

başlattığı savaş kapsamında Çin Komünistlerinin 

merkezi ideolojisini kabul etmeyen Uygurları yok etmek 

için çeşitli isimlerle adlandırılan yeni siyasetleri icat 

ederek Müslüman halkı mankurtlaştırmaya çalışıyor. 

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ TAHRİBATI

Bu bağlamda, 2018'den 2022'ye kadar geçen beş yıl 

içerisinde, Doğu Türkistan'da “İslam'ın Çince sosyalizme 

uyarlanması” adı altında uygulanan İslam'a karşı radikal 

devlet terörü sonucu, 16.000'e yakın cami yıkıldı veya 

tahrip edildi. Numunelik bırakılan camiler dışınd, 

ibadethaneler ve türbeler atölye, ahır, kümes, bar ve 

çay evleri içki evi ve hatta tuvalete dönüştürülerek Çinli 

turistlerin hizmetine sunulmuş durumda. Ayrıca dinle 

ilgili tüm ritüeller, “yasadışı dini faaliyet” olarak tamamen 

yasaklanmış ve insanlar İslam'ı inkar etmeye zorlanıyor.

Öte yandan Çin rejimi, Çin eyaletlerinden sözde 

“Xinjiang’a yönelik hedefli yardım” bahanesiyle Doğu 

Türkistan'ın Çinlileştirilmesini hızlandırmak için Çinli 

yerleşimcileri getirerek bölgedeki Çinlilerin sayısını 

artırmakta. Aynı zamanda sözde “fazla işgücü”, “istihdam” 

ve yoksullukla mücadele” yalanıyla Uygurları Çin 

vilayetlerine zorla çalıştırmak üzere sürgüne gönderiyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

İşgalci Çin rejimi, Doğu Türkistan’daki müslüman 
halka yönelik İslam dinini Çinlileştirme, “din 
düşmanlığı” siyasetini daha da derinleştirmek 
için Çin Siyasi Danışma Konseyinden komünist 
yetkililer ile sözde “Çin İslam Cemiyeti” yetkilileri 
Pekin'de bir araya geldi.

Çin Siyasi Danışma Konseyi gazetesinin haberine 
göre İşgalci Çin rejimi, Doğu Türkistan’daki dini 

baskılarını güçlendirmek için Çin Siyasi Danışma 
Konseyi başkanı Wang Yang’ı Çin islam cemiyeti 
başkanı olarak atadı.

Bilgilere göre sözde “Çin İslam Cemiyeti” nin 20 
Eylül'de Pekin'de düzenlenen 11. Kongresinde 
koltuğa oturan Wang, Çin rejiminin “İslam'ın 
Çince sosyalizme uyarlanması” (Çinlileştirilmesi) 

Komünist Yetkililer ile Bingtuan, Doğu Türkistan'da devam eden sözde 
“Xinjiang’ı (Çin) Kültürü ile Besleme” Projesi'nin uygulanması konusunda 

stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Din düşmanı komünist yetkililer ile sözde “Çin İslam Cemiyeti” 
yetkilileri, Pekin'de bir araya gelerek dini inançların sosyalist topluma 

uyarlanmasını gereğini vurguladı.
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politikasını daha da güçlendirme gereğini 
vurguladı.

2016 yılından beri zulmü arttıran Çin, Doğu 
Türkistan'da Kuran'ı Kerim, Hadis ve sayısız dini 
eseri yakıp kületti. On binlerce camiyi yıktı veya 
tahrip ederek amacı dışında kullanıma sundu. 

İSLAM DİNİNE AİT HER ŞEY YASAK!

İbadethanelerin duvarlarına yazılı veya asılı İslam'la 
ilgili tüm motifleri, ayet-hadisleri, sansürleyerek 
yerine Xi Jinping öğretilerini ve dahi "Unutma, 
Asıl Amacı Hatırla, Misyonu Hatırla, Çin Rüyasını 
Birlikte İnşa Et" gibi ideolojik sloganlarını koydu. 
Ayrıca milyonlarca müslümanı sözde “dini aşırıcı” 
yaftasıyla Toplama kamplarına hapsetti.

Bu kapsamda Çin’in din karşıtı politikaları Kendi 
etnik gurubundan müslüman olan Huy’lere 
ayrıcalıklı muamele uygulayarak uluslararası 

toplumda dini özgürlük propagandası yapıyor.

İSLAM DİNİNİ YOK ETME PLANI

Bütün bunlar Çin'in “13. Beş yıllık plan” döneminde 
kararlaştırdığı ve 2018-2022 yılları arasında 
uygulanan “İslam'ın Çin’ce sosyalizme uyarlanması” 
(Çinlileştirme) hedefine yönelik beş yıllık planıyla 
asıl amacının islamı yok etmek ve Müslüman 
Türkleri mankurtlaştırmak olduğunu gösteriyor. 

Nitekim Çin rejiminin Çinlileştirme planının beş 
yıllık dönem süreci sona erdi. Ancak sözde Çin 
İslam Cemiyetinin 11. toplantısında yeni atanan 
komünist yetkililer, Çin’in din karşıtı şeytani planını 
derinlemesine uygulamaya devam edeceğini 
açıkça beyan ediyor.
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